
BACIMSIZLlK 
DEMOKRASi 
SOSYALiZM 
içiN 

HAFTALıK SiYASi HABER VE YORUM 

İKTİDARA YÜRÜYEN 



'DıyeLiM Ki HeR HANGI BIR SIYASI l'ARTl 
1971'OE YA DA HeMEN YAPILACAK BIR seçiM· 
DE ıŞ BAŞıNA GELIYOR VE REYLERIN YOZDE 
551NI ALıYOR, HATTA YOZDE 65 'INI AL/YOII, 
PIYASA EKONOMISINE GEÇERKEN OYLE SI· 
KINTILI IŞLER YAPMAK ZORUNDA KALACAK 
KI, BU BOZULMUŞ OLAN EKONOMIYI DOZeLT· 
MEK ıÇiN O DENLI TEDBIRLER ALACAKTıR KI, 
BU TEDBIRLERl OYLARIN YOZDE 65 'INE SAHIl' 
BIR PARTININ YAPMASıNA IMKAN YOKTUR. 
AMA BU MEMLEKETI'E OYLARIN YUZDE 90 'INI 
TEMSIL EDEN IKI PARTI BUNU YAPACAK OLSA 
O ZAMAN BURADA BIR ŞANS VARDıR. I'AZAR 
PIYASA EKONOMISINI-: NASIL CEÇlLlR VE BU· 
NA CEÇILMEDICI TAKDIRDE Ne OLUR? TOR· 
KIYE öYLE BIR DöNOM NOKTASıNA GELMIŞ. 
TIR KI, ARTIK YA PAZAR EKONOMISINE DöNE· 
CEKTIR, BUNA GECEÇEKTIR YA DA BUNUN 
KARŞITI OLAN KUMANDA EKONOMISINE DÖ-· 

SON YıLLARDA AXAI,AN SANA YIU;ŞMf; 
HıZıNı Yf:NIJJEN YOKSl-:ı:rMf:, OXf;IIE ISE 
OXEI. SI-:KTOIION '/'f;ŞVIKI I'ANINUA, IJMIA 
ÇOK KAMU S,:K'/'IIRO 1;ı1n,; '/'EMI;I, SıNAI 
MADDHER VF. MADENI.';II, N;'/'11O • KIMYA 
ve TARIMSAL 1'EMEI. GIRDIL,;II, YATIIIIM 
MAU.ARI Gını ACIR SANAYI KOLLARININ Ge· 
LlŞTIRII.MF.SI YONONDliKI ve YURT SATiliNA 
YA YGIN SANA YILeşME VF. MIL U SANA YI HF.· 
DE,'INe eRışME HAMLESININ "AşAliınA 
TAMAMLANMASı, ENERJI olleTIMININ GeNIş· 
LETILeReK eNeRJI DAR BOCAZINlN BeRTA· 
RAFI, BU ARADA YENI BARAJ ve eLeKTRIK 

"BU CITlI TEDBIRLERIN YANıNDA, OXEL 

'/'E;ŞEBBOS YATIRIMI,AlI/NIN ARTTıRıLMASı 

HUSUSUNDA BAŞLıcA POLITIK I'ARTILERIMI· 

ZIN MODERN nlR KARMA EKONOMI ANLAYıŞı 

ÇERÇEVESııÇiNE CIRMELERI, AYNEN; A VRU· 
I'A MUHAFAZAKAR VE SOSYAL DEMOKRAT 
I'AI/TILEflINDE IXLENDICI CIBI, öZEL SEKTO· 
RON KALKıNMA VE ISTIHDAM AÇısıNDAN 
YARARDARI, OZEL SEKTöR ON TEşvIK VE 
DENETIMI TEMEL ILKESI ETRAFıNDA GöROŞ 
BIRLlCINE VARMALARı TEMENNI EDIUR". 

ENeRJISl OReTIMI PROJeLeRI YANıNDA I· 
çeRDe peTROL ISTIHRACININ Tl-:şVIKI, AY· 
RICA IHRACAT SANA YI/NIN GEılŞTllIlLMESI 
TA VSIYE eDILeBILIR". 

NECEKTIR KI, KUMANDA EKONOMISI DEDICI· 
MIZ ZAMAN, BUNUN ıçINE FAŞlzlM, KOMO· 
NIZM YA DA SOSYALIZM GIRER". 

KUTSAL ITTIFAK 

Yukandaki aktannalar Mayıs ayının 
son haftasında yapılan bazı konuşma
lardar. ve yayımlanan raporlardan alındı. 
Birinci paragrafta yer aıan görüş, Istan
bul1u bir iktisat profesörünün, diger 
iJd paragratt.a yer ajanlar ise Odalar 
BirIlli Iıe aiL Odalar Birli�i 31. Genel 
Kurulunda yapılan konuşmalarda, başka 
istekler de yer alıyor. örneein, tarım 
kesiminin vergilendirilmesi isteniyor. 
Yönetim Kurulu Başkanı Dablan, 
devletten daha çok himaye istiyor. 

Türkiye'nin "en büyük" iş adamı
nın 50 yıııık iş hayatının başansını 
"insangücü "ne baeladıeı günlerde, siste
min yalnızca solcular tarafından deeil, 
daba geniş bir kesim tarafından da 
"eleşürilmesi" ilginç_ "Başantı büyük 
işadamı" "insangücü "ne verdiei önemi 
vurgularken, bir yandan da sermaye 
karşlSında emeRin taleplerinin sınırlan
mısını dı istiyordu. 

KILITLENEN EKONOMI VE 
IHTIYAÇLAR 

Kitltlenen ekonomik yapı, son 5 yıl 
içinde beraberinde bunalımlar getirdi. 
Bu, bekleniyordu. Bu gelişimin kaçı
nılmazlılı, 1960'1 Izleyen yıllarda sol 
kamu oyunda çok tartışıldı. 1971 
müdahalesi, ekonomik yapıya beklenen 
dopingi yapmadı. Tersine, 1971 ı izle
yen yıllarda bunalım, büyüyerek, yılı
larak gelişti. Sonuçta, bugün "istihlak 
karma ekonomisinin" ürünü olarak, so
runun bir rejim sorunu olduRunu baş
la lslanbuııu iktisatçılar, geniş bir 
sermaye kesimi kabul eder hale geldi. 

CAGRISI 
Tarım ve sanayide alt yapı, ihtiyaç

lan karşılamaktan çok uzak. örneRin, 
mevcut ulaştınna aRı, mevcut kapasi
teyi kaldırarnıyor. Türkiye'den transit 
geçiş yapan bir vagonun, Trakya'dan 
girip, DoRuda Türkiye sınırlarından 
çıkışına kadar geçen 33 gün. Yalnızca 
bu nedenle Türkiye 1975 yılında ya
bancı ülkelere seyir ücreti olarak 500 
milyonu aşkın ödeme yaptı. Liman 
tahrnil ve tahliye işlerinde, büyük 
yatırımlann gerektirdiei makine ithalin
de, mevcut limanların güç bakımından 
tahliyeye imkan vermemesi, en· büyük 
sorun. Bu nedenle yeni ve büyük yatı
rımların önemH bir kısmı ülkeyi ek 
ulaştırma maliyetleri ile karşı karşı
ya bırakıyor. 

Karayolları taşımaclllRından verile
bilecek bir örnek de ilginç olacak. 
Istanbul-ızmit arası, yük ve insan 
taşımacılıeı yönünden, bundan 10 yıl 
önce 2 saate yakın bir sürede alınıyor
du: Bu uzaklık, bugün de iki saate yakın 
bir sürede alınıyor. DeRişen, yalnızca 
maliyetler. Daha güçlü taşıma araçları 
için yapılan oto·montaj yatırımları ve 
ekspres yol inşaatı, maliyetleri artır· 
dı; hızı deRlştirmedi. 

SIYASAL ÇÖZüM ARANıYOR 

Bu türden örnekleri uzatmak, yapı
ya ilişkin bol rakam vermek miJm
kün. Ama artık gerekli deRil. Bugün, 
sistem, rejim sorununu t.artışanların 
sayısı artıyor. 01.erinde durmak iste· 
di�imiz nokta, buna ilişkin. 

Birincisi, iki büyük partinin bir 
araya gelmesi sorunu. Bu yönde girl-

şimler yo�un. Rejimin kurtulması için 
böyle bir alternatif gerekli görülüyor. 
Odalar Birliei, Avrupa'dan verdiei ör· 
nekte Muhafazakar partilerle, Sosyal 
demokratlar arasında fazla fark olma
dıeını vurguluyor. CHP'nin içindeki son 
gelişmeler düşünüldüeünde, akııdan hiç 
te uzak tutulamayacak bir ihtimaL. 

öte yandan üzerinde durulması ge· 
reken başka bir konu daha var. Burjuva 
iktisatçılarının aezında, piyasa-pazar e
konomisine geri dönüş. 1\irkiye için 
son ve tek şans oiarak görülüyor. Pi· 
yasa-pazar ekonomisine dönüş, Avrupa'
ya bütünüyle ve sınırsız açılma anla
mında. 

Türkiye 'de, piyasa ekonomisinin 
işlememesinin en büyük nedeni, kamu
nun fiyat politikası. Bu kanaııa, Cum
huriyetin kuruluşundan bu yana özel 
kesime devamlı fon akıtıldı. Türkiye 'de 
piyasa ekonomisi koşullarının işler hale 
getirilmesinin ön koşulu, Iktisadi Dev
let Teşekküllerinin rasyonel işletilmesi n
den geçiyor. Kamu sektörünün özel 
kesime, fiyat mekanizması, gümrük": 
teşvik yoluyla saRladlAı fonların kesil
mesi, piyasa ekonomisinin daha eksik
siz işlemesi yolunda aLılacak bir adım. 

Ancak böyle bir politikanın, serma
yenin belirli kesimleri için hiç Le arzu 
edilir bir uygulama olmadıRı da bir 
gerçek. IsLlnbul lu iklisatçılar da bunu 
kabul edtyorlar. Böyle bır geri dönüşün 
kaçınılmaz olarak büyük irlaslara yol 
açacaAml, sonuçta yapay olarak ayakta 
tutulan bazı sektörlerin yok olabile
ceRini kabul ediyorlar. 

Cevap verilmesi gereken nokta 
burada. özel kesim buna razı mı'� 

Burjuvazinin bilim adamlannın uzun 
dönemli önerileri, burjuvazinin ken
disi için ne ölçüde çekici? BilindiRi 
kadarı ile, şu anda özel kesim, kurtu
luşu daha çok devlet himayesinde 
aııyor. Ortak pazar bir örnek_ Ortak 
Pazar efsanesi, beklenilenin tersine. özel 
kesim üzeri nde başka etkiler yıratu. 
Ortak Pazar karşısmda rekabet ede
meyeceAini anlayan büyük sermaye, 
şimdi devletten daha çok himaye is
tiyor. 

Devlete yeni görevler yüklemek 
isteyenler bunun için gerekli ortamın 
hazırlanmasına çalışıyor. "Devletçi" ve 
�ilerici" kesilen işadamlarmln sayısı 
artıyor. Bunlar, kapitalist sistemin içine 
düşWeü bunalımda, sistemden önce 
tek tek kendilerini kurtarmak isteyen 
sermaye çevreleri. Tek alternatif olarak, 
daha çok devlet himayesini görüyor
lar. 

Oysa, burjuvazinin bilim adamla" 
başka alternatiner üzerinde duruyor
lar. Bu alternatif, piyasa ekonomisine 
dönüş; belki de bir kaç inas ve çök", 
karşısında. rejiminin bütününün korun
ması için piyasa ekonomisine dönüş ve 
A vrupa 'ya açılış. 

Bu alternatifin siyasal platformda 
bir yansıması da var. AIlernatif, iki 
büyük partinin, rejimi kurtarabilmek j. 
çin bır araya gelmesini gerekUrlyor. 
CHP ·AP işbirlieL Istanbullu Iktisat pro
resörü'nün de belirtti ei gibi, piyasa 
ekonomisine dönerken yapılacak büyük 
operasyonları ancak "oyların yüzde 
90'ını temsil eden iki parti" kaldıra
bilir. 

HAFTALıK. HABER VE VORUM DERGiSi ızmit 
ı.tanbul 
ızmir 
E.kişehir 
Bu ... 
Adana 
Diyarbakır 
Avrupa 

Yuıur ALTINTAŞ 
HKI KANTARCI 

ABONE KOŞUı.LARI 

Sahibi: 
Nihat SAltGlN 
GeMI Ycı)'ın YÖMtmeni; 
0Im_ SAKALSIZ 
Yaz, Iftcri Müdürü: 
Metin ÇULHAOCLU 
Teknık S�lrr.t�r: 
Biknt ARTAMU 

Yazı Kurulu: 
UmurCOŞKUN 
Metin ÇULHAOCLU 
Mehmet AkOZER 
Vuttk OZMENEK 
Ercan EYOBOGLU 

YONETIM: 
Konur Sokak-l!!if8 Kıtılay 

Ankara Td: 17 45 81 
ISTANBUL BOROSU: 
Ply�rtoti Cad. 21/1 çembc-rtitq 
I.tanbul Td: 26 35 67 

Veda i PEKEI. 
V .. dal BARANOeLU 
Cengi"t KOÇ 
Ccyhun CAN 
Nur�ltin.U.lV.'H.I� 

Rqit KAYA 
19 Ru .. tmlı .. Dubui. 75014 

PARIS 

Yıllık : 200 Tl. 6 Aylık: 100 TL 

ILAN KOŞULLARI: 
Arka Kapak (Renkli) : 15.000 Tl.. 

Arka Kap .... (Siyah M-)'u) : 12.000 TL 
Iç .ayralardalÜtun ıanıimi: 40 Tl. 

Yayın ilanlan" 50 indirimlidır. 

EIt" DaAııım: Orhan OZŞI�MAN 
Ba,kı: Oaily Nf'ws Wt'h.orM"1 Tf'.iıd,·ri 
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CAGRISI 
Tarım ve sanayide alt yapı, ihtiyaç

lan karşılamaktan çok uzak. örneRin, 
mevcut ulaştınna aRı, mevcut kapasi
teyi kaldırarnıyor. Türkiye'den transit 
geçiş yapan bir vagonun, Trakya'dan 
girip, DoRuda Türkiye sınırlarından 
çıkışına kadar geçen 33 gün. Yalnızca 
bu nedenle Türkiye 1975 yılında ya
bancı ülkelere seyir ücreti olarak 500 
milyonu aşkın ödeme yaptı. Liman 
tahrnil ve tahliye işlerinde, büyük 
yatırımlann gerektirdiei makine ithalin
de, mevcut limanların güç bakımından 
tahliyeye imkan vermemesi, en· büyük 
sorun. Bu nedenle yeni ve büyük yatı
rımların önemH bir kısmı ülkeyi ek 
ulaştırma maliyetleri ile karşı karşı
ya bırakıyor. 

Karayolları taşımaclllRından verile
bilecek bir örnek de ilginç olacak. 
Istanbul-ızmit arası, yük ve insan 
taşımacılıeı yönünden, bundan 10 yıl 
önce 2 saate yakın bir sürede alınıyor
du: Bu uzaklık, bugün de iki saate yakın 
bir sürede alınıyor. DeRişen, yalnızca 
maliyetler. Daha güçlü taşıma araçları 
için yapılan oto·montaj yatırımları ve 
ekspres yol inşaatı, maliyetleri artır· 
dı; hızı deRlştirmedi. 

SIYASAL ÇÖZüM ARANıYOR 

Bu türden örnekleri uzatmak, yapı
ya ilişkin bol rakam vermek miJm
kün. Ama artık gerekli deRil. Bugün, 
sistem, rejim sorununu t.artışanların 
sayısı artıyor. 01.erinde durmak iste· 
di�imiz nokta, buna ilişkin. 

Birincisi, iki büyük partinin bir 
araya gelmesi sorunu. Bu yönde girl-

şimler yo�un. Rejimin kurtulması için 
böyle bir alternatif gerekli görülüyor. 
Odalar Birliei, Avrupa'dan verdiei ör· 
nekte Muhafazakar partilerle, Sosyal 
demokratlar arasında fazla fark olma
dıeını vurguluyor. CHP'nin içindeki son 
gelişmeler düşünüldüeünde, akııdan hiç 
te uzak tutulamayacak bir ihtimaL. 
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reken başka bir konu daha var. Burjuva 
iktisatçılarının aezında, piyasa-pazar e
konomisine geri dönüş. 1\irkiye için 
son ve tek şans oiarak görülüyor. Pi· 
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ya bütünüyle ve sınırsız açılma anla
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neziH DANYAL 

ne 

iKTiDARA YÜRÜYEN 
HAREKET 

YALÇIN KUÇUK 

Avrupa'nı" en güncel siyasal sorunu, Paris'te, Bülent Ecevit'i" önüne ge
tirildi. Bugün Avrupa'nın sorunu, emperyalist sistemin sorunu niteliğini ka
zanmış durumda. Avrupa'"ın gündeminde olan, tutucu ya da sosyal demokrat 
partılerin, ilerici partilerle hükümet ortaklığı kurmaları. Fransa, ıtalya ve Por
tekiı'de güncel olan bu. Bu sorun, emperyalist sistemin ve bunun içinde Av
rupa'nın sorunu. Beşinci Muradım torunu Fransız uyruklu gazeteci Kenize 
Murad, aynı sorunu, Halk Partisi Genel Başkanı Ecevit';" önüne getirdi. 

Burjuvazinin bilim adamlarını iki gruba ayırmak gerekli. Birinci grupta, 
tekelci sermaye ile bütünleşe:ıler yer alıyor. Bunlar büyük işletmelerin ve te
kelci sermaye kesitlerinin günlük ve dar çıkarlarını savunuyorlar. Bir de özel 
mülkiyet ve burjuva dünya görüşüne sahip olmakla birlikte tekelci kesimlerle 
bütünleşemeyenler var. Profesör ZeYYid Hatipoğlu, bunlardan birisi. Profesör 
Hatipoğlu, bu düzenin böyle süremeyeceği görüşünü savunuyor. Hatipoğlu'na 
göre, böyle sürerse, ya bşizm ya da sosyalizm gelecek. Hatipoğlu'nun düşün 
dünyasında işçi sınıfı ve bunun siyasal eylemlerine yer yok. faşizm ya da sos
YOlliım sonuculU, bugünkü kapitalizmin karşılaştığı sorunlara, bugünkü üretim 
YOlPISI içinde çözüm bulmanın güçlükleri yol açıyor. 

Tek partinin yasama organında çoğunluk sağlaması, Türkiye kapitaliz
minin karşılaştığı devresel ve yapısal bunalıma çölüm getiremeyecek. Burjuva 
bilim adamları bu görüşlerinde çok açık. Açıklık biıbaşka yerde de var. Bugün 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsaları Birliği, tam anlamıyla bir Adalet 
Pilrtisi ocağı görünümünde. Temsil ettiği sermaye sınıfının ekonomik çıkar
larından çok siyasal çıkarlarının savunuculuğunu üstleniyor. Cephe Hüküme
ti'nin tüm ekonomik politika ve kandarının "hık" deyicisi durumunda. Buna 
karşın, son Genel Kurul'da bir açık öneri ortaya çıkıyor. Odalar Birliği de ser
maye kesiminin sorunlarını çözebilmek için "muhafazakar .ve sosyal demok
rat" partilerin işbirliğini istiyor. 

Burjuva bilim adamları ile Odalar Birliği çözümleme ve önerileri bir 
noktada birleşiyor. Türkiye kapitalizminin karşılaştığı yapısal ve devresel so.' 
runlirı çözebilmek için oYIOlrın yüzde seksenini aşan bir çoğunluğa gerek var. 
Bu kadar büyük bir çoğunluğun gerekli olmasının da bir tek anlamı olmalı. 
Türkiye kapitalizminin karşılaştığı sorunları' çözebilmek, geniş yığınların 
omuzlarına çok büyük yükleri yüklemekle mümkün olacak. Iki "büyük" P'V
tinin desteği olmadan da bu yükleme işi gerçekleştirilemeyecek. Daha açık 
bir deyişle, iki "büyük" partinin işbirliği olmadan sosyalist hareketin "iktida
ra. yürümesi" önlenemeyecek. Zaten burjuva bilim adamlarının da "ya faşizm 
ya sosyalizm" sonucuna varmaları bunu gösteriyor. 

Bu noktadan sonra sosyalist "cepheye" bakmak gerekli. Sosyalist alma
şığın güçlenmesi ve "iktidara yürüyen sosyalist" hareket niteliğini kazanması 
için sermaye kesiminin bu işin böyle gitmeyeceğini anlaması gerekli. Ancak 
yeterli değiL. Başka koşulIOlr da zorunlu. Bunlardan en önemlisi, sosyalist ha
reketin birliği ve sosyalist partinin gücü. Türkiye'nin somut koşullarında birlik 
ve güç aynı nokDda toplanıyor. Türkiye'de birlik de, güç de nerede olduğunu 
açık bir biçimde gösteriyor. 

Açıklığın somut örnekleri: Yayınlara bakın. ürün diye bir dergi çıkıyor. 
üstündeki YilIıdan ayda bir çıktığı anlaşılıyor. Son sayısı Haziran ayına ait 
Tam yüz ondokuz sayfa. Yüz ondokuz sayfa içinde Türkiye'ye ayrılan bölüm 
yirmi üç sayfa. Tamamı Türkiye Işçi Partisi ve Yürüyüş Dergisi üzerine. Ta
mamı kürur. Başka birşey yok. Bunu geçin. Kitle diye başka bir dergi var. 
Haftalık çıkıyor. Her sayısının en uından çift yapraklı orta sayfası, başka 
sayfalara. aşan "mabad" ile birlikte, Türkiye Işçi Partisi üzerine. Küfürlerle 
dolu. Bunu da geçin. Halkın Sesi diye başka bir haftalık var. Bütün malzeme
leri TIp düşmanlıAı. Bunu da geçin. Devrimci Gençlik diye bir başka yayın 
daha var. "Emperyalizme ve oligarşiye karşı" çıkıYOrlarmış. Bütün sayıları 
yalnızca TIP'e kırşı. Bir de Demokr.uik Sol adlı dergi vardı. Halk Partisi'nin 

"ideolojik" mücadele organı olarak yayına başladı. Nefesi kesildi. Çıkan sayı
ları da hep Tip üzerine yoğunlaştı. Artık çıkmıyor. Çıkanın da çıkmayanın da 
birleştiği bir tek nokta var: TIp düşmanlığı. 

Küfı.irlere cevap yok. iktidara yürüyen sosyalist hareketin önünde daha 
ciddi işler var. Küftirlerle kağıt tüketimini artıranlara söz yok. kağıt üreti
cisi ve ithalatçıları", hoşnut ediyorlar. Nefesleri kesilinceye kadar da hoşnut 
etmeye devam edecekler. Devam ederken de bir noktaya açıklık getirecekler. 
Şimdi getirdikleri gibi. Bir yanda iktidara yürüyen sosyalist hareket var. Diğer 
yanda da iktidar kavramını anlamayan sol gevezeler. Bunlar iktidara yürüyü
şün hızını yavaşlatmak için bir araya gelmiş durumdalar. 

Hem sözde hem de eylemde. Yayınları, sözdeki birliği ortaya çıkarıyor. 
En taze eylemleri ise eylemde birliği gösteriyor. En taze eylemleri, Turizm-Iş'
in geçen hafta sonunda toplanan Genel Kurulu. Turizm-Iş'in Genel Kurulu'
nda bu yayınların temsilcilerinden DiSK'in tabanına ve Uvanına sızabilenler 
bir tek nokDda birle$ti:Turizm-lş'teki Tip yönetimine son vermek için bir
leştiler. Her yolu denediler. Hiç bir sonuç alamadılar. Ilkesiz birlik, ilkeden 
güç alan birliğin karşısında bir kez daha yeniidi. Bu kadar. 

Türkiye'de sosyalist hareket iktidara doğru yürüyor. Bu yürüyüşün bir 
ayağı, sermayenin çözümsüzlüğü. Ama hepsi değil. Sosyalist tureketin kendin
den, tarihsel birikiminden gelen bir gücü var. Bu güç, sermayenin çözümsüzlü
ğünü artırıyor. Sermayenin bir kaç yıl önce kabul edemeyeeeği çözümleri ön 
plana çıkarıyor. Sermayenin hiç olmazsa bir bölümü, bugün için, DISK'in ba
şarılı ve ileri ekonomik mücadele çizgisini kabul etmek zorunda kalıyor. Bu, 
sermaye açısından, bir gerileme. Sermaye için şimdi sorun başka. Sermaye 
şimdi OISK 'in tabanından tavanına doğru sosyalistleşmesini önlemeye çalı
şıyor. Bu çabanın somuttaki görünümü çok açık. DISK'in tabandan tavaıu 
doğru TIP'lileşmesini önlemek. DISK'i tavandan tabana doğru Halk Partili-. 
leştirmek. 

Burada bir noktanın allını çizmek gerekli. DISK'in sosyalistleşmesi baş
ka sorun, sosyalistleşen DISK'in, güncel görevin gereğine paralel olank Halk 
Partisi'ne oy verilmesini istemesi bambaşka bir sorun. Iktidan yürüyen sosya
list hareket için gerekli olan, başta OISK olmak üzere diğer işçi örgütlerinde 
ve bütün emekçi sınıflarda sosyalist leş me sürecini hızlandırmak. Emperyalizm, 
bunun içinde Avrupa ve Avrupa'nın yanında Türkiye'de de sermayenin soru
nu, tam bunun tersi. Bu sorunun DISK için somut görüntüsü, DISK'in taban
dan tavana kadar Halk Partili olarak tutulması. Zor bir iş. fakat bu zor iş için 
sermayenin, ilerde geri alma hesabıyla, vermeyeceği ödün ve ruı olmaYOlcağı 
oyun yok. 

Emperyalizmin Avrupa'daki güncel sorunu, sermayenin Türkiye'de atın 
nabzı ve Türkiye işçi sınıfı hareketi içindeki gelişmeler, tartışılan sorunun ne 
olduğunu ortaya koyuyor. Artık burjuva bilim adamları, 1977 seçimlerinin 
ötesini düşünmek zorunluluğunu duyuyor. Artık bunlar için yakın seçimlerde 
iki "büyük" partiden birisinin kazanıp kazanmaması önemini yitirmiş durum
da. Sorun, yakın sayılacak bir zaman dilimi içinde yapılacak genel seçimlerin 
sonrasıyla ilgili. ·Sosyalist hareketi görijp kenJisini 501 sayan aydınların kavra
makta güçlük çektiği bir gelişme. 

Buna da şaşmamak gerek. Çünkü iktidara yürüyen sosyalist hareketin, 
görece olarak, en zayıf halkası entelijansiya ile ilgili. Yüz yıllık işçi sınıfı hare
ketinin, elli yıllık Cumhuriyet tarihinin mir�ı böyle. Türkiye sosyalist hare
ketinin en belirgin dar boğazı, entelijansiyada ortaya çıkWıyor. Yüz yıllık işçi 
sınıfı hareketi, elli yıllık Cumhuriyet tarihi en düşük başarı çizgisini, sosyalist 
entelijansiyayı yaratmada gösteriyor. Bin dokuzyüz altmışlardan sonra başla
yan açılma ve canlı tartışma dönemi ise henüz, nicelik ve nitelik olarak, bü
yük meyvelerini vermedi. Ama iktidara yürüyen sosyalist hareketteki diyalek
tik sıçrama ile bu eksikliğin de giderilmesi fazla zaman almayacak. 

__ == 

partilerle hükümet ortaklığı kurmaları. Fransa, ıtalya ve Por
Bu sorun, emperyalist sistemin ve bunun içinde Av

rupa'nın sorunu. Beşinci Muradım torunu Fransız uyruklu gazeteci Kenize 
Halk Partisi Genel Başkanı Ecevit';" önüne getirdi. 

adamlarını iki gruba ayırmak gerekli. Birinci grupta, 
bütünleşe:ıler yer alıyor. Bunlar büyük işletmelerin ve te

sermaye kesitlerinin günlük ve dar çıkarlarını savunuyorlar. Bir de özel 
dünya görüşüne sahip olmakla birlikte tekelci kesimlerle 

Profesör ZeYYid Hatipoğlu, bunlardan birisi. Profesör 
böyle süremeyeceği görüşünü savunuyor. Hatipoğlu'na 
bşizm ya da sosyalizm gelecek. Hatipoğlu'nun düşün 

bunun siyasal eylemlerine yer yok. faşizm ya da sos
bugünkü kapitalizmin karşılaştığı sorunlara, bugünkü üretim 

bulmanın güçlükleri yol açıyor. 
yasama organında çoğunluk sağlaması, Türkiye kapitaliz

devresel ve yapısal bunalıma çölüm getiremeyecek. Burjuva 
görüşlerinde görüşlerinde çok çok açık. Açıklık biıbaşka yerde de var. Bugün 

Odaları ve Borsaları Birliği, tam anlamıyla bir Adalet 
görünümünde. Temsil ettiği sermaye sınıfının ekonomik çıkar

çıkarlarının savunuculuğunu üstleniyor. Cephe Hüküme
politika ve kandarının "hık" deyicisi durumunda. Buna 

Kurul'da bir açık öneri ortaya çıkıyor. Odalar Birliği de ser
sorunlarını çözebilmek için "muhafazakar .ve sosyal demok

istiyor. 
adamları ile Odalar Birliği çözümleme ve önerileri bir 

Türkiye kapitalizminin karşılaştığı yapısal ve devresel so.' 
oYIOlrın yüzde seksenini aşan bir çoğunluğa gerek var. 

çoğunluğun gerekli olmasının da bir tek anlamı olmalı. 
karşılaştığı sorunları' çözebilmek, geniş yığınların 

yükleri yüklemekle mümkün olacak. Iki "büyük" P'V
da bu yükleme işi gerçekleştirilemeyecek. Daha açık 

partinin işbirliği olmadan sosyalist hareketin "iktida
yürümesi" önlenemeyecek. Zaten burjuva bilim adamlarının da "ya faşizm 

varmaları bunu gösteriyor. 
sonra sosyalist "cepheye" bakmak gerekli. Sosyalist alma
"iktidara yürüyen sosyalist" hareket niteliğini kazanması 

bu işin böyle gitmeyeceğini anlaması gerekli. Ancak 
koşulIOlr da zorunlu. Bunlardan en önemlisi, sosyalist ha

sosyalist partinin gücü. Türkiye'nin somut koşullarında birlik 
toplanıyor. Türkiye'de birlik de, güç de nerede olduğunu 

gösteriyor. 
örnekleri: Yayınlara bakın. ürün diye bir dergi çıkıyor. 

ayda bir çıktığı anlaşılıyor. Son sayısı Haziran ayına ait 
sayfa. Yüz ondokuz sayfa içinde Türkiye'ye ayrılan bölüm 

Tamamı Türkiye Işçi Partisi ve Yürüyüş Dergisi üzerine. Ta
birşey yok. Bunu geçin. Kitle diye başka bir dergi var. 

sayısının en uından çift yapraklı orta sayfası, başka 
"mabad" ile birlikte, Türkiye Işçi Partisi üzerine. Küfürlerle 

Halkın Sesi diye başka başka bir haftalık var. Bütün malzeme
Bunu da geçin. Devrimci Devrimci Gençlik diye bir başka yayın 

"Emperyalizme ve oligarşiye karşı" karşı" çıkıYOrlarmış. Bütün sayıları 
Bir Bir de de Demokr.uik Demokr.uik Sol Sol adlı adlı dergi dergi vardı. vardı. Halk Halk Partisi'nin Partisi'nin 

Küfı.irlere cevap yok. iktidara yürüyen sosyalist hareketin 
ciddi işler var. Küftirlerle kağıt tüketimini artıranlara söz yok. 
cisi ve ithalatçıları", hoşnut ediyorlar. Nefesleri kesilinceye 
etmeye devam edecekler. Devam ederken de bir noktaya açıklık 
Şimdi getirdikleri gibi. Bir yanda iktidara yürüyen sosyalist hareket 
yanda da iktidar kavramını anlamayan sol gevezeler. Bunlar 
şün hızını yavaşlatmak için bir araya gelmiş durumdalar. 

Hem sözde hem de eylemde. Yayınları, sözdeki birliği 
En taze eylemleri ise eylemde birliği gösteriyor. En taze eylemleri, 
in geçen hafta sonunda toplanan Genel Kurulu. Turizm-Iş'in 
nda bu yayınların temsilcilerinden DiSK'in tabanına ve Uvanına 
bir tek nokDda birle$ti:Turizm-lş'teki Tip yönetimine son vermek 
leştiler. Her yolu denediler. Hiç bir sonuç alamadılar. Ilkesiz 
güç alan birliğin karşısında bir kez daha yeniidi. Bu kadar. 

Türkiye'de sosyalist hareket iktidara doğru yürüyor. Bu 
ayağı, sermayenin çözümsüzlüğü. Ama hepsi değil. Sosyalist tureketin 
den, tarihsel birikiminden gelen bir gücü var. Bu güç, sermayenin 
ğünü artırıyor. Sermayenin bir kaç yıl önce kabul edemeyeeeği 
plana çıkarıyor. Sermayenin hiç olmazsa bir bölümü, bugün için, 
şarılı ve ileri ekonomik mücadele çizgisini kabul etmek zorunda 
sermaye açısından, bir gerileme. Sermaye için şimdi sorun 
şimdi OISK 'in tabanından tavanına doğru sosyalistleşmesini 
şıyor. Bu çabanın somuttaki görünümü çok açık. DISK'in 
doğru TIP'lileşmesini önlemek. DISK'i tavandan tabana doğru 
leştirmek. 

Burada bir noktanın allını çizmek gerekli. DISK'in sosyalistleşmesi 
ka sorun, sosyalistleşen DISK'in, güncel görevin gereğine paralel 
Partisi'ne oy verilmesini istemesi bambaşka bir sorun. Iktidan 
list hareket için gerekli olan, başta OISK olmak üzere diğer 
ve bütün emekçi sınıflarda sosyalist leş me sürecini hızlandırmak. 
bunun içinde Avrupa ve Avrupa'nın yanında Türkiye'de de sermayenin 
nu, tam bunun tersi. Bu sorunun DISK için somut görüntüsü, 
dan tavana kadar Halk Partili olarak tutulması. Zor bir iş. fakat 
sermayenin, ilerde geri alma hesabıyla, vermeyeceği ödün ve 
oyun yok. 

Emperyalizmin Avrupa'daki güncel sorunu, sermayenin 
nabzı ve Türkiye işçi sınıfı hareketi içindeki gelişmeler, tartışılan sorunun 
olduğunu ortaya koyuyor. Artık burjuva bilim adamları, 1977 
ötesini düşünmek zorunluluğunu duyuyor. Artık bunlar için yakın 
iki "büyük" partiden birisinin kazanıp kazanmaması önemini 
da. Sorun, yakın sayılacak bir zaman dilimi içinde yapılacak 
sonrasıyla ilgili. ·Sosyalist hareketi görijp kenJisini 501 sayan aydınların 
makta güçlük çektiği bir gelişme. 

Buna da şaşmamak gerek. Çünkü iktidara yürüyen sosyalist 
görece olarak, en zayıf halkası entelijansiya ile ilgili. Yüz yıllık 
ketinin, elli yıllık Cumhuriyet tarihinin mir�ı böyle. Türkiye 
ketinin en belirgin dar boğazı, entelijansiyada ortaya çıkWıyor. 

Türkiye 
çıkWıyor. 
Türkiye 

sınıfı hareketi, elli yıllık Cumhuriyet tarihi en düşük başarı çizgisini, 
entelijansiyayı yaratmada gösteriyor. Bin dokuzyüz altmışlardan 
yan açılma ve canlı tartışma dönemi dönemi ise henüz, nicelik ve nitelik 
yük meyvelerini vermedi. Ama iktidara iktidara yürüyen sosyalist hareketteki 
tik sıçrama ile bu eksikliğin de giderilmesi fazla zaman almayacak. 



roRKIYE' DE YrlRIM1S 

CHP SERMAYE 
iLiSKiLERiNDE 

YENi SAFHA 
• 

CHP Burdur Milletvekili Ali Sanh, 
hem konuşuyor hem de bakışlanyla 
Mt!rke:ı Yöneticilerin! Larıyordu: 

"o Hırslarınızia, kinlerinizle, çapsız
hkl.rınızla ve anlikomünisl politikanızia 
gepgergin duruyorsunuz. Ama hazırladı' 
Rmıı; tuzak erken .çlRa çıktı ..... 

Sanıı, CHP Merkez yönetimini böy
lesine sert bir şekilde eleştirirken, başta 
Genci Sekreter Orhan Eyüboı}lu olmak 
üzere diller yöneticiler derin bir sessiz
likle dinliyorlar ve � görüşlerini benimse
yen büyük bir çoA'unluk da kendisini 
�iddeUe .Ikltlıyordu ... 

Geçtillimiz haftanın Salı günü CHP 
Ortak gruhunda, Gençlik Kolları tara
rından hazırlandı'. ileri sürülen "Gizli 
Rapor" hakkında konuşan Ali Sanıı, 
deyimi n lam anlamıyla Merkez yöneti
mini ıopa tutuyordu_ Sanh'ya göre, 
"bugün CHP içinde bir sol muhale
fetin varlı�ını istemek sa�lık işaretiy
di. Ama bu yoksa, böyle raporlar yü· 
zundendi .. " 

Devam ediyordu Ali San h : 
"- Rugün partiyi ba�naz birFekiple 

kililleyip, dışa açılıyorsunuz. Sayın Ge
... el Başkan, TMMOB genel kurulunda 
demokratik eylemde solda işbölümü 
öneriyor ve sonra bu rapor orLaya çıkı
yor. Dunu n ... ıI izah edeceksiniz? 

Bir an, bu raporun içindeki düşün
celerin mevcudiyetini varsayalım. Peki 
hangi sosyal demokrat insan, düşünce 
özgürlükleri olmayan insanları suçla
yabilir? .. " 

Siyasal deyimler sözlü�üne "Muha
lefet Istihbarat Teşkilatı: MIT" deyimi· 
ni de kazandıran Ali Sanh konuşmasının 
sonunda da, "Provokasyonun maddi ko
şullarının temizlenmesi gerek. Ya genç
lik kolları reshedilmeli, ya da, Genel 
Sekreter istifa etmelidir" diyordu .. 

ECEVIT VE KUŞKULAR 

Ali Sanh'nın ne eksik ne fazla, Mer
kez yönetimini ensesinden tutup sergi
lemesi, merkez ekibinin dışında büyük 
destek gördü. Merkez ekibinde olum
suz tepki gösterecek kadar bile hal kal
mamıştı. Suçluluk duygusuyla bitkin ve 
derin bir sessizlik içindeydiler ... 

Nitekim daha sonra kürsüye çıkacak 
olan Genel Başkan Bülent Ecevit, "Ali 
Sanh arkadaşımızın söylediklerini yadır
gamamak mümkün delil" diyecek ve ek
leyecekti: 

". Ama partinin bu haıe gelmesin· 
de, başta ben, hepimiz suçluyuz ... " 

Ecevit'in "şairane" anlamıyla dile
di�i özrün, olayın ilerici kamuoyunda 
bıraktı Rı olumsuz lortuyu temizleyecek 
cinsten geçeriiRi yoktur. 

Nedense CHP Genel Başkanının 
yurt dili! gezilerF!ile böylesine kuşkulu 
olaylar arasında garip bir "senkron" var· 
dır. Du olgu da kimıoenin gözünden kaç
mamaya başlamıştır. 

Oört. başı bayındır bir provok8.lyon 
nit.eli�indcki "Gizli Rapor" olayı karıfl" 
sında, CHP Mt!rkez Yönetiminin takın
dıRı lavır iı;e tck kelime ile gülünçtü. 
Ilarta liOnuna dojtru Merkez Yönetim 

Kurulu bir bildiri hazırlayarak raporun 
"resmi nitelikte olmadıRını ve CIIP'nin 
ı,:lirüt;lerini yanlÖıtmadığınl" ileri sürdü Vf' 
(;cnçlik Kolları Merk.-z Yönetiminin 
"uyarıldıkını" açıkladı! ... 

l'üIWYUŞ· H /lA X/ilAN IY76.1 

BABALAR VE OCULLAR 

Kendi görüşlerine karşı olan il, ilçe 
yönetim kunlllarını feshederken gözünü 
kırpmayan merkez yönetimi, gençlik 
kollarına bir "uyarı" yapmayı uygun 
görmüştü! .. 

Herşey, herkesin gözü önünde bütün 
çıplakhiııyla oynanmaktadır. 

"Gizli Rapor"un bir di�er yönü de, 
Gençlik Kolları Genel Sekreler Yardım· 
cısı ömer Güleken ile ilgilidir. öndc ge
len yönet.icilerden biri olan Omer Güle
ken'in rapora katkısı elbette vardır. 

MIT Müsteşar Yardımcısı Tümgene· 
ral Reşat. Güleken'in o�lu olan Omer 
Güleken'in, işin içine baba mesle�ini 
karıştırıp karıştırmadı�ı hususu ise meç· 
huldür!.. 

CHP tekelci sermayeye en büyük 
güvenceyi, hazırlanışından yayınlanışına 
kadar ilginç bir organizasyonla vermiş-
ıir. 

CHP bünyesini buna benzer örnek
lerle şiddetli depreme u�ralan sermaye, 
böylelikle faşist tırmanış için rahat xe
minler yaratmakladır. 

TRT'DE OYNANAN OYUN .. 

TRT'de gözlenenler buna ilginç bir 
örnek vermekLedir. TRT'ye alınacak 
200 kadar programcı ve teknik eleman 
için açılan sonucu belli sınavlar, ÖJlceki 
haftanın sonunda yapılmışt.ır. 

Cephe ortakları tararından dört par· 
sel halinde kapatılan sınavların "usulen" 
olan kısmına binlerce kişi katıldı. 100 
soru üzerinden yarı test biçiminde yapı· 
lan sınavların ilginç sorularından biri 
şuydu: 

"- 1917 tarihi size neyi hatırlatı
yor? .. " 

Çok fazla ayyuka çıktlA:ı için vazge
çilmezse bu soruya: "Ekim Devrimi" 
şeklinde cevap verenler "Vatun Haini" 
ilan edilecekler, gene aynı soruya "Baş
bu� Türkeş'in do�um yılıd,," cevabını 
verenler ise kuruma kabul edilecekler-
dir! .. 

Sorular içinde iinemli olanlarından 
bir di�eri şudur: 

LO. Hangi gazeteleri okuyorsunux?" 
Yukarıdaki soruya olduRu gibi bu 

soruya da bir ilerici uduy tam ters cevap· 
lar verse, yani kurumun işgalci yöneti· 
minin istediRi cevapları sunsa dahi gir
me şansı olmayacaktır. Çünkü sonuçlar 
bellidir. 100 soru içinden 12 kilit soru 
seçilmil$ ve bunlara verilen "klişe" ce
vaplar, kuruma alınacak kişilere da�ıtıl· 
mıştır. 

Sınavlara katılmada aday kabulün
de de türıü·çeııit.li organizasyonlar yapıl· 
mıştır. 

tirneRin, Ankara'dan Istanbul rad
yocvine "sınava katılacak adaylarda as
kcrlijti yapma koşulu aranmıyor" şek
linde bir teleks emri geçiimiş ve bir saat 
kadar sonra ikinci bir teleks emriyle as
kediftini yapmamış olanların sınavlara 
katılamayacakları Ancak 
emrin bundan KUıırski eklenti"j daha 
da ilgin(,·Lir: 

". �u nna kadar eski "mir gl'f ı'�in
Ci' aday kaylUıırınl yaptırıınlur sınavlarıı 
J(irı·hilf'I·l'klf'nlir." 

Iki tl·lt·ks f'mri ıır;ısındııki süredı'. 
Istanhul fHdyoI'vinf' blll$vurnn koman-
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Sayılı Başkan Sayın Oyeler 

Türkiye hapitatizminin 12 Mart 
öncesi koşullardan daha ağır bir dar 
boğaza girdiği dönemdeyiz. Şimdi ege· 
men çevreler yeni uc büyük bir operas
yonun tuzaklarını hazırlıyorlar. Sol yanı 
olmayan bir sözde demokratik· yelpa
zede eski CHp'nin yerim· almasının 
sakınca" olmadığı büyük bir operas
yon. Bu hz hem sol, CHP eliyle jur· 
nallenerek uc mahkum edilerek, bu· 
nun yanında MHP ve MSP de tezgah
lanarak. Dogaldır ki CHP, artık mer
kez yöneticilerinin her yerde söyle
dihleri içindeki aşırılardan arınm,ş ve 
kapitalizmin yedek laBtiği haline geti
rilmiş yapıya kavuşturulacak. 

Bu oyun merkrzde odaklanan bazı 
kan�rleşmiş un,urların denıizligi ile 
erken açığa çıkmı,tır. 

CHP Gençlik Kolları Merkez YÖ· 
nelim Kurulu raporu. gerçekten 12  
Mart önce,i s,kıyönetim saucılannın 
üslubuna benzeyen bir qjanlık belge,i· 
dir. ısmet Paşa 'nın o zamanki sık,
yönetim sovcl/arına yönellliAi debimle, 
bunu düzenleyen/erin boyutlarını aşan, 
hall o CHP'n;,1 boyutların, aşan bir 
nileliRi uardır. 

Bu belRe parti içinde hjr bir gru
ba hiç bir hizbf' yaramaz. CHI"nin hat
la ROIt demokrasiden yana Iı('rk('s;" 
çıkarlarına harşıdır. 

Bir yanda Tiirhiye Komünist POr
ti,i'nin CHP'yi hiç tartışmas,z df>s· 

teklediğini söyleyecek'iniz, bir yandll 
illegal unsurların legal 101 siya6GI lif' 
sosyal kuruluşlarla olan bağlarını ju,.. 
nalleyeceksiniz. Hem de kişi ve kunım· 
ları zikrederek. 

Yanlış bir takım değerlendirmele· 
ri, küçük, çapsız, hırs lif' kin üzerine 
kurulu bir takım bencil ve nı#u"uz 
değerlendirmeleri CHP'nin en ÜBt siya· 
sal örgüt unsurların)n da katıldilı 
bir bağlııyıcı karar haline IokacalrBI· 

Bu raporun içindekilerin tümü 
doğru olduğu oorsayımma kat,lsak bile. 
Biz nasıl bir IOByal demokrat partinin 
üst yöneticileri olarak, özgiirlU'''leri gü
wnce altına alınmamış bir toplumda, 
düşüncelerinden dolay' özgiir 8Qy,lmo· 
yan kişi ue "uruluşlar, 1Jt1ıı1 de/da� 
edebilirsiniz' Devlet güvenlik 8Quc,lorım 
lif' cumhuriyet baŞ8Quc,larınl hareltde 
geçirecek kararlıırın oluşturulmaaıflG 
oflGY verirsiniz' 

Sağ pU4udadır, Bu raporla ilgm 
bir bekleyiş içindedir. Bu SU4ma on· 
lamiı C:eğil midir. Parti içinde meydaRG 
gelebilecek ihtilatları kendi değerlendir
meleri ile değil bizdeki jurnalciler eliy
le yapmak ue bir kampanyayı ba.şlal
mak uc bunu bir �çim dönemine ka· 
dar sürdürmek etı az "-ötü iMimal dekil 
midir? Bıı yaylım a/"şı CI-W'yi jfl'çmış· 
te oldııku Jlibi lu'ııdi çıkarlarmın aracı 
olarak Rörüp :i{Jpltracak çf'vrelf!re maddi 
koşullar hazır/amaz mı? 

Gençlik Kolları M('rkC'z Windım 
Kur,,'u prouokasynna Relmişsl', öRii" .. 

sürülen "Gizli 
konuşan Ali Sanıı, 

Merkez yöneti
Sanh'ya göre, 

bir sol muhale
sa�lık işaretiy

böyle raporlar yü· 

San h : San h : San 
ba�naz birFekiple 

açılıyorsunuz. Sayın Ge
genel kurulunda 
solda işbölümü 

rapor orLaya çıkı
edeceksiniz? 

içindeki düşün
varsayalım. Peki 

insan, düşünce 
insanları suçla

sözlü�üne "Muha
MIT" deyimi· 
konuşmasının 

"Provokasyonun maddi ko
gerek. Ya genç

ya da, Genel 
diyordu .. .. 

KUŞKULAR 

eksik ne fazla, Mer
ensesinden tutup sergi

lemesi, merkez ekibinin dışında büyük 
ekibinde olum

kadar bile hal kal
Suçluluk duygusuyla bitkin ve 

içindeydiler ... 
kürsüye çıkacak 

Bülent Ecevit, "Ali 
söylediklerini yadır

diyecek ve ek

haıe gelmesin· 
suçluyuz ... " 

anlamıyla dile
ilerici kamuoyunda 

lortuyu temizleyecek 

Genel Başkanının 
böylesine kuşkulu 

"senkron" var· 
gözünden kaç

bir provok8.lyon 
Rapor" olayı karıfl" 
Yönetiminin takın

kelime ile gülünçtü. 
Merkez Yönetim 

hazırlayarak raporun 

Güleken'in, işin içine baba mesle�ini 
karıştırıp karıştırmadı�ı hususu ise meç· 
huldür!.. 

CHP tekelci sermayeye en büyük 
güvenceyi, hazırlanışından yayınlanışına 
kadar ilginç bir organizasyonla vermiş-
ıir. 

CHP bünyesini buna benzer örnek
lerle şiddetli depreme u�ralan sermaye, 
böylelikle faşist tırmanış için rahat xe
minler yaratmakladır. 

TRT'DE OYNANAN OYUN .. 

TRT'de gözlenenler buna ilginç bir 
örnek vermekLedir. TRT'ye alınacak 
200 kadar programcı ve teknik eleman 
için açılan sonucu belli sınavlar, ÖJlceki 
haftanın sonunda yapılmışt.ır. 

Cephe ortakları tararından dört par· 
sel halinde kapatılan sınavların "usulen" 
olan kısmına binlerce kişi katıldı. 100 
soru üzerinden yarı test biçiminde yapı· 
lan sınavların ilginç sorularından biri 
şuydu: 

"- 1917 tarihi size neyi hatırlatı
yor? .. " 

Çok fazla ayyuka çıktlA:ı için vazge
çilmezse bu soruya: "Ekim Devrimi" 
şeklinde cevap verenler "Vatun Haini" 
ilan edilecekler, gene aynı soruya "Baş
bu� Türkeş'in do�um yılıd,," cevabını 
verenler ise kuruma kabul edilecekler-
dir! .. 

Sorular içinde iinemli olanlarından 
bir di�eri şudur: 

LO. Hangi gazeteleri okuyorsunux?" okuyorsunux?" 
Yukarıdaki soruya olduRu gibi bu 

soruya da bir ilerici uduy tam ters cevap· 
lar verse, yani kurumun işgalci yöneti· 
minin istediRi cevapları sunsa dahi gir
me şansı olmayacaktır. Çünkü sonuçlar 
bellidir. 100 soru içinden 12 kilit soru 
seçilmil$ ve bunlara verilen "klişe" ce
vaplar, kuruma alınacak kişilere da�ıtıl· 
mıştır. 

Sınavlara katılmada aday kabulün
de de türıü·çeııit.li organizasyonlar yapıl· 
mıştır. 

tirneRin, Ankara'dan Istanbul rad
yocvine "sınava katılacak adaylarda as
kcrlijti yapma koşulu aranmıyor" şek
linde bir teleks emri geçiimiş ve bir saat 
kadar sonra ikinci bir teleks emriyle as
kediftini yapmamış olanların sınavlara 
katılamayacakları Ancak 
emrin bundan KUıırski eklenti"j daha 
da ilgin(,·Lir: 

". �u nna kadar eski "mir gl'f ı'�in
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Sayılı Başkan Sayın Oyeler 

Türkiye hapitatizminin 12 Mart 
öncesi koşullardan daha ağır bir dar 
boğaza girdiği dönemdeyiz. Şimdi ege· 
men çevreler yeni uc büyük bir operas
yonun tuzaklarını hazırlıyorlar. Sol yanı 
olmayan bir sözde demokratik· yelpa
zede eski CHp'nin yerim· almasının 
sakınca" olmadığı büyük bir operas
yon. Bu hz hem sol, CHP eliyle jur· 
nallenerek uc mahkum edilerek, bu· 
nun yanında MHP ve MSP de tezgah
lanarak. Dogaldır ki CHP, artık mer
kez yöneticilerinin her yerde söyle
dihleri içindeki aşırılardan arınm,ş ve 
kapitalizmin yedek laBtiği haline geti
rilmiş yapıya kavuşturulacak. 

Bu oyun merkrzde odaklanan bazı 
kan�rleşmiş un,urların denıizligi ile 
erken açığa çıkmı,tır. 

CHP Gençlik Kolları Merkez YÖ· 
nelim Kurulu raporu. gerçekten 12  
Mart önce,i s,kıyönetim saucılannın 
üslubuna benzeyen bir qjanlık belge,i· 
dir. ısmet Paşa 'nın o zamanki sık,
yönetim sovcl/arına yönellliAi debimle, 
bunu düzenleyen/erin boyutlarını aşan, 
hall o hall o hall CHP'n;,1 boyutların, aşan bir 
nileliRi uardır. 

Bu belRe parti içinde hjr bir gru
ba hiç bir hizbf' yaramaz. CHI"nin CHI"nin hat

teklediğini 
illegal unsurların 
sosyal kuruluşlarla 
nalleyeceksiniz. 
ları zikrederek. 

Yanlış 
ri, küçük, 
kurulu bir 
değerlendirmeleri 
sal örgüt 
bir bağlııyıcı 

Bu raporun 
doğru olduğu 
Biz nasıl bir 
üst yöneticileri 
wnce altına 
düşüncelerinden 
yan kişi 
edebilirsiniz' 
lif' cumhuriyet 
geçirecek 
oflGY verirsiniz' 

Sağ pU4udadır, 
bir bekleyiş 
lamiı C:eğil 
gelebilecek 
meleri ile değil 
le yapmak 
mak uc bunu 
dar sürdürmek 
midir? Bıı 
te oldııku 



doların bollulu ise dikkat çekmiştir. 
Oyunlar, son decere planlı ve tilki

ce döndürülmektedir ... 
Cepheci eylem ve anlayış, tüm yurt

ta i,galcilik tavrıyla sürdürülmektedir. 
Yurdun her kö,esinde malum bir 

kata ve ,iddet uygulanmaktadU'. 

DALGA DALGA ŞOVENIZM! 

GeçtiRimiz haftanın Perşembe günü 
TBMM Kamu Iktisadi Te,ebbiisleri Kar
ma Komisyonunda TRT'nin eski yıllara 
ilişkin hesapları incelenirken bir cepheci 
kara şunlan söyledi: 

"- Dünya, 40 milyona çıkınca Türk' 
ün Kıbrıs'ı zaptet.tiA'ini gördü. Türk 80 
milyon olunca, dunyadaki bütün Türkle
ri toplayabileceaini biliyor bütün diin
ya. Onun için Türk'ün Türk'ten başka 
dostu yoktur! ... " 

Bu sözlerin sahibi, kendi seçim böl
gesinde haşhaş yasaklandıRı zamanlar 
Amerika saflarında yerini almış bir z.at.-
tı!... 

TBMM 'de bir cepheci bunları söy
lerken Malatya'nın Yeşilyurt. ilçesinde 
Milli ERitim Müdürü öRret.menlere şu 
"veciz" konuşmayı yapıyordu: 

"- Türkiye'deki aşırı solcular, dev
let.i ikiye bölüp bir kürt. devleti kurmak 
istiyorlar. Şah ısmail Sarevi, Türkiye'de
ki alevi zümreleri kandınp kendi tarafı
na çekmek ve böylece devleti yıkmak 
istiyordu. 

Yavuz Sultan Selim, a1evileri vur
durduRu için bugünkü a1eviler o zama
nm intikamını a1mak istiyorlar ... " 

Malatya Milli ERitim Müdürü ORuz 
Yardımcı öRretmenlere karşı yaptıRı ko
nuşmasının bundan sonraki bölümünde 
de ,unları söylüyordu: 

"- Nitekim aleviler bunun açık ör
nelini, KJbns çıkartmasında milletçe 
bir bütün olarak savaşa katlldlRımızda 
ıösterdiler. Bazı pilotların bombalarını 
deniz.e bo,aı1t.ıklarını üzülerek söyleye-

bilirim ..... 
Milli ERitim Müdürü(O�uz Yardım

cı'nın bu konuşması oradaki öRretmen
ler tarafından Lulanakla tesbit edilmiş 
bulunmakladır. 

TöB-DER Genel Başkanı Cemi! Ça
kır, milli eRitim müdürünün "akli denge
si" ile ilgili soruya "En akıllııu bu" ı;ek
linde cevap vermektedir ... 

CEPHE'NIN ÇIRKIN YOZO 

Geçtilimiz haftanın Perşembe günü 
dost ve komı;u bir ülkenin devlet baı;ka-
nı Türkiye'ye geldi. • 

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün 
daveLlisi olarak Türkiye'ye gelen Bulga
rist.an Halk Cumhuriyeti Devlet Başka
nı Todor Jivkov'un EsenboRa'dan Çan
kaya'ya helikopterle gelmesi cephe yö
netimi luarından ilginç bir gerekç�ye 
dayandırıldı. 

Jivkov'un geçeceRi caddelerde Jiv
kov aleyhine yazılan yazıların silinerne
di�i nedeniyle ve muhtemel aleyhte bir 
gösteriye meydan vermemek gerekçesiy
Le konuk devlet başkanı helikopterle 
Çankaya'ya yolcu edilmişti! .. 

Bu tür söylentilerle, bir avuç ko· 
mando sürüsünü geniş boyutlu bir pro
testo eyleminin hayali çerçevesine ot.ur
lup zihinlerde "Acaba güçleri bu denli 
büyük mü?" sorusu yarat.ılmak amaçlan
mıştı.. 

Herşey nazi yöntemleri kadar planlı 
rakat devekuşunun arkası kadar hant.al 
ve çirkindi.. 

Oysa halk caddeler boyunda gayet 
sakindi. tki ülkenin bayraklarıyla süsle

·nen caddelerde cephenin yarat.mak iste
diA"i imajın en küçük belirtisi bile görün
müyordu. Nitekim halk, gerek Ankara'
da gerekse ıstanbul'da dost ve komşu 
ülkenin Devlet Başkanını, gördüA:ü her 
yerde, sıcak duygularla dostça selamla
yacakt.ı diRer günler ... 

CHP BURDUR MILLETVEKILI ALI SANLJ'NIN PARTISININ GRUP 
TOPLANTISINDA, CHP GENÇLIK KOLLARı TARAF/NDAN HAZıRLA· 
NAN "RAPOR"A ILIŞKIN OLARAK YAPTıCı KONUŞMA YI SUNU· 
YORUZ. 

lle zamanlama ile delil, provokasyona 
gelebilmenin maddi koşullarının orta· 
dtın IuJldırllma.ıı gerekir. Parti içinde 
Merkez yöneticilerinee alabildiline sür
dürülen komiinum ticareti, etkinliklerini 
porti içi wekli gerginlile ballayan
ların başvurdukları yöntem olmuştur. 
Bunlar, genç kanatları alet ederek ken
di gelecekleri için gerekli çırpınışı da 
JÖndUrdiiklerinin (arkına varmıyorlar 
mı? 

Bu yönetimden ve bu anlayıştan 
bir olumlu .anuç, bir tavır beklemek 
boşunadır. Artık olumsuz her şeyin 
beklenebileceği bir döneme girilmiştir. 

DelerJi Arkadaşlarım 
CHP'de (arkhlar olabilir. Herşey 

beJirli toplumsol koşullar altında bir 
nedenllOnuç ilişkisiyle birlikte ortaya 
çıkar. Olalan ve evremel oluşum/arm 
yaMımasıdır tüm olanlar. Hüner bu (ark
tılardan yapıcı bir şeyler çıkarmak, 
sentezini, bütün utl$urların katıldılı bir 
'eknede yolurabilmektir. Salhkh yöne
tim budur. 

Oysak; Parti yurt içinde bir kliğin 
kilidi ile kapanmış, (akat yurt dışın· 
da her kilid; aÇan bir anahtar durumun
da ve açıh bir politika. Bunu yadırga
mamak iiikı saymamak mümkün değil. 

Sol eleştiri olmadılı zaman CHP 
ıağa çekilmeıi bir yana, kendi özlem
lerinin kitlelerin gerisinde kalabilir. Bir 
101 parlinin de kendi içinden kaynak
lanan bir sol eleştiriye kavuşması par· 
linin sağlığıdır. Bu olamıyorlG, $On hal
kası bu belgede görülen tuzaklardır. 

Benim yurt dışında oldulum bir 
lIFada ıayın genel başhaııım ortak 
grupta yaptığı konuşmada "öyle inanı· 
yorum ki, artık biitiin dünyada ve 
Türhiye 'de bozı karanlık örgütlerin ve 
güçlerin ıolu parçalamak, güçsüz leş tir
mek ve kendi içinde kavgaya tutu,tur
mak için ne tertiplere başvurdukla· 
rını görmeyen ve bilmeyen aklı başın· 
da ve gerçek solcu kalmamıştır. Dün
yada, Türkiye 'de kalmamıştır. Bun
ları hala bilmezlikten gelenler Türki
ye 'de hata varsa onlar da Callayangil '
in bir gazetede yayınlandığın. bildili
miz açıkltıma.sından öğrenmiş olmalıdır
lar" diyor. yine Sayın Genel Başkan 
Türkiye Mimar ve Mühendiı Odaları 
Birliği'nin Genel Kurulunda 'Sol güçler 
arasında geçerli ve ethin bir işbirliğine 
ve dayanışmaya CHP hazırdır. Bunun 
geçerli bir iş bölümüne dayanması 
gerekir" diyor. Türkiye 'nin gündemine 
geçerU işbirlil; ve iş bölümünün somut 
önerilerle oluşturulması, gelmişken bu 
rapor CHP eliyle kamu oyuna ıunulu-
yor. 

Raporun detaylarına girip yeni 
jurnallere malzeme olsun 
Coğu arkadaş ın zaten bilgisi allındadır. 

Sayın Genel Başlıan. ve Merkez 
Yönetim Kurulunu tavır almaya davet 
ediyorum. Bu gün için acil bir tedbir, 
ya Gençlik Kolu Merkez Yönetim Ku
rulunun (etMdir, veya Genel Sekreterin 
derhal ilti(a etmesidir. Başkaca şimdi
lik çözüm yoktur. Bu mesele kapatıl· 
mamalıdır. Saygdar sunarım. 

ECEVİT 
GİZLİ RAPO·RA 
SAHİp 
CIKlYORMU? 

M '" kluk" diye bolcmoyO ımIc6n 
e.\eye, bir 

r' �kııkırtıcı uionlık ıırnoııldlrıllZ. 
yok"". Dtırtbcıll� CHP'yc yönelecek ... çlomol- laJıı. 
koftıı .. ıapor, Ilde , i i lo CHP'nln oraıınıno
noklık .ımui, 1 bozı �N �� ";0",1", ilerici lcuNlul' 
çıı"",.na yönelık o\rnoIlY�' 

biımemektedlr• Ö",ınkle 
Itn ı..arOlcıına.yl� do me. � ld\JÖu bir botkı ortamııda , 
tol'un bUtUnlUjju.-ın """n 

• 
o 

holko yönelik bir .ırate -
CHP Genel ""k.onı'nı� IIÇlye;.....ı dojjNIU "ı,ı"ı""" ol-
ilk' açılmayı plon\odı�ı bir ciö e 

.... ıtur bu rapo<.,. Ik por1\sI bu "'paNn todeee dııırdokl 
CumlMlyet ttı , çomıN , 

\o deli' "erdi uıt\lne de 
"çrotkmoyo Hıım de en .. çlnneden temızleme :r.oıu bu rapor ta hiç .,.,ıcı',:\efl •• Yo .. 1 bir .. I - IwNlul olup 

k •• n "'. lana lo ı.e ıIIz """"LU belgeye, 
roIırd .. .ıç n r , 

na tmemelldlr. 
fazla Li ..... _meP <>YU �I gllrUlmuttur TUr\dye -

Kı""",eı oionlı�ın 
c;ok ıo:'N\ufın kerdl parıı. o\eylıl

de """" bir pcıriIye boiIlı
ı-k.,ıııIuiIU .. I'un o\eylılne 

ne'.,. ke"'" bir \ıIIlumu o 
i si Ilk defo o\ınakıcıılır. 

lıDy\etlne bir belgeyl du,..n �Iglll\eri lcu'l..,z, 'Ger9"i<-
Rapora emııöl geçmlı tUm i 

ten, görev 

Halk Parlisi gençlik kolları, 
CHP eliketli MIT raporunun, Ece· 
viI 'in bilgisi içinde hazırlandığını 
yayıyor. Ecevit'in konuşmalacı bu 
söyleniiyi çürülemiyor. 

CHP etikeUi MIT raporu ile ilgili olarak Bülent Ecevit, "tartışma metni" 
görüşünü getirdi. Hazırlanan raporun "tartışma için hazırlanmı, metin" oldu
Aunu söyleyerek CHP etiketli MİT raporunun Halk Parttai'ni ballamayacallOl 
ileri sürdü. Ecevit'in görüşleri, raporun ciddiyeti ve Halk Partisi'nin yaplSl 
gözönüne getirildi�inde, hiç bir inandıncılık taşımıyor. Ostelik Halk Partisi 
Gençlik Kollan Genel Başkanı Yankı Dergisi'ne verdili demeçte bir marifet
miş gibi raporu savunurken Halk Partisi Gençlik Kollan raporun Ecevit'in 
bilgisi içinde hazırlandıRını yayıyor. 

Raporun ilk sayfası, CHP Gençlik Kollan Genel Merkezi, başlıımı taşı
yor. Raporu teksir edenler, raporun "aidiyetini" sallamla.şbrmak için gerekli 
önlemlerin hepsini almışlar.Teksir için kullanılan daktilo makinasmda Türkçe
nin bazı harneri eksik. Tipik polisiye oyunlan hatırlatıyor. Bu raporun okun
dulu ve tartışıidıRı toplantıda Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu'nun iki 
üyesinin de hazır bulunduRu yazıldı. Şimdiye kadar bu üyelerden de ses çık· 
madı . Bütün bu gelişmeler karşısında Ecevit'in "parti içi demokrasinin işledili 
partimizde bir grup içi tartışma için hazırlanmış metindir" sözünü anlamak 
kolay d_eiJ. 

Ecevit'in yurtdışı gezilerinden Türkiye gerçeRini unutmaya başladılı .klı 
gelebilir. Ama "kışkırtıcı ajanlar" konusunda olalanüstü duyarlılık gösteren 
Ecevit'ten böyle bir unutkanlık beklenemez. Aynca CHP Gençlik Kollan yö
neticilerinden birisinin MtT üst düzey görevlilerinden birisinin çok yakını 01-
du�u yazıldı. Tekzip edilmedi. Ciddi ve ilerici bir partide, böyle durumlann 
ortaya çıkmasına izin vermemek ve çıktılı zaman da hemen önlemini almak 
gerektiei açık. 1·lalk Partisi'nin kendisini ciddiye alması gereklili de açık. 

Ecevit'in inandırıcı olmayan açıklamalarla CHP etiketli MIT raporunil 
geçiştirmeye ça1lşmasl nasıl açıklanacak? Halk Partisi böyle bir açıklama sal
layamıyor. Bu durumda şimdiye kadar geçerlililini gösteren açıklamaya baş
vurmak gerekiyor. Halk Partisi yine sermayeye güvence mi vermek istiyor? 
Görünürdeki güvence şu: Halk Partisi kitle örgütleriyle baalar kurmak için gi
rh;imlerde bulunuyor. Kitle örgütleri konusunda MIT kafalı örgüt ve partile
rin belli göri.işleri var. Halk Partisi, "ben de bunlan görüyorum, ben baR kur
masam başkalan baR kuracak, bunun için çalışıyorum" mu demek istiyor? 

CHP eLikelli MJT raporu konusundaki Ecevil'in ve Halk Partisi yönetimi
tutumu, böyle bir delcrlendirmeyi kaçınılmaz yapıyor. Bu deRerlendir

menin yanlış olmasını ümit etmek gerek. Ancak ümitle iş bitmez. Halk Parti· 
si'nin bu deecrlendirrnenin yanlış olduRunu göstermesi gereklı' Bunun da 
yolu içindeki "kışkırtıcı ajanlar" Ile hesaplaşmakla başlar. 
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Halk Parlisi gençlik kolları, 
CHP eliketli MIT raporunun, Ece· 
viI 'in bilgisi içinde hazırlandığını 
yayıyor. Ecevit'in konuşmalacı bu 
söyleniiyi çürülemiyor. 

CHP etikeUi MIT raporu ile ilgili olarak Bülent Ecevit, 
görüşünü getirdi. Hazırlanan raporun "tartışma için hazırlanmı, 
Aunu söyleyerek CHP etiketli MİT raporunun Halk Parttai'ni 
ileri sürdü. Ecevit'in görüşleri, raporun ciddiyeti ve Halk 
gözönüne getirildi�inde, hiç bir inandıncılık taşımıyor. 
Gençlik Kollan Genel Başkanı Yankı Dergisi'ne verdili 
miş gibi raporu savunurken Halk Partisi Gençlik Kollan 
bilgisi içinde hazırlandıRını yayıyor. 

Raporun ilk sayfası, CHP Gençlik Kollan Genel Merkezi, 
yor. Raporu teksir edenler, raporun "aidiyetini" sallamla.şbrmak 
önlemlerin hepsini almışlar.Teksir için kullanılan daktilo 
nin bazı harneri eksik. Tipik polisiye oyunlan hatırlatıyor. 
dulu ve tartışıidıRı toplantıda Halk Partisi Merkez Yürütme 
üyesinin de hazır bulunduRu yazıldı. Şimdiye kadar bu üyelerden 
madı . Bütün bu gelişmeler karşısında Ecevit'in "parti içi demokrasinin 
partimizde bir grup içi tartışma için hazırlanmış metindir" 
kolay d_eiJ. 

Ecevit'in yurtdışı gezilerinden Türkiye gerçeRini unutmaya 
gelebilir. Ama "kışkırtıcı ajanlar" konusunda olalanüstü 
Ecevit'ten böyle bir unutkanlık beklenemez. Aynca CHP 
neticilerinden birisinin MtT üst düzey görevlilerinden birisinin 
du�u yazıldı. Tekzip edilmedi. Ciddi ve ilerici bir partide, 
ortaya çıkmasına izin vermemek ve çıktılı zaman da hemen 
gerektiei açık. 1·lalk Partisi'nin kendisini ciddiye alması gereklili 

Ecevit'in inandırıcı olmayan açıklamalarla CHP etiketli 
geçiştirmeye ça1lşmasl nasıl açıklanacak? Halk Partisi böyle 
layamıyor. Bu durumda şimdiye kadar geçerlililini gösteren 
vurmak gerekiyor. Halk Partisi yine sermayeye güvence 
Görünürdeki güvence şu: Halk Partisi kitle örgütleriyle baalar 
rh;imlerde bulunuyor. Kitle örgütleri konusunda MIT kafalı 
rin belli göri.işleri var. Halk Partisi, "ben de bunlan görüyorum, 
masam başkalan baR kuracak, bunun için çalışıyorum" mu 

CHP eLikelli MJT raporu konusundaki Ecevil'in ve Halk 



• DiSK -i  
Sosyalist hareket gelişiyor. Sos

yalist hareket geliştlkçe, sosyalizm 
düşmanlannın hareketı kuşatma çabala
n da yolunlaşıyor. Sosyalist hareket 
Işçi sınıfı içinde kökleştikçe, sosya
lizm düşmanlarının oyunluı da işçi 
sınıfı ıçınde yoRunlaşıyor. Sosyaııst 
hareketi Işçi sınıfından teerit edebil
mek ıçın, bu soysuz amaç Için, yüzler 
kızannadan yalanlar söyleniyor. "Sece
relerl alemin malumu olanlarla" • sos
yalizme küfredenlerle, burjuvazinin Işçi 
sınıfı Içindeki beşinci kollanyla itti
faklar kuruluyor. Sosyalist harekete 
karşı tezgahlar hazırlanıyor. 

Yapılan ittifaklar, anlaşmalar, ortak 
hareketler, şeytanla anlaşıp ruhunu 
şeytana satanlan anımsatıyor. Gücü ve 
yetenekleri, amaç ve htrSlannın çok 
gerisinde kalanlar i şeytanla pazarlıla 
oturmakta bulurlar çıkar yolu. Hareket 
noktalan hep aynıdır: Sonunda şey
tana da oyun edip kazançlı çıkacak.la
"nı sanırlar. Ama, sonuç da hep aynı
dır: Kazançlı çıkan şeytan olur. HtrS
lan akli yeteneklerinden geri kalan
lu, yenilip silinir giderler. 

Hırslı ama güçsüz ve yeteneksiz 
kariyeristlerle, sicilli sosyalizm düşmanı 
şeytanların bir $Üredir sosyalist sendika
cılılın başına musallat olan kutsal 
ittifaklan, geçtl�imiz hafta bir de 

TUrizm-tş Kongresinde sergilendi. 

TURIzM ıŞ: SOSY ALlZM 
DÜŞMANLARıNıN YENI 

HEDEFI 

DISK 'e baRh Turizm·lı Sendikası· 
nm 7. OlaRınüstü Genel Kurulu 29 
Mayls-2 Haziran tarihleri arasında, LS· 
tanbul 'da Çınar Otelinde yapıldı. 

Turizm-ış Sendikasının yöneticileri, 
sosyalistler. DıSK 'e baQ:ıı Petrol Kimya
Iş, Sosyal-Iş sendikalannın yöneticileri 
gibI. Ve bu sendikalara sosyalizm 
düşmanlan tarafından oynanan oyun· 
lann bir başka çeşidi Turizm-Iş � karşı 
oynanmak istendi. Turizm işkolunda, 
sosyalist sendikanın "bünyesinde eriti· 
leceei" aynı konfederasyona baA:1ı başka 
sendika olmadıeı için, Kongrede, cam· 
bızlık temini n bir başka varyasyonu 
denendi. 

Denenen oyunun özü iki noktada 
toplanıyor: Birincisi, sosyalist sendika
cılıeın tasfiyesi için, sosyalistlerin karşı
sında en geniş "birlik"j oluştunnak. 
Bu, ruh hastalarından CHP'lilere, AP'Ii· 
sinden "ek görevli "Iere kadar herkesi 
kapsayabilen bir birlik. Lkinci nokta, bu 
birligin kullandıgı silaha ilişkin. Silah, 
kullanacak barutu olmayanlann tek ça-

Tip" iN 
KUSTUKLARI 

Bugün Türkiye sosyalist hareketinin dışında kalan sosyalistıer var. De
mokrasi, bağımsızlık, sosyalizm kenetlenmesini kavramakta güçlük çekiyorlar. 
Bu üçlünün biribirinden ayrılamayacağı bir zamanda belli bir demokrat çizgiyi 
sürdürmeye çalışıyorlar. Işçi sınıfı hareketinin gücüne yeterli ölçüde güvene
memekle birlikte, işçi sınıfı partisine dostça bir tutum içindeler. Zamanla ka
rarlarını verecekler. Pratik, kararlarını vermelerine yardımcı olacak. 

Bugün Türkiye sosyalist hareketinin dışında olanlar var. Bunlar sosyalizm 
adına ortaya çıkıyorlar. Bunlar, ikinci grup. Bunlar, Türkiye Işçi Partisi'nin, 
dün ve bugün kustuklarından oluşuyor. Dün ve bugün, bir safra gibi sosyalist 
hareketin dışına atılanlardan oluşuyor. Sosyalist hareketin bunları bir safra 
gibi dışarı atması, Türkiye sosyalist hareketinin en güçlü ve sağlıklı yanı. Çün
kü tıpkı Sovyetler Birliği'nden dışarı atılanların yaptığı gibi Türkiye sosyalist 
hareketinden bir safra gibi çıkarılanların da ilk gidecekleri yer psikiyatri klini
ği. Bunların çoğunun psikiyatri kiliniklerinden sağlam rapor almaları çok zor. 

TIP'in kustuklarının ortak özelliklerinden birincisi, tıbbi anlamda sağlık
lı olmamaları. Ikincisi büyük bir kariyerizm tutkusu. üçüncüsü yalan makinası 
olmaları. Bunlardan biri, Turizm-Iş'in kongresinde mikrofonu alıp da konuş
maya başlayınca bütün bu özellikleri ortaya koyuverdi. Bir yığın olay anlattı. 
fakat Turizm-Iş Genel Başkanı Turgut Gökdere. söz alıp da sakin sakin bu 
yalanların hepsini yüzüne vurunca sesini bile çıkaramadı. Oturduğu yerde sal
lınıp durdu. 

TIP'in kustuklarından birisi Turizm-Iş kongresinde konuştu. Şöyle:"AP'
li baş temsilci arkadaşım, Halk Partili baş temsilci arkadaşım, DISK'in bütün
lüğüne sahip çıkalım". Sosyalizm ve işçi sınıfının siyasal hareketi adına man
galda kUl bırakmayarı bu pek devrimci konuşmacı, Turizm-Iş'in Genel Baş
kanltğı'nı Eyüpoğlu-Topuz cuntasının kalesi CHP Istanbul lı Yönetim Kuru. 
lu üyesini seçtirmek için "insanüstü" çaba harcadı. Halk Partisi kuyrukçulu
ğunun, karyerizmin, hastalıklı ruhsal yapının ne demek olduluıiu somutlaş
tırdı. Bir $iilfra gibi dışına atıldığı TIP'e karşı düşmanltğını doyurabilmek için 
şey tan la bile işbirliği yapabileceğini gösterdi.  TIP'in kustuklarının ortak özel
liğini sergiledi. 

Şim�i TIP'in kusıukları bir araya geliyor. Türkiye'de sosyalist hareketin 
gelişmesini frenlemek isteyenlerin en son umutları bunlarda. Bunlar, bir maşa 
gibi değil, bir maşa ile kullanıldıklarının farkında değiller. Bunlara doğru yolu 
anlatmakta bile yarar yok. Anlamazlar. Bu yüzden bunlara ve bunlara 'dayana
rık bir hareket yapmak umuduyla yola çıkanlara hem acımak hem de gütmek 
gerekiyor. 
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TURIZM-IŞ 7. OLACANÜSTÜ KONGRESINDE 
SOSYALIST YöNETICILERI IŞBAŞıNDAN U
ZAKLAŞTıRMAK ıÇiN OLMADıK YALANLAR 
SöYLENDı ' TÜRKIYE ıŞÇı PARTISINE KARŞI 
OLMANıN DıŞıNDA ORTAK NOKTALARı 
BULUNMAYAN LAR , B U  ıŞ ıÇIN "BIRLlK"LER, 
"ITTIFAK"LAR OLUŞTURDULAR. AMA BÜ· 
TÜN BU OYUNLAR BOZULDU .  

POTAnSIYEıi 
ERTELEmEN ml ? 

• 
ISTANBUL BOCAZIÇI ÜNIVERSITESINDE, 
DISK'E BACU TEKNIK-IŞ SENDIKASı YöNE
TICILERININ KAYıTSıZ TUTUMU NEDENI 
ILE YETKI TÜRK-IŞ'E BACU SARI TEZ BÜRO 
ıŞ SENDIKASINA KAPTI RILDI.  DEVRIMCI 
SENDIKANıN BÜNYESINDE YER ALMAK 
ÜZERE DISK'E BAŞVURAN ıŞÇILERE 
"SOSYoAL-IŞ'IN DISK'E BACU OLMADıCI, 

TEKNIK-IŞ TE öRGÜTLENMELERI GEREK
TICI" SöYLENDı'  BUNA RACMEN , TEK
NIK ıŞ YöNETICILERI ıŞÇILERI KENDI 
HALLERINE BıRAKARAK DEVRIMCI DISK'IN 
TÜRK·IŞ KARŞıSıNDA YENILMESINE NEDEN 
OLDULAR. TEKNIK ıŞ YöNETICI LERI , OY LA
MANIN SONUCUNU 3-4 GÜN SONRA TESADÜ
FEN KARŞıLAŞTıKLARı ıŞÇILERDEN öc
RENDILER. 

• 

şeytan olur. HtrS
yeteneklerinden geri kalan

giderler. 
ve yeteneksiz 

sosyalizm düşmanı 
sosyalist sendika
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hafta bir de 

toplanıyor: Birincisi, sosyalist sendika
cılıeın tasfiyesi için, sosyalistlerin karşı
sında en geniş "birlik"j oluştunnak. 
Bu, ruh hastalarından CHP'lilere, AP'Ii· 
sinden "ek görevli "Iere kadar herkesi 
kapsayabilen bir birlik. Lkinci nokta, bu 
birligin kullandıgı silaha ilişkin. Silah, 
kullanacak barutu olmayanlann tek ça-

Tip" iN 
STUKLARI 
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Birliği'nden dışarı atılanların yaptığı gibi Türkiye sosyalist 
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biri, Turizm-Iş'in kongresinde mikrofonu alıp da konuş
maya başlayınca bütün bu özellikleri ortaya koyuverdi. Bir yığın olay anlattı. 

Genel Başkanı Turgut Gökdere. söz alıp da sakin sakin bu 
yüzüne vurunca sesini bile çıkaramadı. Oturduğu yerde sal

kustuklarından birisi Turizm-Iş kongresinde konuştu. Şöyle:"AP'
temsilci arkadaşım, Halk Partili baş temsilci arkadaşım, DISK'in bütün

çıkalım". Sosyalizm ve işçi sınıfının siyasal hareketi adına man
bırakmayarı bu pek devrimci konuşmacı, Turizm-Iş'in Genel Baş
Eyüpoğlu-Topuz cuntasının kalesi CHP Istanbul lı Yönetim Kuru. 

için "insanüstü" çaba harcadı. Halk Partisi kuyrukçulu
hastalıklı ruhsal yapının ne demek olduluıiu somutlaş

dışına atıldığı TIP'e karşı düşmanltğını doyurabilmek için 
işbirliği yapabileceğini gösterdi.  TIP'in kustuklarının ortak özel

kusıukları bir araya geliyor. Türkiye'de sosyalist hareketin 
frenlemek isteyenlerin en son umutları bunlarda. Bunlar, bir maşa 

POTAnSIYEıi 
ERTELEmEN 

• 
ISTANBUL BOCAZIÇI ÜNIVERSITE
DISK'E BACU TEKNIK-IŞ SENDIKASı 
TICILERININ KAYıTSıZ TUTUMU 
ILE YETKI TÜRK-IŞ'E BACU SARI 
ıŞ SENDIKASINA KAPTI RILDI.  
SENDIKANıN BÜNYESINDE 
ÜZERE DISK'E BAŞVURAN 
"SOSYoAL-IŞ'IN "SOSYoAL-IŞ'IN "SOSY DISK'E BACU 

TEKNIK-IŞ TE öRGÜTLENMELERI 
TICI" SöYLENDı'  BUNA RACMEN
NIK ıŞ YöNETICILERI ıŞÇILERI 
HALLERINE BıRAKARAK DEVRIMCI 
TÜRK·IŞ KARŞıSıNDA YENILMESINE 
OLDULAR. TEKNIK ıŞ YöNETICI
MANIN SONUCUNU 3-4 GÜN SONRA 
FEN KARŞıLAŞTıKLARı ıŞÇILERDE
RENDILER. 



SOKEMEYECEKLER 
resi: yalan. En incesinden en utanmaz
casına kadar boy boy yalan, Turizm 
Iş kongresinde sosyalizm düşmanlarının 
kullandıeı başlıca silah oldu. 

SISK YALANı 

Yalanların odak noktası, sosyalist.
lerin DISK'len ayrılarak ayrı bir konfe
derasyon oluşturacakları yolundaki bu
landınnada toplanıyor. Gayret edip adı
nı da bulmuşlar: SISK. Turizm-Iş 
Sendikası yöneticileri de dahil, sosya
listlerin böyle ayrı bir örgütlenme hazır
Iıl1 içinde bulunduklan yalanı, 1\1-
rizm-lş kongresinde suratları köseleleş
miş, mayaları yalanla yotrulmuş kişi
Jerce bıkmadan usanmadan kuııanılıyor. 

Ama yaıanın ürünleri hem sınırlı, 
hem de geçici oluyor. Sosyalistıere 
yakıştırılan StSK efsanesi, kongre iler
ledikçe ortadan kayboluyor. st SK masa
lını kimin ne arnaçla ortaya attlA'1 ve 
kullandıAı açıl'a çıkıyor. Genel Başkan 
Turgut Gökdere söz alarak aynen şun
ları söylüyor: "SISK'len bahsetmek, 
bunu kuııanmak alçaklıktır. Bunu ya
panlar da bir avuç namussuzdur" 

Yalan, dolan ve sahtekarlıkla yürü
tül en kulisler, kongre ilerledikçe etki
sini yitiriyor. CHP tı Yönetim Kurulu 
Uyesi Mehmet Mıhlacı, CHP Istan
bul Gençlik Kollan Başkanı Süha 
Akıncı 'nın da kapılanıp yer bUıduk
Ian sosyalizme karşı muha1efet ekibinin 
kongrenin ilk gününde derledikleri güç, 
gıderek kayboluyor. Muhalefet ekibinin 
önde gelenlerinden Şaban YaşaroA'lU 
ise "Işçi sınıfı partisini seçmiştir ve bu 

parti CHP'dlr" gibi "gözlem "terle ve 
�Turizm.ış gazetesinin, Ecevit'in Gü
zelce'nin cenaze törenine katılmasını 
yeterince vermemesi" yollu eleştirilerle 
muhalefeti sürüklüyo

.
ı. 

SONUÇ VE SONRASı 

Kongre sonucunda, sosyalizme kar
şı muhalefetin oyunları büyük ölçüde 
bozuluyor. Turgut Gökdere yeniden 
sendika genel başkanllA:ma seçiliyor. 

Böylece Turizm-İş 'te beklenen tas· 
fiye hareketi gerçekleştirilemiyor. An
cak sosyalizm düşmanı çizginin yeni 
oyunlar tezgahlamasım beklemek gere
kiyor. Kongre kararlarıyla başanlama
yan bir tasfiye işlemini gerçekleştir
mek üzere, kuUanılacak başka cam baz
hklar da var. Akla ilk gelen ihtimal, 
Petrol Kimya-İş 'e karşı girişilen "e· 
ritme" Işleminin Turizm-tş için de tez· 
gahlanması. Ancak bunun için "eritici" 
bulma zorunlulu�u var. Son günlerde 
OLEYIS sendikası Marmara bölgesinin 
DıSK 'e iltihak kararı almasından sÖz 
ediliyor. 

OLEYIS'in niteli�i ve daha önce 
Turizm-Iş 'e karşı rekabet yöntemleri 
biliniyor. Bu yöntemlerin başında sahte
karhk geliyor. Sosyalist sendikacılı�a 
karşı oluşturulan cephede şu anda 
yeterince sahtekar var. OLEYIS yöneti
minin de katılması ile bunların sayısı 
artacak. Ancak sahtekarlann artması ile 
sahtekarhklann açı�a çıkması, birlikte 
gelişen iki olgu. Aynı ipte ne kadar 
çok cambaz oynamaya kalkarsa, düşen
leri n sayısı da o kadar artar. 

TURIZM-IŞ SENDIKASı GENEL BAŞKANı 
TURGUT GÖKDERE: "BIR KısıM SENDlKACJ
LARıN DISKTEN AYRıLıP SISK'I KURACAK
LARı SÖYLENTILERINI YAYMAK ALÇAKLıK
TI R .  BUNLARı YAPANLAR NAMUSSUZLAR
DIR." 

jMÜI ENEDiMiZDlH 
9 TURiZM-iŞ SENDıl 
� 7 ,  GENEL KURU 

OEGER1EDOiRmEH mi , 
Istanbul Bolaziçi Universitesinde 

350 sendikalı işçi var: Toplu iş sözleş
meleri, Yüksek Hakem kurulu 'ndan iki 
yıl için 600 TL _ zam ve iki aylık ikra
miye olarak çıktı. Işyerinde yetki sa
hibi Balımsız Tez Büro-Iş 'i deRiştinnek, 
devrimci bir sendikayı getirmek için 
18 ay bekledi işçiler. Temmuz 1976 'da 
Universite, personel kanununa tabi ola
cak ve Işçiler de SSK 'daki gibi memur 
yapılacaktı. Yüksek Hakem Kurulu 'nun 
kararından hemen sonra, 10 genç 
işçi, işçilerin hemen hepsinin tanıdı�ı 
Sosyal-İş Sendikasına geçmek için ha· 
rekete geçtier. SSK ve Sosyaı-tş'i yakın· 
dan izlemişlerdi; 10 genç işçi için sen
dikayı deRiştirmek zor olmayacaktı. 

"DISK 'te BÖYLE BIR 
SENDIKA YOK" 

Buraya kadar herşey olaA'an gitti. 
Memur olma kabusu, işçileri sarı sen
dikadan kopup devrimci sendikaya geç
meye itiyordu. Ama işler daha sonra 
sarpa sannaya başladı. 

DıSK'ten bir görevli, işçilere "Sos
yal-Iş diye bir sendikanın DISK 'Le ol
madlRınl fakat DISK'e baRIı Teknik.l ş '. 
In bulunduRunu, O'na girmeleri gerek
tiRini" söyledi. önce şaşıran işçiler, 
DISK 'e olan güvenleri dolayısıyla göste
rtıen adrese, Teknik.lş 'e giltiler. 

Sorunlarını anlattılar. DıSK bün-

yesindeki Teknik-İş 'te örgütlenmek is
tediklerini ve yardımlanna gerek duyul
duAunu söylediler. Yapılan ise sadece 
şu oldu: Bir tomar sendika üye giriş 
formu tutuşturuldu işçilerin eline "ya
pabildi�iniz kadar üye yapın" dendi. 
öncülük eden işçiler bir gece ve bir 
sabah içinde 165 üye topladılar. 

O güne kadar ortaya çıkmaya ce
saret edemeyen Türk.lş 'e baAIı Tez 
Büro-Iş Sendikası taraftarları, Teknik
Iş 1n uzaktan ve yanlış bir biçimde üye 
kaydettirmeye girişmesi ve işçilerin 
Teknik.lş 'in adını dahi şimdiye kadar 
duymamış olmasından cesaretle piyasa
ya çıktılar. DIsK'I örgütlerneye çalışan 
genç işçilere giderek şunları söylediler : 
"Biz bu işyerinde sendika �kabeti 
yüzünden biliyorsunuz çok acı çektik. 
Yine böyle bır rekabete ginneyelim. 
Bütün halinde bir sendikaya geçelim. 
Oturup karar verelim. Her iki sendika 
yöneticilerini de çaRıralım; bütün işçi
leri toplayalım, tartışalım, onlarla konu
şup sorular soralım, sonra kendi aramız
da bir oylarna yapalım hangi sendika 
daha çok tutulmuşsa bütün halinde 
ona geçelim · Genç işçiler teklifi 
Teknik-Iş 'e ilettiler. Olumlu cevap alın
ca Tez Büro-Iş işçilerin teklifine evet 
dediler. BoAazlçi Universitesi Kültür 
Kulübü geçtiRimiz Cuma günü saat 
IS.30'da Unlversite Kampusundaki Kır
mızı Salon 'da DISK'ten yöne
ticilerinin, Türk-Iş 'ten Tez Büro-Iş yöne
Ucllerinln katllacaAı bır toplantı düzen-

Iemeye karar verdi.  Bu, afişlerle ve bir 
bildiriyle de duyuruldu. Toplantı günü 
ve saati için Teknik-Iş Şube Başkanı
nın onayı alındı. 

TOPLANTı BAŞLIYOR 

Cuma saat 16 'da Tez Büro-lş 
yöneticileri KınnlZl Salon 'dakl sahnede, 
dudaklanndakl tebessümle. Işçilerin 
karşısında yerlerini aldılar. 16.30'da 
salon tamamen dolmuştu. Binanın dışı· 
na hoparlörler konulmuştu, salonda 
konuşulanlar tüm okulda dinlenecekti. 

Saat 16.45'. kadar, DISK'. baRh 
Teknik-Iş yöneticileri geleceklerini bil
dinnelerlne ra�men gelmedıler. Bir Işçi 
sendikaya telefon etti. Telefon eden 
işçi geri geldiRinde boRazı kupkuru 
olmuştu. "-Teknik-Iş prensiplerinde 
böyle bir toplantı yokmuş, o yüzden 
gelmiyorlar. " Herşey altüst olmuştu. 
Toplantı bir hafta önceden ilan edil
mişti. Şimdi işçilere ne denecektl? 

Toplantı yapıldı tabii. Tez Büro·tş 
yöneticilerinin karşısına devrimci işçiler 
çıklılar. Tez Büro.lş yöneticisi bır ara 
"Arkadaşlar bizim bu işyerinde 97 
üyemiz var" diye öRündü. Bır hafta 
önce bir gecede 165 üyesi olmuştu 
Teknik-Iş in oysa toplantı yapıldı yapıl
masına. Ama önemlı ölçüde güç kaybe· 
dılmiştı. 

Teknık-Iş ıçın üye fonnu doldur
muş birçok Işçi daha o gün Tez Büro-Iş 
saflarına katılmıştı. Işçiler akşam Hlsar-

Gstündeki Gecekondu Demeltnde bır 
toplantı yaptdlr. Artık cert döomeııln 
mümkün olmıdıRım, daha hızlı çai,,
mıya ve ertesi günü Telmlk.l, y_
eisinl mutlaka çalımıaya karar ftnll
ler. Ertesi günü Teknlk.ı. şube bqkam 
toplantıyı geldi. Çok durmadı '·1tIm 
vu" deyip ayrıldı. �kü orada bulu· 
nan 3040 lşçlnln çok ,erisindeydl 
DISK'e balh Teknlk-I, .. ndık ... şube 
başluını. 

"OYLAMA SONUCU NE OLDU 

Pazartesi Ciinü bir sandık kondu 
Universitenin kampusuna ve başında da 
ötrenciler ve izJnli Işçiler bekledı. 
300'. yakın Işçi birind. " DISK" , 
diRerinde ··TURK.IŞ·· yazan ayrı �nk· 
teki kaeıttan birini seçip undılı 
atlı. 

Saat lS·d. sındık açılmı,tı. V. 
DISK Thrk·IŞ karşısında yenııml,ıı. As
lında yenıı.n DISK deaııdi. DISK 
yönetim kadrosunun, her sendikayı 
bünyesine alırken, sosyalist sendikalan 
DISK'ten uzaklaştınnak isteyen tutum
larının yenilgislydi. Zatannı I,çller 
en azından iki yıl daha örgütlenerneye
rek ç.keceklenıi. 

Yukarıda anlatılan oylamıdan 4 Eiin 
sonra BoRazlçi UnlverSıtesJnde çah,an 
bır işçiyle DISK '. ballı Teknlk-I, 
Şube başkanı sokakta klf1l1qtılar. 
Şube başkanı rahatça I,çlye 'u soruyu 
sordu: "Oylama sonucu ne oldu'?" 
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VE DEVRiMCi MÜCA 

ALI SINAN KORKUT 

K41pitalist ülkelerde sınıf karşıtlıkları"ı" yanısı· 
rii, ezen ve ezilen uluslar sorununun ortaya çıkması ve 
belirli �rihsel koşullarda önemli boyutlara ulaşması; 
bu sorunun devrimci hareket tarafından çözümlenme 
yol ve yöntemlerinin tartışılması ve hayata geçirilme
si büyük önem taşır. Kısaca, milli mesele diye tanım
Wlan ezen ve ezilen usul arasındaki tüm ilişkiler, dün
ya devrimci hareketi tarihinde işçi sını(, partileri için 
bir denek taŞı görevini de beraberlerinde getirirler. 8u 
ilişkileri doğru tanımlayıp çözümleye" işçi sınıfı par
tileri olduğu gibi, diğer yönlerdeki başarıları ne olur
si olsun, milli mesele konusunda sağ veya sol sapma 
içinde bulunoın partiler de görülmüştür. 

HER MOCADELE DONY A DEVRIMCI 
HAREKETININ PARÇASı DECILDIR 

Aynı zamanda, ezilen ulus devrimcilerini" de 
ulusların en doAal haklarını savunurken derin yanlış
hklara düştükleri görülür. Bu yanlışlıkların en kapsam
LI olanı, kuşkusuz, ezilen ulusun ulus olma hakkını el
de etme mücadelesini dünya devrimci sürecinin yan
lış bir yerine oturtma eğilimidir. Bu eğilim kimi ülke
lerde, ister sömürgeci bir ülkeye karşı ister aynı coğ
rafi sınırlar içinde ezen ulusa karşı verilsin, mücade
leyi Dünya Sosyalist Sistemi 'nin ve onun emperya
lizme karşı verdiği mücadelenin bir parçası olarak ta
nımlamak biçiminde beliriyor. Tanımlama böyle 
olunca, uluslar.arası ve UlUSili düzeyde iki sonuç or
taya çıkıyor. Bir tuaftan, ulusal kurtuluş devrimiy
le sosyalist devrim özdeşleştirildiği için, ulusal kur
tuluş mücadelelerinin görevi kapgmına girmeyen sos
yalist dönüşümlerin gerçekleştirilmesi bekleniyor ve 
bu dönüşümler doğal olarak gerçekleşmeyince "Ceza
yir Sosyalizmi", "Arap Sosyalizmi", vb. ideolojik 
kargaşa ürünleri orta.ya .çıkıyor. Diğer taraftan da, 
ulusal düzeyde, eğer ezilen ulusun kurtuluş mücade
lesinin_taktik ve yöntemleri yanlış olarak saptanmış 
ve uygulamaya konulmuş ise bu yanlışlıklara karşı 
çıkmak, en hafifi "şovenlik", ve "burjuva ideoloji
sinin savunucusu" olmak olan suçlamalara yol açı
yor. 

Milli mesele'nin çözümü öznel ve nesnel koşul
lara bağlı olarak çeşitli tarihsel aşamalarda çeşitli 
biçimlerde olur. Ama her çözümde belirleyici ana un
sur, ülkenin erişmiş olduğu tarihsel gelişme aşaması
dır. Bu aşamanın doğrulukla gptanması ve özellikle 
ezen ve ezilen ulus egemen sınıfları arasındaki ilişki
ler, bağlaşıklıklar ve bütünleşmeler hayati önem ta
şır. Doğru devrimci tavrın gerektirdiği bu saptama 
yapılmadan ve sürekli olarak deşişen koşullara ve 
hem ulusal hem de uluslararası güçler dengesine gö· 
re bu saptamayı güncel biçimde sürdürmeden yapı
lacak öneriler ve eylemler, ezilen ulus egemen sınıf
larının yararına işleyebileceği gibi ezen ulus egemen 
sınıflarının uyguladığı baskı ve şiddeti arttırma eği
limlerini güçlendirerek devrimci hareketin yenilgi
sine ve kadrolarda giderilmesi güç zararlariı yol aça
bilir. 

INGILTERE - ISKOÇYA ÖRNECI 

Güncel bir örnek olarak Iskoçya'nın Ingilte
re'den "ayrılma" sorununu ele alırsak görürüz ki bu 
"bağımsızlık" hareketinin başını çeken Iskoç Ulu
sal Partisi (iUp) çeşitli sınıf ve tabakalardan gelme 
üyelere sahip olduğu halde, bir burjuva partisidir. 
1960'ların başından beri hızla gelişen lUP, .Kuzey 
Denizi'nde yeni bulunan zengin petrol yataklannın 
ISkoçya'ya ait olduğunu ileri sürdüğünden beri daha 
da güçlenmiş ve ayrılıkçı politikasını yoğunlaştırmış
tır. 18. Yüzyılda Isk oç ya 'yı Ingiltere'ye satan ISkoç 
burjuvazisi şimdi Iskoçya'yı Ingiltere'den ayırmak, 
"bağımsızlığına" kavuşturmak istiyor. 

Ulusların kendi kaderlerini kendilerinin tayin 
etmeleri hakkını tilinımak bUtün devrimcilerin saygı 
duyduğu ve sonuna kadar uyguladığı bir ilkedir. Bu 
ilke, gerektiğinde ayrılma isteğini kabul etmeyi de 
kapsar. Ulusal bir hareket, ezilen ulusa daha geniş dc
mokratik hak ve özgürlükler talep edebileccAi gibi ay
nı zamanda ayrı bir devlet kurma hakkını da isteye
bilir. Ama bu tür bir hareket iki kar$lt yönde de ge
lişebilir. Bir taraftan, ezen ve ezilen ulus!;.r burluvazi-

sine karşı genel bir demokratik hareket biçiminde g:. 
lişebilirken diğer taraftan da dar ve çağdışı bir milli
yetçilik temeli üzerine kurulu gericiliğe de hizmet 
edebilir. iskoçya'da olan da bu ikincisidir. 

Kendi doğal kaynaklarına sahip çıkma maske
si altında lUP, "KUTey Denizi Petrolü Iskoçya'nındır" 
sloganını yayarken bu petrolün değil Iskoçya'ya, In· 
giltere'ye bile ait olmadığı, tüm petrol arama ve Çı· 
karma haklarının ABD petrol tekellerine satıldığı ger 
çeğini gizlemeye çalışmaktadır. Sınıf içerilinden 
yoksun olan bu tür'sloganlara karşı devrimcilerin ID
rı her yerde aynı olmalıdır. 

SINIF MESELESININ ÖNEMI 

Gqrulüyor ki ayrılma isteğinin hangi sınıf ura
fından 1leri' sürüldüğü büyük önem taşımaktadır. Bu 
istek sınıfsal kaynağına göre, ilerici bir nitelik taşıya. 
bileceği gibi tam tersi sonuçlar da verebilir. Sorun, 
ezilen ulusun ayrılma veya birlik isteğinin hmgi 
tarafından dile getirileceği sorunudur. 

RKP {Bj'nin 1919 y,lında k.bul edilen 
mının milli mesele ile ilgili bölümleri üzerinde ilÇıbın 
tartışma bu konuda çok y;ıraıiı görüşler &eGrmiıtir. 
TartışmaiMda kuııanılan örnek, Almanya ve Buyera 
ile ilgilidir: Bavyera dışında tüm AlmanYil'da 
devrimin bapnya ulaştığı Yilrsayılırsa ve BaVYer2 bur· 
jUYilzisinin Bavyera i$çi sınıfının kesin kilrşl çık .... 
na rağmen ileri süreceli ve uYlU1amayı çahpcalt 
rılma, gerektiğinde sosYillist Almanya tarafından 
deı kull'lUrak önlenmelidir. Burada kuıı.mı.n 
deı. B.vy .. a halk,na !Wİ' delil llavy .... 
ne karşıdır. Aynı örnek deji,ik 
incelendiğinde varılan sonuç hep 
belirleyici olan istek, b.ı,ta ilÇi sııııfı 
emekçi sınıf ve tabıkaların 
onların çıkarlannı slvuiw1 işçi sınıfının 
tisinin iSleiidjr. Ayrılma veya birlik .A 
vazinin ve onun partilerinin söz hakkı olamaz. 
list devrimi gerçekle$tirmemiı ülkeler için ele 
değişmez, asıl olan ilÇi sınrfının kollektif iradesidir. 

Hem feodalizmden kilpiQlizme &eÇi, dönemi 
rasında hem de kapitalist dönemde tarihsel oa.& 
tanan bir gerçek vardır. Bir ülkenin burjUYUisi 
çi halkla birlikte eziliyorsa ulusların özaürliilU 
ve ulusal baskı aleyhinde harekete geçer. 
tarihsel döneme göre bu hareket ilerici veya 
gelişmenin tohumlarını da içinde tatır. 
juvazisi emekçi halk kitlelerinin de desteliyle 
lere ve aristokrasiye karşı ayaklanırken ilerici 
oynuyordu. Büyük Fransız Devrimi'nin 
"Marseiltaise" devrim ordularının büyük bir 
la söyledikleri bir marş olmuştu. Ama, 
birlikte, aynı Fransız orduları ay,. 
gene aynı coşkunlukla söyleyerek 
Almanya ve Avusturya halklarını 
talan etmekte duraksımadllilr. Almanya 
juvazileri de feodallerin ve aristokrasinin 
ğundan kurtulur kurtulmaz kendi halkları 
yakın çevrelerindeki halkliln ezmek için de 
riyle yarış ettiler. 

Işte bu tarihsel gerçek, ezen ve ezilen 
formülünün temelini oluşturan olgunun tzenin 
zaman bir sınıf olduğunu gösteriyor. Ezen ulu .. 
tün sınıf ve tabakalarıyla birlikte yekpare bir 
bi göstermeye çalışmak, sorunu sınıf Yi 

ALI SINAN KORKUT 

K41pitalist ülkelerde sınıf karşıtlıkları"ı" yanısı· 
ezilen uluslar sorununun ortaya çıkması ve 

koşullarda önemli boyutlara ulaşması; 
devrimci hareket tarafından çözümlenme 

yöntemlerinin tartışılması ve hayata geçirilme
taşır. Kısaca, milli mesele diye tanım

ezilen usul arasındaki tüm ilişkiler, dün
hareketi tarihinde işçi sını(, partileri için 

görevini de beraberlerinde getirirler. 8u 
ilişkileri doğru tanımlayıp çözümleye" işçi sınıfı par

gibi, diğer yönlerdeki başarıları ne olur
mesele konusunda sağ veya sol sapma 

içinde bulunoın partiler de görülmüştür. 

MOCADELE DONY A DEVRIMCI 
HAREKETININ PARÇASı DECILDIR 

zamanda, ezilen ulus devrimcilerini" de 
doAal haklarını savunurken derin yanlış

düştükleri görülür. Bu yanlışlıkların en kapsam
kuşkusuz, ezilen ulusun ulus olma hakkını el
mücadelesini dünya devrimci sürecinin yan

oturtma eğilimidir. Bu eğilim kimi ülke
sömürgeci bir ülkeye karşı ister aynı coğ
içinde ezen ulusa karşı verilsin, mücade
Sosyalist Sistemi 'nin ve onun emperya

verdiği mücadelenin bir parçası olarak ta
biçiminde beliriyor. Tanımlama böyle 

uluslar.arası ve UlUSili düzeyde iki sonuç or
Bir tuaftan, ulusal kurtuluş devrimiy

devrim özdeşleştirildiği için, ulusal kur
mücadelelerinin görevi kapgmına girmeyen sos
dönüşümlerin gerçekleştirilmesi bekleniyor ve 

dönüşümler doğal olarak gerçekleşmeyince "Ceza
alizmi", "Arap Sosyalizmi", vb. ideolojik 
ürünleri orta.ya .çıkıyor. Diğer taraftan da, 

düzeyde, eğer ezilen ulusun kurtuluş mücade
ve yöntemleri yanlış olarak saptanmış 

uygulamaya konulmuş ise bu yanlışlıklara karşı 
en hafifi "şovenlik", ve "burjuva ideoloji

savunucusu" olmak olan suçlamalara yol açı

Milli mesele'nin çözümü öznel ve nesnel koşul
lara bağlı olarak çeşitli tarihsel aşamalarda çeşitli 
biçimlerde olur. Ama her çözümde belirleyici ana un
sur, ülkenin erişmiş olduğu tarihsel gelişme aşaması
dır. Bu aşamanın doğrulukla gptanması ve özellikle 
ezen ve ezilen ulus egemen sınıfları arasındaki ilişki
ler, bağlaşıklıklar ve bütünleşmeler hayati önem ta
şır. Doğru devrimci tavrın gerektirdiği bu saptama 
yapılmadan ve sürekli olarak deşişen koşullara ve 
hem ulusal hem de uluslararası güçler dengesine gö· 
re bu saptamayı güncel biçimde sürdürmeden yapı
lacak öneriler ve eylemler, ezilen ulus egemen sınıf
larının yararına işleyebileceği gibi ezen ulus egemen 
sınıflarının uyguladığı baskı ve şiddeti arttırma eği
limlerini güçlendirerek devrimci hareketin yenilgi
sine ve kadrolarda giderilmesi güç zararlariı yol aça
bilir. 

INGILTERE - ISKOÇYA ÖRNECI 

Güncel bir örnek olarak Iskoçya'nın Ingilte
re'den "ayrılma" sorununu ele alırsak görürüz ki bu 
"bağımsızlık" hareketinin başını çeken Iskoç Ulu
sal Partisi (iUp) çeşitli sınıf ve tabakalardan gelme 
üyelere sahip olduğu halde, bir burjuva partisidir. 
1960'ların başından beri hızla gelişen lUP, .Kuzey 
Denizi'nde yeni bulunan zengin petrol yataklannın 
ISkoçya'ya ait olduğunu ileri sürdüğünden beri daha 
da güçlenmiş ve ayrılıkçı politikasını yoğunlaştırmış
tır. 18. Yüzyılda Isk oç ya 'yı Ingiltere'ye satan ISkoç 
burjuvazisi şimdi Iskoçya'yı Ingiltere'den ayırmak, 
"bağımsızlığına" kavuşturmak istiyor. 

Ulusların kendi kaderlerini kendilerinin tayin 
etmeleri hakkını tilinımak bUtün devrimcilerin saygı 
duyduğu ve sonuna kadar uyguladığı bir ilkedir. Bu 
ilke, gerektiğinde ayrılma isteğini kabul etmeyi de 
kapsar. Ulusal bir hareket, ezilen ulusa daha geniş dc
mokratik hak ve özgürlükler talep edebileccAi gibi ay
nı zamanda ayrı bir devlet kurma hakkını da isteye
bilir. Ama bu tür bir hareket iki kar$lt yönde de ge
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ezilen ulusun ayrılma 
tarafından dile getirileceği sorunudur. 

RKP {Bj'nin 1919 y,lında 
mının milli mesele 
tartışma bu konuda 
TartışmaiMda kuııanılan 
ile ilgilidir: Bavyera 
devrimin bapnya 
jUYilzisinin Bavyera 
na rağmen ileri süreceli 
rılma, gerektiğinde 
deı kull'lUrak 
deı. B.vy .. B.vy .. B.vy a halk,na 
ne karşıdır. Aynı 
incelendiğinde varılan 
belirleyici olan istek, 
emekçi sınıf ve 
onların çıkarlannı 
tisinin iSleiidjr. iSleiidjr. iSleiid
vazinin ve onun 
list devrimi gerçekle$tirmemiı 
değişmez, asıl olan 

Hem feodalizmden 
rasında hem de kapitalist 
tanan bir gerçek 
çi halkla birlikte 
ve ulusal baskı 
tarihsel döneme 
gelişmenin tohumlarını 
juvazisi emekçi 
lere ve aristokrasiye 
oynuyordu. Büyük 
"Marseiltaise" devrim ordularının büyük 
la söyledikleri bir 
birlikte, aynı Fransız 
gene aynı coşkunlukla 
Almanya ve Avusturya 
talan etmekte duraksımadllilr. 
juvazileri de feo
ğundan kurtulur 
yakın çevrelerindeki 
riyle yarış ettiler. 

Işte bu tarihsel 
formülünün temelini 
zaman bir sınıf 
tün sınıf ve tabaka



ELENiN BÜTÜNLÜCÜ 
soyuttırnak olur ve devrimci hareket içinde şöven 
ezilen ulus milliyetçiliğine kaynaklık eder. Ezen ve 
ez il,.. ulus emekçilerinin düşmanı birdir ve tektir: 
Egemen sınıflar! 

ILERIcI HAREKET MI, 
GERICI AY AKLANMA MI? 

Milli Mesele'yi sınıfsal içeriğinden soyutlama
nın dahi başka bir düzeydeki görüntüsü de, ezen ulus 
egemen sınıflarından söz edilse bile ezilen ulusun ege
men sınıflarından söz etmemek biçiminde beliriyor. 
Böylece, emekçi halkın ortak düşmanlarının bir bölü
mü, O da. yetersiz bir biçimde, belirtilirken, diğer bö· 
ıürrrii tümüyle gözlerden uzak tu tu lmaya çalışılıyor. 
Egemen sınıflar arasındaki çıkar birliği, emekçi hal
kın karşısındaki birleşik konumları ihmal edilince dü· 
şülen ymdgı, söz konusu ülkenin somut koşullarında, 
ezilen ulus egemen sınıfl.m"a hak etmedikleri bir yer 
yıklfllrmı çıbasını getiriyor. 

Ulusal kurtuluş mücadelelerinde egemen sınıfla· 
n" kimi kesimlerinin oynayabilecekleri rolün iki yön
lü oldulu gerçeği bir kenara bırakılınca, önerilen çö
züm de nesnel ola�k karşı-devrimci bir içerik kazanır. 
YUlllpl'Mn aetirdiği bir di�er sonuç ise, tarihin belirli 
döneatlerinde emperyalizme karŞı mücadelede ilerici . 
bir rol oynayan burjuva kesimlerine karşı feodallerin, 
halkın delil kendi çıkarları açısından giriştikleri ha
reketleri yüceltmek, bu tweketlerin nesnel olarak ta
plddan serici özü 'ÖRmemektir. Dahası, bu hareket
ler efsaneIe,tiriliyor ve &ünümüz için bir örnek ola
rak tösteriliyor. Feodalitenin burjuvaziye karşı giriş· 
rili prici ayaklanmalirı, ezilen ulus emekçilerinin 
ezen ulusun ıoven burjun milliyetçiliğine karŞı ver
dili lnIICadeIe için örnek olarak göstermek affedilmez 
bir Yanllpdır. Bu yanılgımn kaynağı da sorunun sınıf· 
al y6nQnü ihmal etmekten gelir, egemen sınıflar ara
SIlIdiki biitUnleımeyi görememekten gelir ve bu gör
memeıliji peki,tirir. Emekçi halla hedefin bir bölü
mIinD IÖSterip diler bölümünden söz etmemek halkı 
bir boyunduruktan çıkarıp başka bir boyunduruğa 
_ .,değerlidir. 

BASKıLARıN KAYNACı 
GöZARDı EDILEMEZ 

En AZ bunun kadır önemli bir diğer yön de he
defi. gösterilen bölümünün doğru tanımlanmasıdır. 
ŞOW8 baskıların uygulayıcıkmnı ve büyük ölçüde 
wın Ahip çıktığı bir ideolojiyi hedef olarak göster
mek, uygulayıcıları" arkasında duran sınıfsal güçleri 
p-.nek demektir. Gerçek neden ile görüntüyü bir
bir"*' ayırmak devrimcilerin vazgeçemeyecekleri 
bir .... dir. 

çağımız," çok-uluslu kapitalist ülkelerinin bü
yük bir bölümünde ezilen uluslara karşı u'lıulanan 
ekonomik ve toplumgl baskı kimsenin inkar edeme· 
yeceli bir gerçektir. Bu baskı,  koıullara bağlı olarak 
yol_uğunu azaltabilir veya çoğaltabilir. Baskının 
biçi""'i ve yöntemleri değişebilir. Devrimcilerin gö· 
revi her iaman ve her yerde bu baskılara karşı çık· 
makllr. Karıı çıkmanın da yöntemleri ve biçimi ko
şullara bağlı olarak değişir. Ama hepsinde ortak bir 
ilke vardır: Devrimci örgüt şoven baskıların kaynağını 
değtdendirirken bu baskıların özel bir şey olmadığı· 
nı, kapitalizmin genel bunalımının o ülkedeki yansı
maSlllln bir bölümü olduğunu bilir ve ona göre hare
ket eder. ülkenin ekonomik ve toplumsal hayatının 
her kesiminde kendisini belli eden baskı ile ezilen ulu
sa "-11 giriıilen ıoven baskıların kaynağı birdir. Bas- . 

kıların aynı temelden kaynaklanmasının saptanması 
demek, ezilen ulusa karşı uygulanan baskıların niteli
ğini ve yoğunluğunu ihmal etmek demek değildir. 
Tam tersine, görüntü ile gerçek neden ar.ısındaki 
farkı ortaya çıkarmak, hedefi doğru olarak tanımla· 
mak demektir. 

KURTULUŞ, BIR BÜTÜNDÜR 

Eğer ezilen ulus üzerindeki baskılar yoğunlaşı· 
yorsa, tarihsel olarak varolan ekonomik dengesizlik 
korunuyor ve dah" da derinleştiril iyorsa, bütün bun· 
lar ezen ulus egemen sınıflarının öznel tercihlerinin 
değil, bu sınıfların temsil ettiği toplumsal sistemin bu
nalımının bir ürünüdür. Kapitalizmin bunalımı ise yal
nız ezilen ulus değil egemen ulusun emekçi halkını da 
baskı altında tutar. Baskıların niteliği ve yoğunluğu
nun değişik olduğu doğrudur ama bu hiçbir zaman 
ezilen ulus emekçi halkının kurtuluşunun ezen ulus 
emekçi halkının kurtuluşundan ayrı bir çözüm olarak 
önerilmesine yol açmamalıdır. Ezilen ulusun demok
ratik hak ve özgürlüklerinin sağlanması ve korunması 
kuşkusuz desteklenmesi gereken ileri bir adımdır. 
Ama çözüm değildir. Çünkü şoven baskılar sorunun 
nedeni değil sonucudur. Sorunu yaratan egemen sınıf
lardır. Bölgesel özerklik veya ayrılma gibi bu sınıflara 
yöneltilmeyen hareketler, sonuçları belirli bir süre 
için ortadan kaldırmayı başarsalar bile nedenleri 
yoketmedikleri için yeni ve belki de daha ağır sorun
larla karşılaşırlar. 

Milli mesele'nin çözümü için ileri sürülen ve yu
karda belirtmeye çalıştığımız yanılgılardan büyük öl
çüde kayna�lanan öneriler başka bir düzeyde. de orta
ya çıkıyorlar. Sınıfsal ilişkiler, bu ilişkilerin güncel 
duruma ve sonuçları bir kenara itilerek, ay"' coğrafi 
sınırlar içinde, ezilen ulus sömürge halkı, yaşadığı böl
ge ise sömürge olarak tanımlanıyor. Bu tanımlamanın 

mantıki sonucu ise, kimi zaman açıkça, kimi zaman 
ise üstü kapalı biçimde belirtildiği gibi, sömürge halkı
nın egemen sınıflar da dahil olmak üzere ve onlarla 
birlikte bütün sınıf ve tabakalarının sömürgecilere kar· 
ŞI harekete geçmesi gerektiği oluyor. Bu saptamayı ve 
getirdiği eylem planını sınıfsal içerikten yoksun oldu
ğu için yanlış bulan devrimcilere yöneltilen suçlama
lar ise gerçekten ağır oluyor. 

ÖRGÜT ıÇINDE 
OMUZ OMUZA MÜCADELE 

YüRüYüŞ'te ve diğer bazı yayın organlarında 
sürekli olarak belirtildiği gibi aynı coğrafi sınırlar için· 
de ezilen ulus veya sömürge halkı olmak Milli Mesele'· 
nin sosyalistler tarafından benimsenen çözüm ilkesini 
etkilemez. Bu ilkenio hayata geçirilebilmesi ise ancak 
ezen ve ezilen ulus devrimcilerinin aynı politik örgüt 
içinde aynı amaçlar için mücadele vermesiyle müm
kün olur. Bu yapılmadıkça, geçerliliği ne olursa olsun, 
ezilen ulus·sömürge halkı ayırımı, maceracı akımlara, 
işçi sınıfına yabancı eylem biçimlerine kaynaklık et· 
me potansiyelini içinde taŞır. O kadar ki, ezilen ulus 
devrimcilerinin Marksist-leninist ilkelerden saparak 
ezilen ulus milliyetçiliğinin en şoven biçimine sap
Ianmalarını bile getirir. Bu ise işçi sınıfına ve emekçi 
halka değil egemen sınıflara hizmet eder. 

lenin'in 1 9 1 3  yılı başlarında Maksim Gorki'ye 
yazdığı bir mektuptan yapılan aşağıdaki ahntı, Milli 
Mesele'nin daha henüz bütün yönleriyle tartışılıp açık
lığa kavuşturulmadığı bir tarihte bile dojru devrimci 
tavrın ne olması gerektiğini belirtiyor: 

"Rusya'da ve Kafkasya'da Gürcü, Ermeni, Tatar 
ve Rus Sosyal Demokratları on yıldan raun bir ıüredir 
tek bir Sosyal Demokrat örgütle birlikte çalı'blar. Bu, 
boş laf değil Milli Mesele'nin proleleree çözümüdir. 
Tek çözümdür. Riga'da da böyle otdu: Ruslar, Leton
yahlar ve litvanyalılar. Yalnız aynlllrçıIG,. . Bund'çu· 
lar · bir kenarda durmayı yeğlediler." . 

somut koşullarında, 
etmedikleri bir yer 

egemen sınıfla· 
oynayabilecekleri rolün iki yön

bırakılınca, önerilen çö
bir içerik kazanır. 
ise, tarihin belirli 

mücadelede ilerici . 
karşı feodallerin, 

giriştikleri ha
nesnel olarak ta

Dahası, bu hareket
bir örnek ola

burjuvaziye karşı giriş· 
ulus emekçilerinin 

milliyetçiliğine karŞı ver
göstermek affedilmez 

da sorunun sınıf· 
egemen sınıflar ara

gelir ve bu gör
hedefin hedefin bir bölü

etmemek halkı 
başka bir boyunduruğa 

KAYNACı 
EDILEMEZ 

diğer yön yön de de hehe
tanımlanmasıdır. 

büyük ölçüde 
hedef olarak göster

sınıfsal güçleri 
neden ile görüntüyü bir

vazgeçemeyecekleri 

çok-uluslu kapitalist ülkelerinin bü
karşı u'lıulanan 

kimsenin inkar edeme· 
koıullara bağlı olarak 
çoğaltabilir. Baskının 

Devrimcilerin gö· 
baskılara karşı çık· 

yöntemleri ve biçimi ko
hepsinde ortak bir 

Devrimci örgüt şoven baskıların kaynağını 
bir şey olmadığı· 

ülkedeki yansı
ve ona göre hare

toplumsal hayatının 
baskı ile ezilen ulu

nun değişik olduğu doğrudur ama bu hiçbir zaman 
ezilen ulus emekçi halkının kurtuluşunun ezen ulus 
emekçi halkının kurtuluşundan ayrı bir çözüm olarak 
önerilmesine yol açmamalıdır. Ezilen ulusun demok
ratik hak ve özgürlüklerinin sağlanması ve korunması 
kuşkusuz desteklenmesi gereken ileri bir adımdır. 
Ama çözüm değildir. Çünkü şoven baskılar sorunun 
nedeni değil sonucudur. Sorunu yaratan egemen sınıf
lardır. Bölgesel özerklik veya ayrılma gibi bu sınıflara 
yöneltilmeyen hareketler, sonuçları belirli bir süre 
için ortadan kaldırmayı başarsalar bile nedenleri 
yoketmedikleri için yeni ve belki de daha ağır sorun
larla karşılaşırlar. 

Milli mesele'nin çözümü için ileri sürülen ve yu
karda belirtmeye çalıştığımız yanılgılardan büyük öl
çüde kayna�lanan öneriler başka bir düzeyde. de orta
ya çıkıyorlar. Sınıfsal ilişkiler, bu ilişkilerin ilişkilerin güncel 
duruma ve sonuçları bir kenara itilerek, ay"' coğrafi coğrafi 
sınırlar içinde, ezilen ulus sömürge halkı, yaşadığı böl
ge ise sömürge olarak tanımlanıyor. Bu tanımlamanın 

kün olur. Bu yapılmadıkça, geçerliliği ne olursa 
ezilen ulus·sömürge halkı ayırımı, maceracı 
işçi sınıfına yabancı eylem biçimlerine kaynaklık 
me potansiyelini içinde taŞır. O kadar ki, 
devrimcilerinin Marksist-leninist ilkelerden 
ezilen ulus milliyetçiliğinin en şoven biçimine 
Ianmalarını bile getirir. Bu ise işçi sınıfına 
halka değil egemen sınıflara hizmet eder. 

lenin'in 1 9 1 3  yılı başlarında Maksim 
yazdığı bir mektuptan yapılan aşağıdaki 
Mesele'nin daha henüz bütün yönleriyle tartı
lığa kavuşturulmadığı bir tarihte bile dojru devrimci 
tavrın ne olması gerektiğini belirtiyor: 

"Rusya'da ve Kafkasya'da Gürcü, Ermeni, 
ve Rus Sosyal Demokratları on yıldan raun 
tek bir Sosyal Demokrat örgütle birlikte çalı'bl
boş laf değil Milli Mesele'nin proleleree 
Tek çözümdür. Riga'da da böyle otdu: otdu: ot Ruslar, 
yahlar ve litvanyalılar. Yalnız aynlllrçıIG,. 
lar · bir kenarda durmayı yeğlediler." 
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KITLELERIN 
MÜCADELESi 

TÜRKIYE ÜÇÜNCÜ TEKNIK ELE
MAN KURULTAYı 22-23 MAYIS 1976 
TARIHINDE ANKARA'DA . TOPLAN
Dı . TOPLANTıYı 34 TEKNIK ELE
MAN ÖRGO"fÜ ORTAKLAŞA DÜZEN
LEDI VE ÇALIŞMALAR TOTED TA
RAFINDAN YÜROTüLDÜ. BU öR
GOTLER ı so BIN DOLAYıNDA TEK
NIK ELEMANı TEMSIL EDIYORDU. 

iLE BÜTÜNLESMEK 
KURULTAY 

Kurultaylar teknik elemanlann mücadelesinde bi
rer dönüm noktasıdıl'. Maddi delişimielin düşünceler
de dolru yansımasını bulması ve mücadelenin genel 
dolnıltulannın belirlenmesi kurultayların başardılı 
görevlerin en önemlileridir. 

ILK KURULTAYDAN BUGÜNE 

tık teknik eleman kurultayı 1974 yıhnda düzen· 
lendi. Bu kurultayın önemi sendikalaşma konusuna 
getirdili açıkJıktadır. O güne kadat teknik elemanla· 
nn sendikalaşması tartışma konusuydu. Uzun yıllar 
toplum içinde ayncalıkh bil' yere sahip olan teknik 
elemanlar, bu koşullar nedeniyle. sendikalaşmaya kar
ŞI oldular. Gerek Türkiye'de işçi sınırı dışındaki sen· 
dikal hareketin göreli gerilili, gerekse teknik eleman
lann diler çalışanlardan daha iyi yaşama koşulları 
içinde bulunmaları onlan sendikalaşmaya karşı Çı
kardı. Ancak 196D'lann sonJmna dolru sözü geçen 
koşulların giderek deAişmesi sendikalaşma elilimleri
ni de beraberinde getirdi. TEK-SEN deneyi bu konu
da belli mesarelerin alınmasıyla sonuçlandı. Ancak 
teknik elemanlann tümünün grevii toplu sözleşmeli 
sendika haklonı alması tartışmalarının geride bırakıl
dıiı an, birinci teknik eleman kurultayı olmuştur. 

Ikinci teknik eleman kurultayı ise 1975 yılında 
toplanarak sendikalaşmanın biçimi ve sendikalaşma 
mücadelesinin yürütülmesi konusunda izlenecek yolu 
saptamıştır. Bu kurultayda sendikalaşma mücadele· 
sinin ekseni TüTED - Tüm Teknik Elemanlar Deme· 
Li . olank belirlendi. Uzunca bir süre teknik eleman· 
lar uasında yaygın olan teknik elemanların ayrı · elit.
sendikalarda örgüUenmesi yerine işçi sınırı sendikaları 
içinde çalışma birimlerindeki tüm çalışanlarla birlik
te örgütlenme heder olarak saptandı. Bu şüphesiz tek
nik elemanlann ülkenin ekonol1)ik ilişkiler alı için· 
deki yerinin giderek çalışanlara yaklaşmasının bır s0-
nucudur. 

ÜÇÜNCÜ KURULTAY 

Türkiye Üçüncü Teknık Eleman Kurultayı 22·23 
Mlyıı 1976 tarihinde Ankara'da toplandı. Toplantı. 
yı 34 teknik eleman örgütü ortaklaşa düzenledi ve ça. 
liŞmalar TUTED tararından yürütüldü. Bu örgütler 
150 bin dolayındaki teknik elemanı temsil ediyordu. 

Tartışmalar sonucunda sendikalaşma mücadelesinin 
boyutlarını teknik elemanlarla sınırlı olmadılı, diler 
çalışan kesimlerle ortak mücadelenin gereli belirtildi. 
Ortak mücadelenin ilkelerini ve hedeflerini saptamak 
için çalışmalara başlanması ve mümkün olan en kısa 
zamanda çalışanlar kurultayının toplanabilmesi için 
gerekli girişimlerde bulunulması karara balıandı. Bu 
çalışmalar tek başına ele alınmayacak bu yollardan 
geçerek sendika hakkı olmayan çalışanlann merkezi 
demokratik örgütlerinin organik birlili için çalışıla· 
caktır. Grevli toplu &ÖzteşmeU sendika hakkını alma
da en önemli silah böylesine güçlü bir örgüUenme ola
caktır. 

KARARLAR 

Kurultayda t.artışmalar sonucunda ortaya çıkan 
ve kamuoyuna açıklanan kararlar özetle şöyledir: 

DEMOKRASI 

Sınını toplumlarda demokrui kavramı, ne kadar 
sınınar üstü ve sar olarak gösterilmeye çah,ıhrsa Çı-
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laşılsın, mutlaka egemen sınınann damgasını taşır. 
Tarihin çeşitli dönemlerinde devlet yönetimini elle
rine geçiren sosyal sınıflar, demokrasiyi kendileri için 
demokrasi, özgürlük, eşitlik, ıiiler sınıflar için ise sö· 
mürü, baskı ve zorbalık olarak kullanma gayretleri 
içine girmişlerdir. Egemen sınınann, toplumtın di· 
eer sınıflanna, kendi gönül nzasıyla özgürlük bahşet· 
mesi düşünülemez. Ancak ezilen, sömürülen smıflann 
da egemen sınıflann sömürüsüne isteyerek boyun ei· 
meyeceei bir gerçektir. Tarihsel sürecin belirli bir ke· 
siminde. belirli bir ülkedeki demokrasi kavramının 
kapsamını egemen güçler ile sömürülen sınıfların mü

cadelesi tayin eder. Kapsamı ne olursa olsun özünde 
demokrasi egemen sınıflann demokrasisidir ve demok
rasiden söz ed.i1en her yerde "Hangi sınıf için" soru· 
sunu sonnak gerekir. 

grevli, toplu sözlesmeli 
SENDiKALASMA 
EYLEMi iCiN iLERi 

...::--=--:.::::.--=:..-===-'=="==:=.. 

Burjuvazinin yönetimindeki ülkelerde işçi sınıfı 
ve emekçi kitleler özgürlüklerini ne kadar genişletirse 
genişletsin, ekonomik haklarına ne ölçüde kavuşursa 
kavuıtsun egemen sınınann sömürüsünün dışına çıka· 
maz. Bu yüzden, bütün bu mücadelelerin demokratik 
hak ve özgürlüklerden yana, işçi sınırından ve tüm 
emekçi halktan yana bir iktidann kurulmasını ve ni· 
hai hedef olarak da işçi sınırı iktidannı gözetmesi zo· 
runludur. 

Ancak bu, işçi sınırının ve yanda.tlar1nın uzun 
uRraşl"r sonucu elde etmiıt oldu�u demokratik mev
zileri korumayı, demokratik haklan geniıtletmeyi siya
sal mücadelenin nihai hedefinden ayrı düşünmeyi ge· 
tırmemelidir. Burjuvazinin gerçekleştirmesine imkan 
olmayan bu görev de işçi sınırına ve yandaşlanna düıt
mektedir. Bu mücadele işçi sınırı ve emekçi kitlele .. 
rin nihai hedefine dogru sürdürdükleri mücadelenin 
ayrılmaz bir parçasıdır. 

TEKNIK ELEMANLARıN 
SıNıFLAR IÇINDEKI YERI 

Teknık elemanlınn ÇOk büyük bır kesimi ücretli 

emekçilerdir. Uretim arıçlanrun mülldyeUnden yot. 
sundurlar. Iş güçlerini ücret kartılıRı satarlu. OretIID 
içinde olanlan, üretim sürecinde i,çi llDıfmm ,..... 
dadır. 

Birer ücreUi emekçi olarak çıkartan tekelleda 
egemenlieindeki kapitalist sistemde i,çi anıfmm ÇI
karlanyla aynı doerultudadu. Bu gerçelder özeUlkll 
1965 sonrası Türkiye ko,ullannda çok daha açık bır 
biçimde su yüzüne Çıkmı, ve teknik elemanlanu bQ. 
yük bir kesiminin birer ücreUi emekçi olarak l,çl llDl
fının ve dieer emekçi kitlelerin yanında oldukluuu 
göstermiştir. 

TEKNİK ELEMANLARıN 
EKONOMIK VE DEMOKRATIK 

HAKLAR MOCADELESI 

Genel olarak emekçi kesim içinde olan TekDIk 
elemanlann ekonomik ve demokratik baklar mi.icadt-
lesi, işçi sınıfının ve di�er emekçi killelerin demoknll 
mücadelesi ile bütiinleşmektedir. Bu yüzden Tekıdk 
Elemanlar işçi sınıfı ve emekçi killelerden yana, em.. 
nomikodemokratik hak ve öZeürlüklerden. yana btr Uı;
tidann kurulmasıı için i,çi amfının öncülülünde ftii. 
len demokrasi mücadelesinde dller emekçi kltIIIIdI 
bir arada olacak, bu birliktelik ıçınde keDdI aııoıı 
nında yer almaya devam edecektir. 

Son yıllardaki .. U, .... ler .. eo<;lıdlll de...,. ... 
teknik elemanlua ekonomlk hakiaıuu amaaüii..t 
için sendikal öflÜUenmeye gitme zoru .. ui ....... ILI
retmiştir. Geçen dönemlerde yapıllD lIrIıtIIIIIIr .. 
nunda eUt sendikalu yerine mevcut t.,ed ..... 
lanndo öflÜUenmenin dolrulutu ortaya Çı........... . 

Teknik elemanlann ekonomlk ye drImobatlt 
haklar mücadelesi, bu mücadelede etkın ye y .... iii
rer araç olacak tüm teknık elellWl öflÜUert .. _ 
gereRi tüm teknik elemanlan bünyealnclf' bumdnbl
lecek ve kayn .. tırabilecek olan teknık ete_ 
demokratik kiııe öflÜlü TOTED tararmeIID nriiooot
tir. 

GONCEL SORUN 

Dünyada emperyallzin, keDdI yapwııcluı ... 
bunalımlar ve dünya i,çi .ııulı harekeU"D ...... ... 
cadelesi ve ezilen dünya halklanmn verdlklert bIIUB
sızlık savaşlan sonucu, adım adım eerilemektedlr. 

Olkemizde de ekonomık sorunlu " _,çı lUIIfa 
ve emekçi kitlelerin geUten örgüUü m�"'" te
şısında çaresizlllini gizleyemeyen eeemen ıüçIK l
derek hırçınlaşmakta. açık faşizmi öJ1Ütlemeye ça. 
lışmakt4dırlar. Bu aşamada güncel sorun tüm ilerici 
güçlerin birlikte, plonlı ve öflÜUü bır _eleyı .. 
dürmeleridir. 

Ulkemizin bugünkü kOfullannda teknık e'" 
örgütlerinin görevi, teknık eleman kiUıılnl en ..... 
tabanı ile ortak bir eylem planı etrafında blritt .... 
rnek, örgütler ve kitleler arasanda sürekli uı,klı babIr
leşme ve dayanışmayı oluştunnaktır. 

Eylem programanın acil hedefi emperyaU., ii
müriiye ve MC iktidannın ra,ist baskı, kıyım ye teröıU
ne karşı yayın, demokratik kiUe eylemleri Ile IÜl'tIdl 
teşhir ve mUcadele etmek ve bu mücadeleyi öneeUkII 
işçi sınırının ve halkımızın balımsıı.lık ye dtmokrlll 
mücadelesi ile blrle,Urmektir. 

Sendlkal haklar mücadelemizIn yf bu haklard .. 
yoksun Uim çalı,anlann ortak mücadelesinin diba ta. 
rlye götürülebllme.1 artık bu çalıtanlann liInıiIDU tıir 
araya getiren "Çalı,anlar Kurultaylannı" , bu ç ...... 
lann demokratik kıııe öflÜııerinin ör&üUU bır blrllIı
tell�inin gerçekl.,UrllmOllnl ıenktlnnektedlr. 

kurultayın önemi sendikalaşma konusuna 
açıkJıktadır. O güne kadat teknik elemanla· 

sendikalaşması tartışma konusuydu. Uzun yıllar 
ayncalıkh bil' yere sahip olan teknik 

koşullar nedeniyle. sendikalaşmaya kar
Türkiye'de işçi sınırı dışındaki sen· 

göreli gerilili, gerekse teknik eleman
çalışanlardan daha iyi yaşama koşulları 

bulunmaları onlan sendikalaşmaya karşı Çı
196D'lann sonJmna dolru sözü geçen 

deAişmesi sendikalaşma elilimleri
beraberinde getirdi. TEK-SEN deneyi bu konu

mesarelerin alınmasıyla sonuçlandı. Ancak 
elemanlann tümünün grevii toplu sözleşmeli 

alması tartışmalarının geride bırakıl
teknik eleman kurultayı olmuştur. 

eleman kurultayı ise 1975 yılında 
sendikalaşmanın biçimi ve sendikalaşma 

yürütülmesi konusunda izlenecek yolu 
kurultayda sendikalaşma mücadele· 

TüTED - Tüm Teknik Elemanlar Deme· 
belirlendi. Uzunca bir süre teknik eleman· 

yaygın olan teknik elemanların ayrı · elit.
Uenmesi yerine işçi sınırı sendikaları 

birimlerindeki tüm çalışanlarla birlik
heder olarak saptandı. Bu şüphesiz tek

elemanlann ülkenin ekonol1)ik ilişkiler alı için· 
giderek çalışanlara yaklaşmasının bır s0-

ÜÇÜNCÜ KURULTAY 

Üçüncü Teknık Eleman Kurultayı 22·23 
rihinde Ankara'da toplandı. Toplantı. 

eleman örgütü ortaklaşa düzenledi ve ça. 
tararından yürütüldü. Bu örgütler 

dolayındaki teknik elemanı temsil ediyordu. 
sonucunda sendikalaşma mücadelesinin 

teknik elemanlarla sınırlı olmadılı, diler 
ortak mücadelenin gereli belirtildi. 

mücadelenin ilkelerini ve hedeflerini saptamak 
çalışmalara başlanması ve mümkün olan en kısa 

çalışanlar kurultayının toplanabilmesi için 
girişimlerde bulunulması karara balıandı. Bu 

başına ele alınmayacak bu yollardan 
hakkı olmayan çalışanlann merkezi 

örgütlerinin organik birlili için çalışıla· 
toplu &ÖzteşmeU sendika hakkını alma

silah böylesine güçlü bir örgüUenme ola

KARARLAR 

t.artışmalar sonucunda ortaya çıkan 
kamuoyuna açıklanan kararlar özetle şöyledir: 

DEMOKRASI 

siminde. belirli bir ülkedeki demokrasi kavramının 
kapsamını egemen güçler ile sömürülen sınıfların mü

cadelesi tayin eder. Kapsamı ne olursa olsun özünde 
demokrasi egemen sınıflann demokrasisidir ve demok
rasiden söz ed.i1en her yerde "Hangi sınıf için" soru· 
sunu sonnak gerekir. 

grevli, toplu sözlesmeli 
SENDiKALASMA 
EYLEMi iCiN iLERi 
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Burjuvazinin yönetimindeki ülkelerde işçi sınıfı 
ve emekçi kitleler özgürlüklerini ne kadar genişletirse 
genişletsin, ekonomik haklarına ne ölçüde kavuşursa 
kavuıtsun egemen sınınann sömürüsünün dışına çıka· 
maz. Bu yüzden, bütün bu mücadelelerin demokratik 
hak ve özgürlüklerden yana, işçi sınırından ve tüm 
emekçi halktan yana bir iktidann kurulmasını ve ni· 
hai hedef olarak da işçi sınırı iktidannı gözetmesi zo· 
runludur. 

Ancak bu, işçi sınırının ve yanda.tlar1nın uzun 
uRraşl"r sonucu elde etmiıt oldu�u demokratik mev
zileri korumayı, demokratik haklan geniıtletmeyi siya
sal mücadelenin nihai hedefinden ayrı düşünmeyi ge· 
tırmemelidir. Burjuvazinin gerçekleştirmesine imkan 
olmayan bu görev de işçi sınırına ve yandaşlanna düıt
mektedir. Bu mücadele işçi sınırı ve emekçi kitlele .. 
rin nihai hedefine dogru sürdürdükleri mücadelenin 
ayrılmaz bir parçasıdır. 

TEKNIK ELEMANLARıN 

fının ve dieer emekçi 
göstermiştir. göstermiştir. göst

TEKNİK 
EKONOMIK 

HAKLAR MOCADELESI 

Genel olarak 
elemanlann ekonomik 
lesi, işçi sınıfının ve 
mücadelesi ile bütiinleşmektedir. 
Elemanlar işçi sınıfı 
nomikodemokratik 
tidann kurulmasıı 
len demokrasi mücadelesinde dller emekçi 
bir arada olacak, 
nında yer almaya devam 

Son yıllardaki 
teknik elemanlua 
için sendikal öflÜUenmeye 
retmiştir. Geçen 
nunda eUt sendikalu 
lanndo öflÜUenmenin 

Teknik elemanlann 
haklar mücadelesi, 
rer araç olacak tüm 
gereRi tüm teknik 
lecek ve kayn .. tırabilecek 
demokratik kiııe 
tir. 

Dünyada emperyallzin, 
bunalımlar ve dünya i,çi 
cadelesi ve ezilen 
sızlık savaşlan sonucu, 

Olkemizde de 
ve emekçi kitlelerin geUten 
şısında çaresizlllini 
derek hırçınlaşmakta. 
lışmakt4dırlar. Bu aşamada güncel 
güçlerin birlikte, 
dürmeleridir. 

Ulkemizin bugünkü 
örgütlerinin görevi, 
tabanı ile ortak 
rnek, örgütler ve kitleler 
leşme ve dayanışmayı 

Eylem progr
müriiye ve MC iktidannın 
ne karşı yayın, demokratik 
teşhir ve mUcadele 
işçi sınırının ve halkımızın 
mücadelesi ile blrle,Urmektir. 

Sendlkal haklar 
yoksun Uim çalı,anlann 
rlye götürülebllme.1 



ni[E YıllARA 
B u  orada Ankara Numune Ha.ta

nui, Elazıl-Van demiryolu ııe bir .ıra 
boşlta hG6tane inşaatları ilginç ko,ullar 
oltında gerçekleştirildi. Demiryoluna 
i1ifkin birkaç tümce: "Deıırin ba,boka
nı deIJlet ,uru.ından karar aldınp 
onla,manın düzeltilme.ini 6011adl. 6 mil· 

• • • 

- yon liraya oJınon iş 18 milyona bitti. 
" Zarardan' kurtulup biraz do kôr ettik." 

, \ Ikinci Dünya SOllO" .muında Cum-

işi görülmüş, biz de kar etmişlik. fO 

Saoo, .ıra.ında w onu izleyen yıllar
daki çalışma şeklini, bu arada karabor
.acılık konıuunda ileri ıiiriilenleri, gene 
gayet pi,kin ,öyle karşılıyor: "Karo
borsa yapmak için yolnız lJeya birkaç 
kişi olmak lazım. 1939-46 arcuında 
en aşa'ı 80 ki,i çalışıyordu benim 
Ankara'daki malozamda. Gene de bu 
arada ku",duş olarak ahllikımlZ bozul
du, duydulumuz veya duymadığımız 
birçok olaylar geçti, tabii bilerek bil
meyerek mÜfteri karşmnda biz de 
lekelendik. SallO,tan 60nra Merkez Ban
ktmnda birikmiş döııiz oordL Hükümet 
bol dÖIJiz uen·yordu. PiYCJMInlıı ihtiyacı 
olan mallar gelmeye boşladı, karabor· 
.a azaldı, ahlôk da yavoş yalJOf düzel
meye başkıdt. " "Imlimin bOfllldc, iş adamı de

"ilme'; daha dolru oLur. Bir iş adamı
nın çe,itti yönleri t.ıardır . . .  " Çok yön
lü işadamımız Vehbi Koç böyle yanıt
lıyor kendiıiyle ilgili bir soruyu. So
ruyu gerektiren neden ıoyın Koç 'un 
if hayatında 50. yılını kutlamakta 
olu,u. Bu nedenle geçtilimiz hafta 
içinde biiyiik tirajlı gazetelerin 3. MJY
falarını Ifaplıyan bir ilDnda ,öyle diyor 
V. Koç: " �.mutlu giiniimde içimden 

,elen bir •• le, Cumhuriyet tarihimize 
yakından bollı elli yıllık iş hayatımda ... .. 
Bo,ı tıe «)nu gerekli delil. Aktardı· 
IımlZ lradarı bize bOfka bir özdeyişi 
anımaı:tıyor: "General Moto,.. için ya
rarlı olan Amerika için de yararlıdır . .. 
Bunu 6Öyliyen de, V. Koç 'un Koç 
Holding7e okın ilişk"'i gibi GM 'yle 
ilişlfili olan, bir i, adamL Cumhuriye
timiz için bu kadar "yararlı olan" 
bir it adamına Cumhuriyetin de ne 
chnli "yararlı olduluna" kendi anıla· 
nndon derledilimiz kUIG bir özetle ba
ılrahm. Sonra da daha ne iyilikler dÜfiin· 
dülüne iIi,kin., kutlama günü çeşitli 
gazetelerde çıkon, konuşnuJlarına döne
lim. 

Iı hayatına Ankara 'da, babcuının 
yonJIUÜJ 1 9 1 7  de bOflıyan Vehbi Koç 
1 926 do kendi bOfına çalIfObilecek güce 
eritrniftir. Bunda etlten oUm birltaç 
olay içinde kurtulu, aı:oo,ı ve yeni 
deliletin bo,kentinin Ankara olorak 
Cplon&fIRl .ayabiliriz. "Atatürk, Sakar
ya Meyd4n Sooo,ını kıııanmı,tt. Çok 
..nadik. Saua, yıllarındo ordunun her 
ıeye ihtiyacı uardL.. Ordu için gerekli 
maltemeler rnalıııalordan alınır, be
tUUnin % 60'1 ödenir, ıeri kalanı için 
borç makbuzu wrilirdi. Zaferden ıonra 
bu parala"n hep.i hükümet tarafından 
dnafa ödendi" Hürriyet gazetui özel 
olarak Koç için h4zırladll, ekinde 
cü.tdliyor: ')ınkara'nın 1923 yılında 
boflfent olu,u bu ufak kentte hızlı bir 
bayındırlık focliyeti ortaya çıkarmış, 
Koç do i,lerini infOOt malteme.i, hır
dauat konularını kopmyocak tarzda ge
ni,letmi,ti. " Koç Han 'ın ilk kirac"ı 
DDY lle Limanlar Inşaat ue Iıletme 
G. Md. idi. Sonradan uzun 6Üre Ankara 
Imar Müdürtülü de bu binada çal&ftı. 

huriyet·Koç ilişkilerini gene en güzel 
kendili onlatıyor: ''SalIOŞ çıkar çıkmaz, 
hlikümet komyon kdnnı yüzde dok60n 
olarak kabul etmişti. 3.000 liraya mal 
olan kamyonda 2.700 lira kar !Jeriyor
du. Bu kamyonlarm akreditifi de Deıı
letin verdili dÖIJizle aç'llmıştL SallO' 
deııre.inde Deliletin kamyono büyük 
ihtiyacı uardt. KWC06ı, bu kamyonları 
biz Türkiye'ye getirdik, hükümetin em
rettili yerlere te.ıim ettik. Hükümetin 

Zamanla dı, ilişkiler gelişti. Yurt 
dışı geziler .ıklaftl. Böyle bir gez; 

iKTiDARLA ANA Af UHALEFET 
ALMANYA'DA BiRLEŞiYOR 

ıSMAIL COŞAR 

Türkiye kapitalizminin ciddi bunalımlarla karşı karşıya bulundu�u ve bu 
bunalımlann kendi m8ntı�ında çözümsüzlü�ünü korudu�u, somutu yaşanan 
gerçekler. Bunalımın, finanSman, pazarlama ve dışticaret alanlannda karşıla
şLian sorunlardan kaynak1andl�1 çok yazıldı. Bu bunalım kaynaklanndan dış
ticaretin önemi çok büyük. önem, Türkiye kapitalizminin bütünüyle dışa ba
�ımhh�ından do�uyor. Son günlerde, ithal edilen malların yabancı parasaJ 
karŞı hA ının, döviz yokluRu nedeniyle ödenemernesi sonucu bazı günlük Ön
lemlere başvurulması, buna karşın köklü bir çözüm bulamamanın sennaye sı
nıfında doRurdueu tepkiler sorunun ulaştı�ı düzeyi somutluyor. 

Türkiye kapitalizmi, yatınm malı, hammadde, aramalı ve yedek parçasıy
la dışa ba�ımlı. Yeni yatınmların gerçekleştirilebilmesi, yatırım mah ithalini 
gerektiriyor. Mevcut yatınmlann üretimi sürdürebilmesi hammadde ve ara 
madde ithaline ba�lı. Hammaddesi, yedek parçası gelmeyen fabrikalann kapı
lanna, kilit vurma k gerekecek. Sermaye sınıfının ve onun iktidan MC'nin hır
çınb�ı geleceRin karanlıeını çok iyi bilmelerinden kaynaklanıyor. 

çözüm ise, dışa ve kapitalizme ba�lmlılıRın bir gereRi olarak gene dışar
da. çözümün dışardalı�ında, iktidar ve muhalefet açısından farklılık yok. 
Ancak çözümün önünde çok önemli bir engel var. O da Kıbns. Sermaye sını
fının dÖviz sorununun istenilen anlamda giderilebilmesi, Kıbns'da verilecek 
ödünle yakından ilgili. Gerek iktidann gerekse muhalefetin artan dış trafiRi
nin temelinde bu sorunlann çözümü yatıyor. 

Kendi partisini iktidara yakın gören Ecevit, hükümete geldi�inde aynı $O' 
runlarla karştlaşaca�ını çok iyi biliyor. Şimdiden iktidanna elverişli bir ortam 
yaratmaya çalışıyor. Demirel açısından da durum farklı deRi!. Ecevit Willy 
Brandt'la görüşürken, Demirel Schmidt'le Türkiye kapitalizminin sorunlannı 
tartışıyor. Türkiye Almanya Ekonomik tşbirl'A'i Komitesi ise uzmanlar düze
yinde toplanarak, ekonomik tıkanıkJıklann çözümüne yönelik önerileri sap
tıyor. 

Emperyalizmin bütünseUi�i içinde Türkiye açısından anlaşmalı bir yön 
de�işikliA'i sözkonusu. Amerikan kongresi denetiminden kurtuluşun bir gere
Ri olarak Avrupa'ya ve özellikle Almanya'ya do�ru bir yöneliş var. Bu yöne. 
lişte iktidarla muhalefet uyumlu hareket ediyor. Gerek Ecevit hükümeti'nin 
gerekse Demirel hükümeti'nin Ortak Paur'a ilişkin hükümet programlanndaki 
ifadeler kelimesi kelimesine aynı. 

Ancak Ortak Pazar konusunda da son günlerde önemli gelişmeler sözko· 
nusu. Sermaye sınıfı, Ortak Pazar'dan gelen tehdidi farketmiş durumda. Tür
kiye çıkılJh ihraç ürünlerinin Ortak Pazar ülkelerinde rekabet olanaRı yok. Or
tak Pazar'la yapılan anlaşmalar ise üçüncü ülkelerle, somutta OrtadoRu ülke
leriyle terclhli ticaret anlaşmalan yapmaya olanak tanımıyor. Bu durum hem 
sermaye sınıfının pazar sorununu çözümsüz bırakıyor, hem de Almanya'nın 
kendi sennayesini Türkiye'ye sokmada bir yuttunnaca olarak ileri sürdü�ü AI· 
man sermayesiyle kurulacak fabrika ürünlerinin OrtadoRu ülkelerine satıŞ ola· 
na�ını ortadan kaldırıyor. 

Ortak pazar'a üye dokuz ülkenin, Kıbns sorununa yaklaşımlan' dikkate 
alındlRınela, bunlar arasında Türkiye'ye enaz baskıcı olanı Almanya. Almanya 
Türkiye'yi önemlı bır pazar olarak görüyor. Bunun somutunu, A1man Büyük
elçlsinln TOStAO'ın toplantısında yapbRı konuşmada bulmak blanaklt. Bü· 
yükelçi, Türkiye'yi, gelece�in BO·mllyonluk tüketici ülkesi olarak görüyor. Bu 
amaçla Almanya kendi sermayp.sinl Türkiye'ye sokabilmek için Kıbns soru
nunda Türkiye'ye tavizkar davranıyor. Ancak Türkiye'yi ikna edebilmenin yo. 
lu, Ortak Pazar anlaşmasını belirli esnekliee kavuIJturmadan geçiyor. önümüz. 

• deki günlerde, Ortak Pazar'a Türkıye önemlı deeişikııkler önerecek. 
Almanya bu istekler karşısında, Ortak pazar'da Türkiye'ye yardımcı ola

bilir. Ancak Almanya'nın önemlı bir ,artı var. TUrklye'nin, yabancı sermaye 
yasasında kolaylaştırıcı deRı,lklikler yapması gerekiyor. Bilinen bır gerçek ise, 
Türkiye'de yabancı sermaye yasasının, Dünya Uzerinde en liberal bır yasa ol. 
duRu. Bunun ötesinde Istenenin ne olduRunu anlamak ise zor deRil. 

.lraSlnda, Amerika 'do, ''Türkiye 'den bu
raya mal almak için gelmiş olan DDY, 

Sümerbank tıe Kalıt Sanoyii heyet
lerine mal .atmak için i1ifkiler" kuru
yordu. Türkiye'de Amerikan lermaye.i 
ile ortak ilk fabrikanın kurulmo.ı 
sallandı. Çok yorarlı i,ler yapıldt. 
I.rail ile ortak şirket kurulup meyve ve 
domate. lUyu imaline girişildi. Daha 
yakın tarihlerdeki hizmetleri (!) yaygın 
olarak bilinmektedir. Uzatmayo gerek 
yok. pul olarak "deIJlet te,ekküller; 
va.ıt06IYIa fabrikalar kurulmG6lydı. bu· 
günkü özel .ektÖr endÜ6lriye giremez
dU" 

Bu aroda belirtmek gerekir ki, 
" ınönü ile oileee do.t" tıe Mendere. ';n 
"gerek.inimi"; duydulu adamlardan" 
olundu. DilJOn Otelinin ek katlarının 
izni "Başbakan'a kadar çıkarak " alındı. 
Zaman zaman devlet odamlarından şu 
sözler işitildi: "Vehbi Bey'i horuya· 
calız. Onun şahsı hakkında zedeleyici 
ve örseleyici bir hareket tıe tahrik biz
den gelmiyecektir, hepimiz buno itino 
edece#iz. " Bütün bunlara karşın gene de 
Vehbi Bey anılarını yıııarken şunları 
.öylemekten kendini alamıyor: "Bir 
takım yerlerde gördülümüz büyük güç
lüklere ralmen bu on yıl içinde biz de 
Arçelik, Bozkurt. Türkay, OtoMJn ve 
başka ,irketleri kurarak yatırımlor yap
tık . .. 

Sahibi tıe)!a ortalı bulundu'u fir
ketlerin y,ll,k ciro.unu 10 milyar ola
rak ueriyor kend"'i. 1917 deki bugünün 
fiyatlarıyla 70-80 bin lira olarak tohmin 
ettiı,. .ermaye.ini gene kendi wrdili 
bilgilere göre bugün 600 milyon lirayo 
çıkarmış olmumı inaın güciine baLı,. 
yor. Dolay ... ,yla, ;n.an gücünün kulla
nımıyla ilgili önerileri uar. Toplu .özle,
me/er iş kolu &eııiye.inde yapılmalL 
Ark08ından hoyol pahalıl"ın.a göre w 
dolru i.tali.tiklere dayanarak fark IJer;
lir. Randıman da düşmez böylece. 
Yoksa, bugiin randıman çok düşülttiir, 
işçilik fiyatları arobildiline gitmektedir, 
ııb. Turizm. tarım w kaçak yaboncı .;. 
gara piyQ6CUI üzerine bir dizi öneriler. 
El otmayı düşündülü ulroşıları belirt
mekten öteye gitmeyen bir ''''te. Her
biri için birşeyler denilebilir, fakat ge
rekaiz. Hayat hikaye.i yeterince açıif. 
Bugiin yapmakta oldukları lJt ilerde 
yopmak utiyeceklerini Iıntirebilmelt 
için büyük bir beceriye gerek yok. 
Gerekli olan, yaptıkları bu derece 
açıkta tıe bunlar üzerine de gerine 
gerine yazı yazan biriline Cumhuri· 
yet 'in daha ne Ifadar yarorlı olabile
celin;n ııcıptonmoıt. 
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ALMANYALMANYALM A'DANYA'DANY A A'DA A'D BiRLEŞiYOR 
ıSMAIL COŞAR 

Türkiye kapitalizminin ciddi bunalımlarla karşı karşıya bulundu�u ve bu 
bunalımlann kendi m8ntı�ında çözümsüzlü�ünü korudu�u, somutu yaşanan 
gerçekler. Bunalımın, finanSman, pazarlama ve dışticaret alanlannda karşıla
şLian sorunlardan kaynak1andl�1 çok yazıldı. Bu bunalım kaynaklanndan dış
ticaretin önemi çok büyük. önem, Türkiye kapitalizminin bütünüyle dışa ba
�ımhh�ından do�uyor. Son günlerde, ithal edilen malların yabancı parasaJ 
karŞı hA ının, döviz yokluRu nedeniyle ödenemernesi sonucu bazı günlük Ön
lemlere başvurulması, buna karşın köklü bir çözüm bulamamanın sennaye sı
nıfında doRurdueu tepkiler sorunun ulaştı�ı düzeyi somutluyor. 

Türkiye kapitalizmi, yatınm malı, hammadde, aramalı ve yedek parçasıy
la dışa ba�ımlı. Yeni yatınmların gerçekleştirilebilmesi, yatırım mah ithalini 
gerektiriyor. Mevcut yatınmlann üretimi sürdürebilmesi hammadde ve ara 
madde ithaline ba�lı. Hammaddesi, yedek parçası gelmeyen fabrikalann kapı
lanna, kilit vurma k gerekecek. Sermaye sınıfının ve onun iktidan MC'nin hır
çınb�ı geleceRin karanlıeını çok iyi bilmelerinden bilmelerinden bilmeler kaynaklanıyor. 

çözüm ise, dışa ve kapitalizme ba�lmlılıRın bir gereRi olarak gene dışar
da. çözümün dışardalı�ında, iktidar ve muhalefet açısından farklılık yok. 
Ancak çözümün önünde çok önemli bir engel var. O da Kıbns. Sermaye sını
fının dÖviz sorununun istenilen anlamda giderilebilmesi, Kıbns'da giderilebilmesi, Kıbns'da gider verilecek 
ödünle yakından ilgili. Gerek iktidann gerekse muhalefetin artan dış trafiRi
nin temelinde bu sorunlann çözümü yatıyor. 

Kendi partisini iktidara yakın gören Ecevit, hükümete geldi�inde aynı $O' 
runlarla karştlaşaca�ını çok iyi biliyor. Şimdiden iktidanna elverişli bir ortam 
yaratmaya çalışıyor. Demirel açısından da durum farklı deRi!. Ecevit Willy 
Brandt'la görüşürken, Demirel Schmidt'le Türkiye kapitalizminin sorunlannı 
tartışıyor. Türkiye Almanya Ekonomik tşbirl'A'i Komitesi ise uzmanlar düze
yinde toplanarak, ekonomik tıkanıkJıklann çözümüne yönelik önerileri sap
tıyor. 

Emperyalizmin bütünseUi�i içinde Türkiye açısından anlaşmalı bir yön 
de�işikliA'i sözkonusu. Amerikan kongresi denetiminden kurtuluşun bir gere
Ri olarak Avrupa'ya ve özellikle Almanya'ya do�ru bir yöneliş var. Bu yöne. 
lişte iktidarla muhalefet uyumlu hareket ediyor. Gerek Ecevit hükümeti'nin 
gerekse Demirel hükümeti'nin Ortak Paur'a ilişkin hükümet programlanndaki 
ifadeler kelimesi kelimesine aynı. 

Ancak Ortak Pazar konusunda da son günlerde önemli gelişmeler sözko· 
nusu. Sermaye sınıfı, Ortak Pazar'dan gelen tehdidi farketmiş durumda. Tür
kiye çıkılJh ihraç ürünlerinin Ortak Pazar ülkelerinde rekabet olanaRı yok. Or
tak Pazar'la yapılan anlaşmalar ise üçüncü ülkelerle, somutta OrtadoRu ülke
leriyle terclhli ticaret anlaşmalan yapmaya olanak tanımıyor. Bu durum hem 
sermaye sınıfının pazar sorununu çözümsüz bırakıyor, hem de Almanya'nın 
kendi sennayesini Türkiye'ye sokmada bir yuttunnaca olarak ileri sürdü�ü AI· 
man sermayesiyle kurulacak fabrika ürünlerinin OrtadoRu ülkelerine satıŞ ola· 
na�ını ortadan kaldırıyor. 

Ortak pazar'a üye dokuz ülkenin, Kıbns sorununa yaklaşımlan' dikkate 
alındlRınela, bunlar arasında Türkiye'ye enaz baskıcı olanı Almanya. Almanya 
Türkiye'yi önemlı bır pazar olarak görüyor. Bunun somutunu, A1man Büyük
elçlsinln TOStAO'ın toplantısında yapbRı konuşmada bulmak blanaklt. Bü· 
yükelçi, Türkiye'yi, gelece�in BO·mllyonluk tüketici ülkesi olarak görüyor. Bu 
amaçla Almanya kendi sermayp.sinl Türkiye'ye sokabilmek için Kıbns soru
nunda Türkiye'ye tavizkar davranıyor. Ancak Türkiye'yi ikna edebilmenin yo. 
lu, Ortak Pazar anlaşmasını belirli esnekliee kavuIJturmadan geçiyor. önümüz. 

• deki günlerde, Ortak Pazar'a Türkıye önemlı deeişikııkler önerecek. 
Almanya bu istekler karşısında, Ortak pazar'da Türkiye'ye yardımcı ola
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DONYADA YlJRCMJŞ 

SURIYE'NIN LüBNAN'A MüDAHA LESI ILE, 
FILIsTIN HALKıNıN BACIMSIZLlCI SORU
NUNUN, ILERICI ARAP GüÇLERI ARASINDA 
BIR UZLAŞMAZLIK KONUSU �ALlNE GETI, 
RILMESI VE BU YOLLA AR,U· GOÇLERININ 
BÖLüNMESI PLANINDA ÖNEMLI BIR AŞAMA 
DAHA AlıNDı' 

iLERiCi GÜCLER 
- -

Suriye'nin Lübnan'a doeNdan mü· 
dahalesinin bir tek yorumu yapılabilir: 
Orta DoRu sorununun emperyalizm ta· 
rafından sürüklenmek ist.ediei yöne dol· 
nı, zincire bir halka daha eklenmiştir! 

emperyalizmin ve siyoni:ımin son 
bir yıldaki bütün çabalannın ortak ama
cı, Orta DoRu 'da meydana gelen kendi 
aleyhindeki güçler dengesini deeiştir
menin yollanm bulmak olmuştur. Araç
lar. ve amacın büriindüeü biçimler ne 
olursa olsun, bu öz deRişmemiştir. Lüb
nan 'da bugün ortaya çıkan durumla, iç 
savaş öncesine göre dengenin ne ölçüde 
ilerici ve anti emperyalist güçler aleyhi
ne olduR'u, tartışmaya yer vermeyecek 
kadar açıktır. 

SINA VE SONRASı 

Gerçekte Lübnan, emperyalizmin 
planlannın ne başlangıç noktası ne de 
amacı olmamışbr. Söz konusu plan daha 
Ekim 1973 savaşını izleyen günlerde, çi
zilmiş ve lŞama aşama uygulamaya �on
muştur. Fakat planın ilk başanh adımı, 
geçen yılın Eylül ayında Mısır ile İsrail '
in Sina yanmadasındaki askeri durumla 
ilgili yapbklan anlaşmayla atılmıştır. Bu 
anlaşma, Orta Dolu 'daki ilerici güçler 
için hem önemli bir gerileme olmuş, 
hem de ısrail için, ilerici güçleri daha da 
gerilelecek kazım saAlamıştır. Lübnan 
i,te bu noktada sahneye getirilmeye 
ba,lamı,br. Emperyalizm ve siyonizm, 
planın daha ileri aliamalannın gerçek
le,tirilmesi için, zaten az çok alev almış 
Lübnan bunalımının "kumandası"na el 
atnlllilardır . 

Lübnan bunalımının kumanda me
kanizması daha önce emperyalizmin 
elinde ya da denetiminde de�il miydi? 
Elbette ki, Lübnan'da bölücülü�ün kış" 
kırtllması Lübnan devletinin biçimlen
mesinden itibaren uygulanan bir politi
kaydı ve siyonizmin geliştirilmesi bı..ı po
litikanın başlıca amaçlanndan biriydi. 
Ancak, Uibnan bunalımının, özellikle 
Sina anlaşmasından sonra, bugünkü tra
jediye çıkan merdivenin ilk basamakla
nna adımını attıeına da kuşku yoktur. 
Başanya giden planın özü nedir? 

HAZıRLANAN PLAN 

Emperyalizmin Ekim 1973'ten son
ra çizdiei stratejinin ana fikri, Eki m  sa
vaşı sırasında sıkı bir dayanışma göste
ren Arap güçlerinin bölünmesi, müm
künse birbirlerine karşı kullanılmalany
di. Hiç yoksa, biri veya birkaçı tarafsız
laştınIan güçlerin diliında, hedefi n daral
tılması, tek LaraOı çÖzÜmlere zorlanması 
saRianabitirdi. Mısır'ın dlAer Arap ülkele
rinden ve Filistin direnme hareketinden 
baeımslZ olarak ısrail'le anlaşması bu
nun en iyi ömeAi oldu_ 

Sina anlaşmasının, somut olarak 
Uibnan bunal'imıyla ilgili taranar üzerin
deki etkisi ne oldu? Bunlann başında, 
ku,kusuz, ısrail'in artık kuzey cephe
sindeki ve Colan'daki durumunu güçlen
dirme olanagını elde etmiş olması geli
yordu. ısrail Kuzey cephesindeki duru
munu iki biçimde gUçlendirebllirdi: Ya 
buradaki askeri mevzilerini nüfus düzen-
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BiRBiRLERiNE 
KIROIRTILIYOR 

lemeleri, askeri manevralar vb.  yoluyla 
pekiştirecekti; ya da bu bölgedeki baş
lıca Arap gücü olan Suriye'yi de Mısır', 
la yapbRına benzer bir anlaşmaya zor
layacaktı_ Aslında biri açık açık şove
nizm kokan, dieeri ise banşçı bir gölÜ
nÜfne sahip bu iki yolun ikisi de kesin
likle aynı kapıya�çıkıyordu Belirleyici 
olan nokta bu iki seçenekten hangisinin 
yüriirmee konacaAından çok, nasıl yü
riirmge konaca�ıydı. 

FILISTIN FAKTÖRü 

Bu soru cevaplandınnaya çalışıhr
ken, bir yıl önce pek hesaba katılmayan 
yenı bir unsur tabloya katılıyordu:  
FKö. Yeni olan, Filistin Kurtulu� örgü
tü'nün varlıeı deeildi; yeni olan FKö et
rafında uluslararası bir dayanışmanın ge
lişmesi ve bu dayanışmanın Arap dün
yasında bir sıçrama noktasına gelme
s)ydi. Aslında çok açık bir biçimde em
peryalizmin global plandaki gerilemesi
nin bir sonucu olan bu etkinleşme, 
ABD'nin ve siyonizmin, Sina anlaşma
sından sonra Orta Do Au 'daki dengeyi 
kendi lehlerine geliştirme planlannın 
tam tersine işleyen bir unsurdu. Bu sa
yededir ki, Sina anlaşmasını izleyen dö
nemde, bu "uAursuz ittifak" kendi le
hine somut adımlar atıımasını saAla
yamadı. 

Filistin direniş hareketinin ve onun 
temsilcisi FKö'nün, gerek tüm bölgede
ki, gerekse Arap güçleri arasındaki den
geyi bu ölçüde belirlemesi karşısında, 
emperyalizm yeni bir seçeneRi gündeme 
alıyordu: O da, bu etkinliRi kınnak için, 
Filistin sorununun çözümü üzerinde 
Arap güçleri arasındaki ithiUUı köıi.ikle
rnek, bir anlamda Filistin sorununu 
Araplararası bir sorun haline getirmekLi. 

SEÇi LEN KURBAN: LüBNAN 

Bu seçenek Lübnan üzerinden uygu
lanacakLı. ısrail, Sına anlaşması ihtima
linin belirmesinden itibaren, Lübnan'ın 
güneyinde Filistinlilere karşı provokas
yonlannı seyrelLmiş, bekliyordu. Hakim 
olan düşünce, bu dönemde, Filistin dire
niş hareketinin Lübnan 'daki çalışmalar 

içinde "kontrpiyede" tutulmasıyda. An
cak sıra kuzey cephesine eeilmeye gel
dieinde, ısrail için, Filistin direnişinin 
hayat alanı bulabildi Ai bir bölge olmak
tan çıkanlması gündemin baş sırasına 
oturuyordu. Bu saelanabilirse, Suriye'
nin beııi başlı siyasal dayanaklarından 
biri kaydınımış olacak ve istenen nok
taya itilebilecekti. FakaL hepsinden 
önemlisi, eeer Filistin kurtuluş hareketi 
bir kere daha ezilebilirse, Suriye'nin ve 
dieer Arap devletlerinin Filistin sorunu
na sahip çıkarak bugünkü güvensiz du
rumlannı belirsiz bir süre daha uzatma
ma eAilimine girecekleri ve teslimiyeti 
seçecekleri bekleniyordu. 

Bu durumda saflar belliydi: Suriye 
Filistin direniş hareketiyle, FKö ile, 
ve Lübnan'daki ilerici güçlerle dayanış
masını geçen sonbahardan sonra açıkça 
belirtti. Falanjistlerin ilerici güçlere son 
balyozu indinneye ve silahlı kuvvetleri 
de çatışmalara sokmaya hazırlandıklan 
bir sırada Ocak ayında Suriye'nin arabu
luculuRu, bu hesaplann bozulmasını sae
Iıyordu. 

YÖNü DECIŞEN IBRE 

Ancak olaylar aynı netlikte gelişme
ye devam etmedi. Bir yandan Lübnan 'ın 
içinde ilerici güçler ve Filistin direniş 
güçleri gericilere karşı savaşırken; Suri
ye'nin deste�inin "şarta" baelı olduAu
nu hissettirecek biçimde, Suriye toprak
larında yerleşik Filistin kuvvetleri ba
lımsız bir strateji peşinde gözüküyorlar
dı. Zaman zaman, bu farklılık, karşıtlı
�a dönüşüyordu. İçsavaş, ilerici güçle
rin lJlevzilerini pekiştirdikçe, Suriye 
topraklanndan Lübnan'a gelen Filistin 'Ii 
kuvvetler, düzenli bir biçimde birer kar
şı-denge unsuru olarak kullanılıyordu. 
Nihayet, askeri durumun kesin olarak 
gerici güçler aleyhine geldl�i bir dönem
de, Suriye doerudan doeruya ülkeye gi
riyor ve ilerci güçlerle Filistin kuvvelle
rinin savaşarnaz hale gelmesini saehyor
du ... 

Bu arada ne gibi deeişikllkler ol
muştu? Kuşkusuz en önemli delişik
lik, Lübnan'da hareketinin tar
tışılmaz bir otorite saelamış olması ve 
bunalımdan eskisinden daha güçlü bir 
biçimde çıkacak olmasıydı. DiAer bir 
deyişle, ülkeler arasında delIIse bile, Or-

ta Dolu sorununun temel verilerinden 
biri olan FKö ile İsrail arasındaki den
ge bütünüyle deRişmiş oluyordu. 

YARATILAN AÇMAZDAN 
EMPERY ALlzM SıYRılıYOR 

Bu durumu kanıUayan belirtiler 
ABD 'nin ve diAer Arap devletlerinin 
davranışlannda belirmeye de bqlacb. 
ABD ve Fransa (ibi ülkeler, IOIUDUD 
uluslararası planda çöZümü için taraflı
ra bir fonnülü benimsetmeye çalıtıyor
Iardı. Mısır, ürdün ve Suudı Anbil&aıı 
ise, Lübnan"ın Arap devletleriDdeD olu
şan bir askeri gücün kontrolü .ıbDI &ir
mesi yönünde çalışmalan baııladllar. Bu 
iki tür girişim de, gerçekte, Lübnan'ın 
içinde bozulan güçler dengesinin, dı, 
güçlerin müdahalesiyle yine eski biçimi
ne sokulmasını amaçhyordu_ 

Bu durum gösteriyordu ki, ABD ve 
İsrail açısından sorun, bir brail·Arap 
sorunu olmaktan çıkmıştı. Sorun, dahı 
çok, Lübnan'da Filistin direnişi lehine 
gelişen dengenin " di.izeltilmesiydj" . 
Emperyalizmin 1973 sonrası strateji· 
sinin son biçimi böylece ortaya çıkı· 
yordu: Filistin halkının yasal haktan, 
Arap ülkeleri açısından bir güvenlik $0-
runu haline getiriliyordu. Amaca ya
kınlaşılmıştı. 

Yaratılan açmaz en keskin yüzünü 
Suriye'ye karşı gösteriyordu: Suriye, 
Lübnan'daki yeni durumun İsrail'le olan 
uzlaşmazlı�ı daha da çözülemez bir nok
taya getirmesini önleme gerekçesiyle, 
Lübnan faşistleriyle ilericileri arasındaki 
statükonun korunmasından yana çık· 
maya itiliyordu. Bir taraftan tophı bir 
Arap müdahalesine ikn" edilmere ÇalıŞı
lan Suriye bunu da dengeyi kendisi (JI�Y
hine deAiştirecek bir girişim olarak dt'
Aerlendiriyordu. O halde bir Arap müda
halesine zaman bırakmadan Suriye Lüb
nan 'a müdahale etmeli ve yaraya yerinde 
nC'iwr atmalıydı! 

Böylece Arap dünyası herhalde Orta 
Do�u bunalımının başlamasından bu ya
na düştüeü en derin iç bunalıma adım 
atıyordu: Filistin sorunu, usta bir biçim
de bir Siyonizm - Arap kurtuluş hareke
ti sorunu olmaktan çıkanhyor; Araplar 
arası bir bunalım, hatta bir çalışma ha-
line retiriliyordu... 

. 
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la yapbRına benzer bir anlaşmaya zor
layacaktı_ Aslında biri açık açık şove
nizm kokan, dieeri ise banşçı bir gölÜ
nÜfne sahip bu iki yolun ikisi de kesin
likle aynı kapıya�çıkıyordu Belirleyici 
olan nokta bu iki seçenekten hangisinin hangisinin hang
yüriirmee konacaAından çok, nasıl yü
riirmge konaca�ıydı. 

FILISTIN FAKTÖRü 

Bu soru cevaplandınnaya çalışıhr
ken, bir yıl önce pek hesaba katılmayan 
yenı bir unsur tabloya katılıyordu:  
FKö. Yeni olan, Filistin Kurtulu� örgü
tü'nün varlıeı deeildi; yeni olan FKö et
rafında uluslararası uluslararası bir dayanışmanın ge
lişmesi ve bu dayanışmanın Arap dün
yasında bir sıçrama noktasına gelme
s)ydi. Aslında çok açık bir biçimde em
peryalizmin global plandaki gerilemesi
nin bir sonucu olan bu etkinleşme, 
ABD'nin ve siyonizmin, Sina anlaşma
sından sonra Orta Do Au 'daki dengeyi 
kendi lehlerine geliştirme planlannın 
tam tersine işleyen bir unsurdu. Bu sa
yededir ki, Sina anlaşmasını izleyen dö
nemde, bu "uAursuz ittifak" kendi le
hine somut adımlar atıımasını saAla
yamadı. 

Filistin direniş hareketinin ve onun 
temsilcisi FKö'nün, gerek tüm bölgede
ki, gerekse Arap güçleri arasındaki den
geyi bu ölçüde belirlemesi karşısında, 
emperyalizm yeni bir seçeneRi gündeme 
alıyordu: O da, bu etkinliRi kınnak için, 
Filistin sorununun çözümü üzerinde 
Arap güçleri arasındaki ithiUUı köıi.ikle
rnek, bir anlamda Filistin sorununu 
Araplararası bir sorun haline getirmekLi. 

SEÇi LEN KURBAN: LüBNAN 

Bu seçenek Lübnan üzerinden uygu
lanacakLı. ısrail, Sına anlaşması ihtima
linin belirmesinden belirmesinden itibaren, Lübnan'ın 

karşı 

içinde "kontrpiyede" tutulmasıyda. An
cak sıra kuzey cephesine eeilmeye gel
dieinde, ısrail için, Filistin direnişinin 
hayat alanı bulabildi Ai bir bölge olmak
tan çıkanlması gündemin baş sırasına 
oturuyordu. Bu saelanabilirse, Suriye'
nin beııi başlı siyasal dayanaklarından 
biri kaydınımış olacak ve istenen nok
taya itilebilecekti. FakaL hepsinden 
önemlisi, eeer Filistin kurtuluş hareketi 
bir kere daha ezilebilirse, Suriye'nin ve 
dieer Arap devletlerinin Filistin sorunu
na sahip çıkarak bugünkü güvensiz du
rumlannı belirsiz bir süre daha uzatma
ma eAilimine girecekleri ve teslimiyeti 
seçecekleri bekleniyordu. 

Bu durumda saflar belliydi: Suriye 
Filistin direniş hareketiyle, FKö ile, 
ve Lübnan'daki ilerici güçlerle dayanış
masını geçen sonbahardan sonra açıkça 
belirtti. Falanjistlerin ilerici güçlere son 
balyozu indinneye ve silahlı kuvvetleri 
de çatışmalara sokmaya hazırlandıklan 
bir sırada Ocak ayında Suriye'nin arabu
luculuRu, bu hesaplann bozulmasını sae
Iıyordu. 

YÖNü DECIŞEN IBRE 

Ancak olaylar aynı netlikte gelişme
ye devam etmedi. Bir yandan Lübnan 'ın 
içinde ilerici güçler ve Filistin direniş 
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dı. Zaman zaman, bu farklılık, karşıtlı
�a dönüşüyordu. İçsavaş, ilerici güçle
rin lJlevzilerini pekiştirdikçe, Suriye 
topraklanndan Lübnan'a gelen Filistin 'Ii 
kuvvetler, düzenli bir biçimde birer kar
şı-denge unsuru olarak kullanılıyordu. 
Nihayet, askeri durumun kesin olarak 
gerici güçler aleyhine geldl�i bir dönem
de, Suriye doerudan doeruya ülkeye gi
riyor ve ilerci güçlerle Filistin kuvvelle
rinin savaşarnaz hale gelmesini saehyor
du ... 

Bu arada ne gibi deeişikllkler ol
muştu? Kuşkusuz en önemli delişik
lik, Lübnan'da hareketinin tar
tışılmaz bir otorite saelamış olması 
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BULGARISTAN KOMÜNIST PARTISI MERKEZ KOMITESI 
BIRINCI SEKRETERI VE BULGARISTAN liALK CUMHURIYE
TI DEVLET KONSEYI BAŞKANı TODOR JIVKOV 

Todor Jivkou, 7 Eyliil 191 ı tarihinde. Sofya &oncatına baRII ?rauet, 
köyünde doldu. 

Jivllou. 1928 yılında Bulgaristan Komünist Gençler Birliği üyesi, 
J 932 yılında ;,� Bulgarutan Komüni,t Partis; üyesi oldu. 

J 934-1 941 yılları arasında, müleuaIi olorak So(ya 'nın çeşitli Parti 
böIıelerinin yönetmeni lle BKP So(ya Sancak Komitesi üye'; oldu. 1941-/944 
yılltm artuıında So{ya Parti Teşkilatı 'mn önderlerinden biri olan Todor 
Jiuhou, Hitler işgalcilerine tıe işbirlikçilerine karşı mücadelede aktif bir rol 
oynadı. 1943 yılında, Todar Jivkau, Birinc; (50(Y9) Devrim Bölgesinde 
ptırtizan hareketini örgüt/emekle görevlendirildi. ' 

1944 yılının Eylül günlerinde. Bu/gari" an Komüni,t Partisi, Todor 
Jivkov 'u, Sofya 'ya ve Solya bölge,ine yllllGn partizan birliklerin ve vurucu 
grupların komutanlılına atadL Bu birlik ve gruplar, 9 Eylül arifesinde (aşilt 
hükümete indirifen öldürücü darbeyi başarıyla gerçekleştirdi ve Bulgari,tan 'da 
devrimin zaferini ıalladı. 

Halk yönetimi kurulduktan ıonra, Todor Jivkov sorumlu Parti ve 
Devlet memuriyetinde bulundu. 1948·1949 yılları araıında BKP Sofya 
Şehir Komite,;'nin Birinc; Sekreteri, Vatan Cephe'i Şehir Komite,i Başkanı 
ve Sofya Şehir Halk Belediye,; Başkanı oldu. 

1945 yılında yapılan BKP MK Sekizinci Tam Oyeli Toplantısında, 
Todor Jjvkov Merkez Komitesi aday·üye.; seçildi. Bulgariılan Komünist 
Partili'nin 1948'deki Beşinci Kongre.i'nde Merkez Komite.i üye.i oldu. 

1950 yılında Politbüro aday.fiye.; ve BKP MK Sekreteri .eçildi. 
Tador Jivkov aynı zamanda, BKP Sofya Şehir ve Sancak Komitelerinin 
• ekreter'ydi. 

1951 yılından itibaren BKP MK Politbiiro üye,; olan Todor Jivkov, 
1954 yılında yapılan BKP'nin Altıncı Kongre.inde BKP Merkez Komite.; 
Birinci Sekreterliline ıeçildi. 

Todor Jivkov, özellikle BKP'nin 1956 yılında yapılan tarihi toplantı· 
ıındon ",nra, .o,ya/"t toplumun kurulma" miicadele.inde büyiik bir teori.· 
yen lif! örgütçii olarak belirdi. 

Todor Jivkov 1945 yılından beri Halk Meclilinde milletvekilidir. 
1962 yılının Ekim ayında, Todor Jivkov Bulgaristan Halk Cumhuri

yeti Bakanlar Kurulu BafkonllllM ıeçildi. 1971 yılı Temmuz ayında. Sekizin
ci Halk Meclisi'nin birinci Toplantı devre.inde, Bulgari,tan Halk 
Devlet Kon"y' Bafkanlıl'M seçildi. 

1971 yılı Ni,an ayındaki BKP'nin Onuncu Kongre.inde BKP MK 
Politbwo iiy"; ve Birinci Sehreteri olarak Todor Jivkov yeniden .eçildi. 

Todor Jivkov, faşizm ve hapitalizme harfi mücadeleye aktif olarak 
katıldı', için ve ııo'yali.t toplumun kuruluşuna yapılı, katkılardan 
dolayı, ''So.yalist Emek Kahramanı" ünvanını kazandL Birhaç "Georgi 
rov" madalyaıı ve diler yük,ek devlet nişan ve madalyaları ile tailif edildi. 

197J yılında. 60. doğum yılı dolayııı ile, ve BKP ile Bulgar halkının 
olağanü.tü hizmetlerinde bulundulu için, Bulgarutan 'ın en ünvanı 
olon "Bulgari.tan Halk Cumhuriyeti Kahramanı" ünvanı ile onurlandırıldL 

Sovyetler Birlili ile Bulgari,tan Halk Cumhuriyeti arosında karde,çe 
do.lIuk ve işbirlilinin geli,me,ine, barıt ve sosyalizmin pekitme.ine kalkı, 
larındon dolayı ve dünya komüni.t hareketine yıllarca aktif olarak katıldıl. 
için, Sovyeller Birlili Yiik.ek Sovyet Prezidyumu tarafından dcrr'Lenin " 
nişanı ile: onur/andırlldL 

1976 yılı Mart ayında yapılan Bulgariltan Komünist Partui'n;n 
Onbirinci Kongre.inde Todor JiIJkolJ BKP MK Politbiiro üye.rve Birinci 
Sekreterliline yeniden seçildi . 

BULGARISTAN'IN TÜRKIYE'YE ıHRACATINDA 
MAKINE-DONATIMIN PAYı HIZLA ARTIYOR 

Türkiye ile Bulgaristan arasında bir süredir sürdürülen görüşmelerde 
ekonomİk nitelikteki konulann başında "ulaşım" sorunu gelmekte ise de, 
bu konu, en başta iki ülke arasındaki mal all,-veri,İnin gelişmesiyle ilgili. 
Sofya : Pres Ajımsı 'nın, Devlet Konseyi Bakanı Todor Jivkov'un Türkiye'ye 
gelişiyle ilgili yorumunda, bu nokta üzerinde özellikle duruluyor ve "ulaşım" 
konusundaki görüşmelerin Bulgaristan açısından bu bakundan önemli olduRu 
belirtiliyor. 

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ekonomik ilişkilerin geli,meslyle 
ilgili verilerin verdili sonuçlar Ise, şunlar : 

tki illke arasındaki mal deRişimi 1955 yılında sadece 2,1 milyon 
Amerikan dolan Iken, 1975 yılında 53,3 milyar dolara çıktı. Son üç yıl 
Içinde, mal deRişimi 4 katından fazla arttı. 1974 yılına göre, 1975'te, mal 
deeişimi 1,5 kat, ihracat ise 2 katı yükselmiş bulunuyor. 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki mal deRlşlminln 
bu denli hızlı artışının nedeni, bir yandan B H.c:nin ihracat olanaklarının 
gelişmesiyle, dieer yandan da Türkiye iç pazannın maden, kimyasal ürün, 
petrol ve türevieri, makine, elektrikli donatım vb. Ihtiyaçlarının artmış ol· 
masıyla açıklanıyor. 

Bulgaristan 'ın Türkiye 'ye Ihracatında maden, kimyasal ürünler, 
petrol ve türevieri Ilk yeri tutuyor. Ancak gelişme eRilimi şu: T_kiye'nin 
Bulgaristan 'dan yaptıRı ithalatta makine ve donatımlann payı 1974 yılında 
yüzde 3 iken, 1975 yılında yüzde 6,2'ye çıktı. 

tki ülke arasındaki mal allş-verişinin 1976 yılında yüzde 10·15 
dolaylannda artması bekleniyor. Yine ön verilere göre, Bulgaristan'dan 
yapılacak ithalatta makine ve donatunlann payı 1976 yılı içinde yüzde 14 
daha fazla olacak . 

çEşITLI ÜLKELERDE 

HRISTlYAN DEMOKRAT 
PARTILER ALMANYA'DA 
BIRLIK GÖSTERISI YAPTı 

Federaı Almanya 'da muhalefette 
bulunan Hristiyan Demokrat Birlik 'in 
(C D .U .) seçim kongresi Hannover'da 
yapıldı. Yaklaşan genel seçimlere hazır· 
lanan partinin kongresı bir soluk savaş 
ve şovenizm kongresi olarak geçti. 

C D .U _ 'nun başbakan adayı Helmut 
Kohl kongrede yaptılı konuşmada, 
sosyal demokrat partinin başlatlıRı 
"DoRu politikası "na (Ostpolitlk) sert 
bir dille karşı çıktı ve detant itlliıyon
larına çattı. Kongre 'nin "Avrupa Günü" 
olarak Ilan edilen ikinci gününde Av
rupa 11 hristiyan demokratların "sosya
lizme karşı ortak mücadelesl"nln örgüt· 
lenmesİ önerildL. 

Bilindieı gibi C D .U.'nun başlıca 
hedeneri arasında, sosyalist Alman De
mokratik Cumhuriyetl'nın yerini yeni· 
den tek bir Almanya devletinin alması 
gelmektedir. Parti Programında şu söz
ler yer almaktadır: "Halk Cephelerinin 
tehdidi altındaki bır Avrupa 'da, sosya
lizmin damgasını taşıyan bır Almanya '
ya karşı..... "Alman tarihimizin gele· 
neklen, bir yeniden doRu ş ıçın canlı 
bır teminatt.r.. .

. 
" Bölünmeye son ver· 

rnek istiyoruz; Alman ulusunun kendi 
blrlieine kavuŞıcael özgÜl ve birieşik 
Avrupa için mücadele ediyoruz. tt 

C D.U.'nun kongresı, sosyal de· 
mokrat1arla iktidar yanşının son bölü
müne gelen Alman hristlyan demok
rallanna Avrupa'daki benzerlerının gös· 
terdieı desteein de bır gösterisi oldu. 
Kongrenin ikinci günü çıkan "Die Welt" 

gazetesinin btr manşeti şöyleydi: "Ba· 
yan Thatcher (Ingiliz Muhafazakar Par
tisi Lideri) Almanca yazıyor: Sosyalizm 
deeil, özgürlük! it Aynı gazetede, 
C D.U.'nun bu seçim kongresinin, tutu· 
cu hristiyan demokrat partilerin Avrupa 
çapında bir hareketinin dolmUlnı a. 
maçlamaktadır . •  

"Frankfurter Algemeine Zeitung" 
gazetesi ise, kongreyle Ilgili yorumun. 
da şu görüşlere yer veriyordu: "Dost 
partilerin temsilcileri yaptıkim görüş
melerde, sosyalizmin ve korpünlzmin 
etkisi altındaki bir Avrupa 'ya kAl'$1 
olduklannı belirtmişler ve birleşik bır 
Avrupa dileklerini dile getirmişlerdir. 
Belçika 11 'rindemans bu arada kay,,
lannı ortaya koymuş, Avrupa blrtleı 
sürecinin canlılıktan yoksun olmasın
dan yakınmıştır. Bu arada da şunlan 
söylemiştir: "C D.U:nun girişimleri ve 
Rennes'de Demokratik ve Sosyal Mer
kez \n kuruluşu, bu dumanlı gökyüzün· 
de doRın ölgün bir ışık olmuştur . •  

Kongreyi izleyen İtalyan hristlyan 
demokrat lideri Fınfanl ise, komünist
lerle hiçbir işbirlilini kabul etmeye
cekleri konusunda temlnıt verdi ve 
Batı'yı dayanışmıya, kıpltallst ülkeleri 
siyasal blrllRe doeru kesin ıdımlar 
atmaya çaRırtlı . 

URUGUAY 

Meksika 'da çıkan Exceluor ,azete
Jlnin yayınladılı, UruCUlY Devlet Bı,· 
kanı Jose Marlo Bordıberry'ye IIt 
13 Nısan tarihli bır (İZLİ muhtıfldl, 
başkanın nonnal ,örev süresinin bu yıl 
sonunda dolacak olmasını nlmen tüm 
iktidann sUahh kuvvetler tanfındın 
ele alıııacaeı Ilan ediliyor. Böylece, 
bugün�' kadır fiilen yürürlükte olın 
askeri dlkta.törlük, bundan böyle res· 
ml bır nitellle büründürülecektir. 
Bordıberry bugüne kıdır Parlamentoyu, 
dıeer cumhuriyet kurumlannı, sol slyı· 
sal partileri ve tek sendlkı örgütünü 
(CNT) kapatmış bulunuyor. Uruıuay'
da her bin kişiden ikIsi slyısal tutuklu 
olarak hapisanelerdedlr. 
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KOMÜNIST PARTISI MERKEZ KOMITESI 
VE BULGARISTAN liALK CUMHURIYE
BAŞKANı TODOR JIVKOV 

Eyliil 191 ı tarihinde. Sofya &oncatına baRII ?rauet, 

Jivllou. 1928 yılında Bulgaristan Komünist Gençler Birliği üyesi, 
Komüni,t Partis; üyesi oldu. 
arasında, müleuaIi olorak So(ya 'nın çeşitli Parti 

BKP So(ya Sancak Komitesi üye'; oldu. 1941-/944 
Teşkilatı 'mn önderlerinden biri olan Todor 
işbirlikçilerine karşı mücadelede aktif bir rol 

Todar Jivkau, Birinc; (50(Y9) Devrim Bölgesinde 
t/emekle görevlendirildi. ' 

günlerinde. Bu/gari" an an Komüni,t Partisi, Todor 
bölge,ine yllllGn partizan birliklerin ve vurucu 

atadL Bu birlik ve gruplar, 9 Eylül arifesinde arifesinde arif (aşilt 
darbeyi başarıyla gerçekleştirdi ve Bulgari,tan Bulgari,tan Bul 'da 

kurulduktan ıonra, Todor Jivkov sorumlu Parti ve 
bulundu. 1948·1949 yılları araıında BKP Sofya 

Sekreteri, Vatan Cephe'i Şehir Komite,i Başkanı 
Şehir Halk Belediye,; Başkanı oldu. 

BKP MK Sekizinci Tam Oyeli Toplantısında, 
Komitesi aday·üye.; seçildi. Bulgariılan Komünist 

Kongre.i'nde Merkez Komite.i üye.i oldu. 
Politbüro aday.fiye.; ve BKP MK Sekreteri .eçildi. 

BKP Sofya Şehir ve Sancak Komitelerinin 

itibaren BKP MK Politbiiro üye,; olan Todor Jivkov, 
BKP'nin Altıncı Kongre.inde BKP Merkez Komite.; 

özellikle BKP'nin 1956 yılında yapılan tarihi toplantı· 
plumun kurulma" miicadele.inde büyiik bir teori.· 

yılından beri Halk Meclilinde milletvekilidir. 
ayında, Todor Jivkov Bulgaristan Halk Cumhuri

BafkonllllM ıeçildi. 1971 yılı Temmuz ayında. Sekizin
Toplantı devre.inde, Bulgari,tan lgari,tan lgari Halk 

Bafkanlıl'M seçildi. 
ayındaki BKP'nin Onuncu Kongre.inde BKP MK 

Sehreteri olarak Todor Jivkov yeniden .eçildi. 
ve hapitalizme harfi mücadeleye aktif olarak 

toplumun kuruluşuna yapılı, katkılardan 
amanı" ünvanını kazandL Birhaç "Georgi 

yük,ek devlet nişan ve madalyaları ile tailif edildi. 
60. doğum yılı dolayııı ile, ve BKP ile Bulgar halkının 

bulundulu Bulgarutan 'ın 

petrol ve türevieri Ilk yeri tutuyor. Ancak gelişme eRilimi 
Bulgaristan 'dan yaptıRı ithalatta makine ve donatımlann payı 
yüzde 3 iken, 1975 yılında yüzde 6,2'ye çıktı. 

tki ülke arasındaki mal allş-verişinin 1976 yılında 
dolaylannda artması bekleniyor. Yine ön verilere göre, 
yapılacak ithalatta makine ve donatunlann payı 1976 yılı içinde 
daha fazla olacak . 

çEşITLI ÜLKELERDE 

HRISTlYAN DEMOKRAT 
PARTILER ALMANYA'DA 
BIRLIK GÖSTERISI YAPTı 

Federaı Almanya 'da muhalefette 
bulunan Hristiyan Demokrat Birlik 'in 
(C D .U .) U .) U . seçim kongresi Hannover'da 
yapıldı. Yaklaşan genel seçimlere hazır· 
lanan partinin kongresı bir soluk savaş 
ve şovenizm kongresi olarak geçti. 

C D .U _ 'nun başbakan adayı Helmut 
Kohl kongrede yaptılı konuşmada, 
sosyal demokrat partinin başlatlıRı 
"DoRu politikası "na (Ostpolitlk) sert 
bir dille karşı çıktı ve detant itlliıyon
larına çattı. Kongre 'nin "Avrupa Günü" 
olarak Ilan edilen ikinci gününde Av
rupa 11 hristiyan demokratların "sosya
lizme karşı ortak mücadelesl"nln örgüt· 
lenmesİ önerildL. 

Bilindieı gibi C D .U.'nun başlıca 
hedeneri arasında, sosyalist Alman De
mokratik Cumhuriyetl'nın yerini yeni· 
den tek bir Almanya devletinin alması 
gelmektedir. Parti Programında şu söz
ler yer almaktadır: "Halk Cephelerinin 
tehdidi altındaki bır Avrupa 'da, sosya
lizmin damgasını taşıyan bır Almanya '
ya karşı..... "Alman tarihimizin gele· 
neklen, bir yeniden doRu ş ıçın canlı 
bır teminatt.r.. .

. 
" B" Bölünmeye son ver· 

rnek istiyoruz; Alman ulusunun kendi 
blrlieine kavuŞıcael özgÜl ve birieşik 
Avrupa için mücadele ediyoruz. tt 

C D.U.'nun kongresı, sosyal de· 
mokrat1arla iktidar yanşının son bölü
müne gelen Alman hristlyan demok
rallanna Avrupa'daki benzerlerının gös· 

gazetesinin btr manşeti 
yan Thatcher (Ingiliz Muhafazakar 
tisi Lideri) Almanca yazıyor: 
deeil, özgürlük! it 
C D.U.'nun bu seçim kongresinin, 
cu hristiyan demokrat partilerin 
çapında bir hareketinin 
maçlamaktadır . •  

"Frankfurter Algemeine 
gazetesi ise, kongreyle 
da şu görüşlere yer veriyo
partilerin temsilcileri yaptıkim 
melerde, sosyalizmin 
etkisi altındaki bir Avrupa 
olduklannı belirtmişler ve birleşik 
Avrupa dileklerini dile 
Belçika 11 'rindemans bu 
lannı ortaya koymuş, 
sürecinin canlılıktan yoksun 
dan yakınmıştır. Bu arada 
söylemiştir: "C D.U:nun 
Rennes'de Demokratik ve 
kez \n kuruluşu, bu dumanlı 
de doRın ölgün bir ışık olmuştur 

Kongreyi izleyen İtalyan 
demokrat lideri Fınfanl 
lerle hiçbir işbirlilini 
cekleri konusunda temlnıt verdi 
Batı'yı dayanışmıya, kıpltallst 
siyasal blrllRe doeru 
atmaya çaRırtlı . 

URUGUAY 

Meksika 'da çıkan Exceluor 
Jlnin yayınladılı, UruCUlY 
kanı Jose Marlo Bordı
13 Nısan tarihli bır (İZLİ 
başkanın nonnal ,örev 
sonunda dolacak olmasını 
iktidann sUahh kuvvetler 
ele alıııacaeı Ilan ediliyor. 
bugün�' kadır fiilen 
askeri dlkta.törlük, bundan 
ml bır nitellle büründürülecektir. 
Bordıberry bugüne kıdır 
dıeer cumhuriyet kurumlannı, 
sal partileri ve tek sendlkı 



KOLTOR \LE SANATTA vtlRCMJ$ 

NAZıM HiKMET 
ORHAN KEMAL 

VE 

MESCfT ODltfAN 

Haziran Nazım Hikmet 'in on 
üçüncü ölüm yıldönümüydü, 2 Hazi

'
ranl 

da Orhan Kemal'in altıncı ölüm yıldö
nümü, Bu yakınlık, bu iki sanatçımız! 
birlikte düşünmemize yol açan nedenle· 
rin sonuncusu. Orhan Kemal, Nazım'ın 
hapisane arkadaşıydı. Nazım, Orhan Ke
mil 'in ölretmeniydi. Ama hepsinden 
önemlisi, ikisi de işçi sınıfının sanatçıla
nydılar. Bu niLelile ikisinin de aynı öı· 
çüde yıkın olup olmadıRı ya da ikisinin 
de aynı derecede başanya ulaşıp ula
şamıdılı, yukandaki yargının doAndu
tunu ortadan kaldırmaz. 

HAYATIN TANıKlıCı 

Nizım Hikmet de Orhan Kemal de 
eserleriyle hayaUannı. hayatlanyla eser· 
lerini dolrulamış sanatçılardır. Kendile
rinden sonra geleceklere verdikleri ilk 
ders budur. Nazım hayatı boyunca işçi 
sınıfı ideolojisinin yonılmlZ bir savaşçısı 
olmuş. emeRini ve yeteneklerini işçi sı
nıfının ulusal ve uluslararası mücadelesi
nin hizmetine vermiştir. 

Orhan Kemal, yaşadıklanyla ve ya
rattıklanyla bu ölçüde savaşÇı bir insan 
deCildir. Ama işçilerin, emekçilerin, 
yoksullann YlZandır o ve bu niteliAiyle 
hayatının sonuna kadar tutarlı ve na
muslu yaşamayı bilmiştir. Onun bu ya
nına ilişkin bilgilerimize gün geçtikçe 
yenileri ekleniyor. Sözgelimi, 2 Haziran
da Ankara ÇaAdaş Sahne'nin düzenIedi
Ci anma toplantısında Fikret Otyam 
şunu anlattı: Orhan Kemal, hayatının 
en güç dönemlerinden birinde, asker es
kisi bir "ünlü" şair aracılıeıyle kendisine 
iletilen ve büyük maddi çıkarlar saRIa
yan "döneklik önerisini" duraksamadan 
reddetmişlir. 
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SANAT VE EMEKÇı 
yıCINLAR 

Nizım'la Orhan Kemal'i birlikte dü
şünÜlken altı çizilecek ikinci nokta, dev
rimci sanatçılann yı�ınlarla ilişkileri so
runu. Çeyrek yüzyıldır ülkesiyle fizik
sel anlamda bir ilişkisi bulunmayan Ni
zım Hikmet, bugün Türkiye'nin en çok 
okunan, en çok sevilen şairidir. Nazım'
ın dunnadan basılan kitaplan herkesi 
zengin ediyor. Ustelik şu içinde bulun
dulumuz yılda daha da önemli olaylar 
oluyor, bir şair için, hele sosyalist bir 
şair için gıpta edilecek olaylar: ı Ma
yıs 1976'da yüzbinlerce işçi onun şiir
lerini dinliyor; aynı ı Mayıs'ın gecesin
de binlerce partizan onun şiirleriyle 
coşuyor, inancını biliyor; 3 Haziran 
akşamı ÇaCdaş Sahne'nin her yanından 
taşan yüzlerce insan, saatlerce ayakta 
dikilerek onun saygıdeRer anısı önünde 
eRiliyor. 

Birkaç istisna dışında, en iyi satan 
şiir kitaplannın bile birkaç binlik bi
rinci baskılannın yıllarca tüketilemediei 
bir ülkede bu durumun herkesten önee 
sanatçılann, yazarlann dikkatini çekme
si do Ral dır. öyle de olmuştur. Bir za
manlar bu sorunu tartışan ve aralannda 
ilericilerin de bulunduRu bazı yazarlar, 
Nazım'ıo böylesine ilgi toplamasını, da
ha çok, onun siyasal düşüncelerine, "eC
saneleşmiş kişilieine" baRI am ışı ardır. 
Bir başka deyişle, Nazım Hikmet ömc
�i, kısa bir süre için de olsa, bazı yazar
ların 

'
kendi yanlı,larını gözden geçirme

lerine deeU, eski yanlışlan savunmak 
bahaneler aranmasına yol aç abil

miş�ir. 
Oysa Nazım'ın amacı "halka hizmet 

etmek, halkı güzel günlere çaAırmaktır. 
Halkın acısına, örkesine, umuduna, se
vincine, hasreline tercüman olmaktır". 

YaptlRı işi şöyle anlabr o: "Bkzan ,iiri 
örten ayışıRı, duman. tüi, ima oyunlan 
yahut kanatlı sözler, daha sayayım mı? 
Bütün bunlardan kaçınmak istiyorum. 
Duy�uklanmı. dü,ündükleriml canlı tey
lerin çıplaklılıyla doRrudan dolruya, en 
kestinneden yazmak istiyorum. Her öze 
en uygun biçimi bulmak istiyorum. Yal
mz kendi edebiyatımın delil, tanıdıeım 
bütün edebiyatluın geleneklerinden ray
dalanmak istiyorum" . Nazım'ın başansı. 
yetenekleri bir yana bırakıbrsa, yukan
daki sözleriyle ortaya çıkan sanat anla
yışının ve ballandılı dünya görüşünün 
dogal sonucudur. 

Usta halk hikayecisi. edebiyatımı
z.ın en iyi romanlanndan biri olan Bere
ketli Topraklar Uzerinde'nin yazan Or· 
han Kemal'e de bu�n ylRınlar sahip 
çıkmıştır. Onun eserleri her okur-yazar , 
emekçinin kitaplıeındaki önemli yerini 
almıştır artık. O da öltretmeninin yolu
nu izlemiştir: "Ben hikaye, roman, ti
yatro oyunImm!. bozuk düzenin neden
lerini insanlanmı:ıa göstermek. onlan 

� uyarmak, gösterip uyarmakla da kalma
yıp bu bozuk düzeni düzeltmeRe çaba 
göstermelerini, bu çabayı elbirliRiyle 
gösLermemiz gereklilieini yanıtlanm; ya
nıtlamaea çalı4Inm". Tedavi olmak için 
gitliti Soryı'da, ölümünden birkıç gün 
önce, bir Bulgar gazetesine verdiRi de
meçLe "daha dünyada çok adaletsizlik 
var; yazann görevi onlarla savaşmaktır" 
diyordu Orhan Kemal. Aynı gazeteler 
onun ölümünü "2 Haziran 1970 günü sa· 
at 2LıS'te ölüm emeRine son verdi" di
ye duyurdular. 

HALK SANATÇı LARINI 
UNUTMAZ 

Nazım ve Orhan Kemal'le ilgili ola
rak saeda-solda söylenenler de e'peyee 
ilginçtir. (Sadece ııginç deRII elbette. 

Daha ba,ka nl_meler de yapılablır). 
örnelin, yulwıda anlaldaıı 0dUIı Ka-
1llII'. "döneldık ön""''' olayında _ 
bulueuluk ,öreriJIl ÜI_ fIIr. iJIiI. 
münden ıonıalıl yıUonn bIılndo _. 
lenen bır anma IOp .... _ GDI ... t 
yakmı,lır. Sotlılında bla liLıIi ıIOIIPIa 
onu .. ralele lerkedenleıln. _ 
ıonn Ö'IÜ düZ'" yon_ finiikiirbıi 
çoRumuz biUyONZ. 

Nazım ıçın lÖylenenlerden böyle 
örnelder bulmak çok d .... kolay. _ 
gelimi, Yatar Nabl'nın y_llmlndeld 
V.ri •• derıWnln 1 Alullol 1961 1lıllıli 

sayısında Nazım ıçın tunlar oöylerun1t: 
"Bizim ,IZOlelerimiz halıin onunla met. 
KUL oluyorlar. Ne lÖylemlt, ne yapıDIt, 
nasıl kaçmı,? Bunlar menk çekicl haft. 
disler olu bUe NAzım 'ın elanel"" yot 
$Ürmeklen bqka bır i .. y ......... Vaı. 
nına ihanet etml, bır ,alnı lAyık oldulu 
cezayı vennek isUyonak. bundan böy" 
Türklük için onu yok ran.ebnek. lÖZlert· 
ne ve harekeUerine ltartl kulaklanmw 
bkamak, hezeyanlanDı cevap ftl'mele 
dahi kallU,mamak en dotru hareket 
olur. Bütün Türk buamnın, bu mevzuda 
bir dera nkrlnl belirttikien ıoıın, artık 
bu bahsi büsbütün kapamaa lemennlye 
deler". 

Oolru, hesap ıoma hakkı saklı LU· 
tulmak kaydıyla, "bu bab .... gerçeklen 
kapanmıştır artık. Nlıım'ın kim oldu
Runu, ne yıpblını, ona kimlerin neler 
yapblını bilmeyen kalmadı. 2$ yıl önc:e 
onu "vatan hainı" ilin eden hükümeün 
merkezi olın Ankara'nın emekçi hllkı
nın oylanyle seçtımı, belediye bqkanı, 
vasiyetine uyarak, onun meDnnan 
Anıdolu 'nun 'balnna lafınmUlRl 181-
layacaRına söz veriyor. Onun ,Urleri ço
cuıilanmızın ezberinde bUlÜn; o IÖIÜ 
edilen "Türk buını" nın dÜfMrinde bU. 
göremedlll kıı.baldıklann dilinde, yiin
linde. 

Sahi, bir zamanlar Varlı. diye bır 
dergi vardı gılibı. 

ODltfAN 

Hikmet 'in on 
yıldönümüydü, 2 Hazi

'
ranl ranl ran

altıncı ölüm yıldö
iki sanatçımız! 

yol açan nedenle· 
Kemal, Nazım'ın 

Nazım, Orhan Ke
Ama hepsinden 

sınıfının sanatçıla
ikisinin de aynı öı· 

olmadıRı ya da ikisinin 
başanya ulaşıp ula

yargının doAndu
kaldırmaz. 

TANıKlıCı 

de Orhan Kemal de 
hayatlanyla eser· 

sanatçılardır. Kendile
geleceklere verdikleri ilk 

hayatı boyunca işçi 
yonılmlZ bir savaşçısı 

yeteneklerini işçi sı
uluslararası mücadelesi

vermiştir. 
yaşadıklanyla ve ya

savaşÇı bir insan 
işçilerin, emekçilerin, 

ve bu niteliAiyle 
kadar tutarlı ve na

bilmiştir. Onun bu ya
ilişkin bilgilerimize gün geçtikçe 

Sözgelimi, 2 Haziran
Sahne'nin düzenIedi

toplantısında Fikret Otyam 
Kemal, hayatının 
birinde, asker es

aracılıeıyle kendisine 
maddi çıkarlar saRIa

SANAT VE EMEKÇı 
yıCINLAR 

Nizım'la Orhan Kemal'i birlikte dü
şünÜlken altı çizilecek ikinci nokta, dev
rimci sanatçılann yı�ınlarla ilişkileri so
runu. Çeyrek yüzyıldır ülkesiyle fizik
sel anlamda bir ilişkisi bulunmayan Ni
zım Hikmet, bugün Türkiye'nin en çok 
okunan, en çok sevilen şairidir. Nazım'
ın dunnadan basılan kitaplan herkesi 
zengin zengin zeng ediyor. Ustelik şu içinde bulun
dulumuz yılda daha da önemli olaylar 
oluyor, bir şair için, hele sosyalist bir 
şair için gıpta edilecek olaylar: ı Ma
yıs 1976'da yüzbinlerce işçi onun şiir
lerini dinliyor; aynı ı Mayıs'ın gecesin
de binlerce partizan onun şiirleriyle 
coşuyor, inancını biliyor; 3 Haziran 
akşamı ÇaCdaş Sahne'nin her yanından 
taşan yüzlerce insan, saatlerce ayakta 
dikilerek onun saygıdeRer anısı önünde 
eRiliyor. 

Birkaç istisna dışında, en iyi satan 
şiir kitaplannın bile birkaç binlik bi
rinci baskılannın yıllarca tüketilemediei 
bir ülkede bu durumun herkesten önee 
sanatçılann, yazarlann dikkatini çekme
si do Ral dır. öyle de olmuştur. Bir za
manlar bu sorunu tartışan ve aralannda 
ilericilerin de bulunduRu bazı yazarlar, 
Nazım'ıo böylesine ilgi toplamasını, da
ha çok, onun siyasal düşüncelerine, "eC
saneleşmiş kişilieine" baRI am ışı ardır. 
Bir başka deyişle, Nazım Hikmet ömc
�i, kısa bir süre için de olsa, bazı yazar
ların 

'
kendi yanlı,larını gözden geçirme

lerine deeU, eski yanlışlan savunmak 
bahaneler aranmasına yol aç abil

miş�ir. 
Oysa Nazım'ın amacı "halka hizmet 

etmek, halkı güzel günlere çaAırmaktır. 

YaptlRı işi şöyle anlabr o: "Bkzan ,iiri 
örten ayışıRı, duman. tüi, ima oyunlan 
yahut kanatlı sözler, daha sayayım mı? 
Bütün bunlardan kaçınmak istiyorum. 
Duy�uklanmı. dü,ündükleriml canlı tey
lerin çıplaklılıyla doRrudan dolruya, en 
kestinneden yazmak istiyorum. Her öze 
en uygun biçimi bulmak istiyorum. Yal
mz kendi edebiyatımın delil, tanıdıeım 
bütün edebiyatluın geleneklerinden ray
dalanmak istiyorum"rum" . Nazım'ın başansı. 
yetenekleri bir yana bırakıbrsa, yukan
daki sözleriyle ortaya çıkan sanat anla
yışının ve ballandılı dünya görüşünün 
dogal sonucudur. 

Usta halk hikayecisi. edebiyatımı
z.ın en iyi romanlanndan biri olan Bere
ketli Topraklar Uzerinde'nin yazan Or· 
han Kemal'e de bu�n ylRınlar sahip 
çıkmıştır. Onun eserleri her okur-yazar , 
emekçinin kitaplıeındaki önemli yerini 
almıştır artık. O da öltretmeninin yolu
nu izlemiştir: "Ben hikaye, roman, ti
yatro oyunImm!. bozuk düzenin neden
lerini insanlanmı:ıa göstermek. göstermek. göst onlan 

� uyarmak, gösterip uyarmakla da kalma
yıp bu bozuk düzeni düzeltmeRe çaba 
göstermelerini, bu çabayı elbirliRiyle 
gösLermemiz gereklilieini yanıtlanm; ya
nıtlamaea çalı4Inm". Tedavi olmak için 
gitliti Soryı'da, ölümünden birkıç gün 
önce, bir Bulgar gazetesine verdiRi de
meçLe "daha dünyada çok çok adaletsizlik 
var; yazann görevi onlarla savaşmaktır" 
diyordu Orhan Kemal. Aynı gazeteler 
onun ölümünü "2 Haziran 1970 günü sa· 
at 2LıS'te ölüm emeRine son verdi" di
ye duyurdular. 

HALK SANATÇı LARINI 
UNUTMAZ 

Nazım ve Orhan Kemal'le ilgili ola

Daha ba,ka 
örnelin, yulwıda 
1llII'. "döneldık 
bulueuluk 
münden 
lenen bır 
yakmı,lır. 
onu .. ralele 
ıonn Ö'IÜ 
çoRumuz 

Nazım 
örnelder bulmak çok 
gelimi, gelimi, gelim Yatar 
V.ri •• derıWnln 

sayısında Nazım 
"Bizim ,IZOlelerimiz 
KUL oluyorlar. 
nasıl kaçmı,? 
disler olu 
$Ürmeklen 
nına ihanet 
cezayı vennek 
Türklük için 
ne ve harekeUerine 
bkamak, 
dahi kallU,mamak 
olur. Bütün 
bir dera 
bu bahsi 
deler". 

Oolru, 
tulmak kaydıyla, 
kapanmıştır 
Runu, ne 
yapblını 
onu "vatan 
merkezi olın 
nın oylanyle 
vasiyetine 
Anıdolu 'nun 
layacaRına 
cuıilanmızın ezberinde 
edilen "Türk 
göremedlll 
linde. 



BİzıM 
TİYATROLARIMIZ 

( .  .. ) 
NE VZA '/' ::;ENOI, 

"Bizim TiYdırol,mlnlz" bdŞlıglYld yayınl,u..hgımız ve dört profesyonel 
ıiyarıorumuıun görüşlerini yansl,.1n yazı scrimiz .lSlındd hur.ıda bitmez. Y,ii
nııca bu dört tiyatro değildir "bizim liyatrolarımI7". Birçok olmatör ve pro
fesyonel tiyatro işçi sınıfının mücddelesindc s.ıfldrını belirleme Ydlundacllf. 
işçi sınıfının gerçek kurtuluşu yolundJ müc.ıdelcye katılan, işçi sınıf, kültü· 
rünün yükselmesi için çalışan, günün koşullarında şimdilik adlJrml yClıorince 
duyurilmamış olsalar da, gelecek için umut verici olan nice tiyatro çdlışmdldrı 
vilrdır ve bunlar "bizim tiyatrolarımız"dır. 

Burjuvilzinin her alandd olduğu gibi, kültür alanında dd cn yoğun biçim
� sürdürdüğü baskı ve saldırılar yıldıramayacaktır işçi smıfı sdnaıçıların .. 
Tersine onları daha bir tutarlı olmaya, daha üretken olmaya yöneltecektir. 

Smıflı toplumda, öteki sanat alanlarında olduğu gibi tiyatronun d ... ilk 
i,i, hangi sınıfın safında olduğunu bilmektir. Işçi sınıfının saflarınd ... yer .. Ian 

.tiyatronun hareket noktası işçi sınıfının dünya görüşüdür. Dünyayı ve oldyları 
çelişkileriyle kavramak ve onu değiştirmek yolunda mücadeleye katılm.ak, • 
öyle sıradan bir i, sayılamaz. Sorumluluk gerektirir. Bu sorumlulu�u duyan 
tiyatrolarımız giderek çogalmJkta. işte en sevindirici yan bu. Kuşkusuı bura· 
da her türlü iyiniyetli çabanın yanlışsız, kesin olarak doğru bir çizgide oldu· 
ğunu savunamayız. Ama bu iyiniyetli çabaların doğru yolu bulmaları, kendi
lerine sahip çıkılmasıyla çabuklaşacaktır. Kitlelerle bagı olmolyan tiy.llrola· 
rın, kendi iç işleyişleri ne denli tutarlı '!lursı olsun işlevini yerine getirdiği 
söylenemez. 

Ne yapılmalıdır işçi sınıfı mücadelesinde yer alan tiyatruların kitlelerle 
ba.ğını güçlendirmeleri ve geliştirmeleri için. Öncelikle, ilerici devrimci tiyat· 
rolaroJ i,çi ve emekçi kitleler. onların örgütleri sahip çıkmalı kitlelerle bag 
kurmada, bu bağları geliştirmede etkin rol oynamalıdırlar. Böylece hem bu 
tiyatrolarımızın varlıklarını sürdürmeleri sağlanmış olacaktır, hem de asıl sc
yircileriyle yüz-yüze gelip dinamik bir etkileşimi sürdürmeleri . 

Bu s.ıyfOlda, Çağdaş Sahne, Ankara Sanat Tiyatrosu, Birlik Sahnesi ve 
Dostlar Tiyatrosu'yla yapIIğımız görüşmeleri yayınlamıştık. Bu görüşmelerin 
hemen hepsindeki ortak yan, işçi sınıfının mücadelesinde yer almak ve işçi 
sınıfı Qnatını yükseltmek yolundaki kararlılıktı. 

Kendileriyle görü,me olanağı bulamadığımız, ama yürekli çabalarını bil
diğimiz tiyatrolardan biri de AÇOK - Anadolu Çocuk Oyunları Kolu -. AÇOK 
Çah,ma yöntemini ,öyle açıklıyor: 

8i1im Y,yınları 
P.K. 265 SIRK.:t:I - ISTANIH lt . 

BUGONE KADAR ÇıKAN KI·rA'I.AR 

1. t'e-udaI Toplumd •• " inninci Yii7.ydlı 
Ikind KlII.ı,m 
J.cu Hube-rm..n 

2, rnr:��iz:in Türkiye'ye- Giri,i 

()rhlll.n Kurmu� 

5. rk�:iJ .. �:.y.ıi�m ft Soıy'" lkmok".ui 

v. V,n:�inc: - S. Grih:ınııv · i. Ouıulaıo;ynnv 

<t, Aydualar ve- sı.nır Miic.ck�i 
(Tukerw1i) 
A. (:,ıs;ınuva . cı. I'n:vnıt . J. Mc:tzRt"r 

5. Oiy.sd,tlk ve- ·rarihi Mate-ryıaJizm 
Ikind H,nım 
A. Sıı irk in . O. Y.ıkhııl 

6, Kapitlll.lil'min t:k.!ftumi PoliıiK; 
M. Ry"din.ı · G. Chc:rniı.nv 

7. Scndiı....ıu OJ.eri .. · 
K. M,ırl..s · t. t,nıccI\ . V.I. ı. .... ıin 

K. .inıh"lrik�",I· Sün·cinin Tı·ıncl Smunl .. ,. 
Snv)'I·1 U.·nı·yimi i !Jı� . i !f40 
Y.ıl,ı l1 K",uk 

9. Iki A,·ld .. Iı ·1 url.i�·'· I.'iı;i .... rıi!!i U:I\I:ıM 
I,,-:,tıi. ,· lI . .  r.,1ı 

ıo. Y("ni Ik·vfim ·Iı·" rikrinin ":k�ıi,i�i i. ''.ıl''��1 \to ,\rıil...ı',ı.ı SIııIII.ı, 
1,11 1. \\,,,.1.11, 

�OTI .  

ıOTI.  

10 Tl. 

10 Tl . 

i 7.!JO Tl, 

:!5 TI. 

:!!t TI. 

:IOTI. 

I r, TI .  

"AÇOK UlUSdi Türk TiYdtrosunun oluşmasına katkıda bulunmayı amaç 
edinmiştir. Her oyununda geleneksel tiyatromuzdan biçimsel ögeler kulloJnı
yar. SonrJ türküler - hdlkoyunları - nükteler . tekerlcmeler. Guruplaki her ki
$inin bir başka işi vdr. Kimisi öğrenci, kimisi işçi, kimisi memur. Geceleri 
çalışıyoruı, bir de tJtillerde. Ç"lışmd süresinin Ydmı beden·ve ses egitimine 
ayrılıyor. Sonra herkesin çalmelYI düşledigi ç.llgılarla uğraşmak ba,lıyor. Da
hd sonra mdsı başıMdel teorik �elişme. Sahne çalışmaları en son i,amadır. 
Sonra provd ve oyun. Seyirci bulduğumuz her yere götüruyoruz oyunlOlrımızl. 
çogu kez �iderler, çalışan arkadaşlarımızIM sırtlarına yükleniyor. Hiç kimse 
geçimini tiyatroya bağlamadı. Anadolu Çocuk Oyunları kolu bir amatör k .. v
gadır." 

Bir günlük gazctede yayınlanan konuşmanın bir bölümünde AÇOk adı
na şöyle deniliyor: "Ulusal olmayan hiç bir sanalın evrensel boyutlar .. ul .. ,· 
madığına inanıyoruz. Sanat, çıktığı bölgedeki insanlardeln bir öz kültür uı,ı* 
mıyorsa, dünyanın öbür halkları için, çalışan emekçi kiıleler için, hiç bir çö
züm geıiremiyar demektir." 

Yazının başında değindiğimiz gibi, birçok amatör ve profesyone'l tiyat
ro, işçi sınıfınIM mÜc.ldclesinde saflarını belirleme yolundadır. I,çi sınıfı kül· 
türünün yükselmesi için çalışan, günün koşullarında .ldlarını yeteriner duyu
ramamış olsalar da, gelecek için umut verici olan nice tiyatrolar vardır ve bun
lar "bizim tiyatrolarımız"dır. 

i i . �ili Onriminin Oi�Uiklcri 
Rt"ne Castillo 

1 2. MuklıZm ve Maoizm 
V. Krivlıuv 

13. I.ı.tin Amerika'cb Dnriıa 
W.M. 8reuer · 8. Hartmıınn -H. Lcdner 

14. Çıığd.,. Troçkizm ve Kartı Dnonn.ci oai 
M. 8l11.�manov 

1 5 .  Plınlillnl Kalkınma \Le Tijrkiye 
Yalçın Küçük 

16. Purtekiz'ek tbprtüğiin Şa'alı 
hlvaw t:unhırJ 

17. Yeni Dc:-vrim Tc:orile-rinin Ele,tirilli 
2. Dcbraıy ve:- L.atin Amenu'da Onrim 
J.ı..:k Wndtli, 

IH. T .. nmtlıı Kapifıılizmin Gc-li,mHI ve: TopraJı. Rınıı 
r.unıht"r lındı 

19. rrnıııgun ve:- Amt"rikıın Oılrri 
IlCıır Mdmkm· 

20. ·I'ruride:- vt" Pratikte 8uıjuva Ikmok,..i.i 
" . Mi_Iıın 

:!}. SlıvYt"Urr HirliAi Kumüni,t Pattl,i Tuihi 
iL  I'nııum;ırrv 

22. Mar"'.i,t .·dıwfc: Vaı.'llIn 
K. M.ırks · ... t:lIR:o:b . \'.1. I.enin 

:!3 . Ekonnınik "Ttlırilrri" 
E. Kıırlı:ı\h 

:!4. SUKI' �r,. Kongr .. ,i 
K:ı(lurlar . Ih-I"wlt"r - Knnultıııııbr 

:!r •. K;I,.iH,U/.nııı.-1ı S",�';lliJ:ml· (';ı·çiş Sı ,nın!; .. " 
IIıiimi, i .\1.,111. n"" I".ıııh hıı,lı llı�1I 

16- Uin llilil1l vı· 
1 1 , 1ı,.lnl S.·I,.,11ı 

1 2.50YL 

20 TL 

U YL 

20YL 

U.SOTL 

i 7.50 YL 

12.50TL 

I O TL 

7.50 TL 

7.50 TL 

50TL 

22.50 TL 

1 2.50 TL 

i 7.S0 TL. 

30 ii,. 

12.S0Tl. 
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onu değiştirmek yolunda mücadeleye katılm.ak, • 
sayılamaz. Sorumluluk gerektirir. Bu sorumlulu�u duyan 

giderek çogalmJkta. işte en sevindirici yan bu. Kuşkusuı bura· 
çabanın yanlışsız, kesin olarak doğru bir çizgide oldu· 

iyiniyetli çabaların doğru yolu bulmaları, kendi
çabuklaşacaktır. Kitlelerle bagı olmolyan tiy.llrola· 

denli tutarlı '!lursı olsun işlevini yerine getirdiği 

sınıfı mücadelesinde mücadelesinde yer alan tiyatruların kitlelerle 
geliştirmeleri rmeleri için. Öncelikle, ilerici devrimci tiyat· 

kitleler. onların örgütleri sahip çıkmalı kitlelerle bag 
geliştirmede etkin rol oynamalıdırlar. Böylece hem bu 

sürdürmeleri sağlanmış olacaktır, hem de asıl sc
dinamik bir etkileşimi sürdürmeleri . 

Sahne, Ankara Sanat Tiyatrosu, Birlik Sahnesi ve 
yapIIğımız görüşmeleri yayınlamıştık. Bu görüşmelerin 

yan, işçi sınıfının mücadelesinde yer almak ve işçi 
yolundaki kararlılıktı. 

olanağı bulamadığımız, ama yürekli çabalarını bil
AÇOK - Anadolu Çocuk Oyunları Kolu -. AÇOK 

açıklıyor: 
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KADAR ÇıKAN KI·rA'I.AR 

Yii7.ydlı 

Giri,i 

lkmok".ui 

Ouıulaıo;ynnv 

Mc:tzRt"r 

Mate-ryıaJizm 

PoliıiK; 

.... ıin 

Tı·ıncl Smunl .. ,. 
!f40 

rıi!!i U:I\I:ıM 

�OTI .  

ıOTI.  

10 Tl. 

10 Tl . 

i 7.!JO Tl, 

:!5 TI. 

:!!t TI. 

:IOTI. 

I r, TI r, TI r I .  

"AÇOK UlUSdi Türk TiYdtrosunun oluşmasına katkıda bulunmayı 
edinmiştir. Her oyununda geleneksel tiyatromuzdan biçimsel ögeler 
yar. SonrJ türküler - hdlkoyunları - nükteler . tekerlcmeler. Guruplaki 
$inin bir başka işi vdr. Kimisi öğrenci, kimisi işçi, kimisi memur. 
çalışıyoruı, bir de tJtillerde. Ç"lışmd süresinin Ydmı beden·ve ses 
ayrılıyor. Sonra herkesin çalmelYI düşledigi çalmelYI düşledigi ç.llgılarla uğraşmak ba,lıyor. Da
hd sonra mdsı başıMdel teorik �elişme. Sahne çalışmaları en son i,amadır. 
Sonra provd ve oyun. Seyirci bulduğumuz her yere götüruyoruz oyunlOlrımızl. 
çogu kez �iderler, çalışan arkadaşlarımızIM sırtlarına yükleniyor. 
geçimini tiyatroya bağlamadı. Anadolu Çocuk Oyunları kolu bir amatör 
gadır." 

Bir günlük gazctede yayınlanan konuşmanın bir bölümünde 
na şöyle deniliyor: "Ulusal olmayan hiç bir sanalın evrensel boyutlar 
madığına inanıyoruz. Sanat, çıktığı bölgedeki insanlardeln bir öz kültür 
mıyorsa, dünyanın öbür halkları için, çalışan emekçi kiıleler için, 
züm geıiremiyar demektir." 

Yazının başında değindiğimiz gibi, birçok amatör ve profesyone'l 
ro, işçi sınıfınIM mÜc.ldclesinde saflarını belirleme yolundadır. I,çi 
türünün yükselmesi için çalışan, günün koşullarında .ldlarını yeteriner 
ramamış olsalar da, gelecek için umut verici olan nice tiyatrolar vardır 
lar "bizim tiyatrolarımız"dır. 
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IŞYERI 
YERI 
SAHIBI 

SERMA YE 

: SQUIBB ILAC FABRIKASı 
: ISTANBUL LEVENT 
: TURGUT KAYAlTURGUT 

HOLDINGI 
: 6.400.000 TL. 

ÇALIŞAN ıŞçI 
SA YıSı : 285 
GREV BA ŞLANGıÇ 
TARIHI : 9.4.1976 
GREV NEDENI : TOPLU SöZLEŞME Gö· 

ROŞMELERINDE UYUŞ· 
MAZLIK 

GöR OŞME TARIHI : 30.5.1976 
Greude 52. Gün 

"- ARTIK FABRIKADA YERLI SERMAYE 
VAR .. BUNDAN SONRA DAHA ÇOK 
ORETECECIZ VE KARDEŞÇE BIRARADA 
ÇAlıŞARAK YOROTECECIZ IŞLERI •. 

FAKAT AMERlKALlLJ.R APTAL.. BEN 
ONLARıN VERDICI OCRETI VERMEM 
SIZLERE. ARZU EDENLER TAZMINAT· 
LARlNI AlıR ÇiKARLAR. GIDENLER 
KARlı ÇIKARLAR • .  KALANLAR VE GIT· 
MIYENLER BEDDUA EDERLER BIZE 
SONRA ...... .. 

• 
Bu sözler SQUİBB işvereni Turgut Kaya 'nın işçi 

temsildJeri"e fabrikayı devraldıktan sonra söyledik· 
leriydL Squibb işçileri bu sözler karşısında greve 
başladJJar 9.4.1976 'da ... Bu gün grevlerinin 52. günü 
ve sennaye sınıfına grevle cevap veren işçiler için 

-haklarıni alıncaYJ kadar, qev bineltilkl gün de sUrse 
dönmek yok ... ışçi temsilcisi Reşit Yadiıar bu söz
lerini bitirirken soruyoruz kendisine: 

- Çalıştığınız fabrika kime ait, sermayesi ne 
kadar? 

- SQUtSB fabrikası 24 yıldan beri üretime 
devam etmekledir. lık kuruldueunda yabancı sermaye 
ile çalışmaya başlamıştı. O zaman (abrikanın sahip
leri Amerikalılardı. Amerikalı yöneticileri vardı 
başımızda. Iki. üç yılda gelir, bir kontrol eder gider
lerdi. %92 'si Amerikan sermayesi, %8 ise Türk hissesi 
idi � Uzun bir süre bu şekilde çalışarak üretimi sürdür· 
dük�. Daha sonra sendikalaşma tamamlanıp toplu 
sözleşme görüşmelerine geçildieinde, fabrikanın TUR
GUT HOLDING'edevredildiRiniöRrendik. Bu arada da 
toplu sözleşme sürerniz bitmişti.. Artık toplu sözleş
melerimizi 'ıllrk işverenleri ile yapacaktık .. Sermaye 
milllleşmişti. Turgut Holding Ise SOUIBB ıçın Dün· 
ya Bankasından 7 milyon kredi almış .. Ve Turgut 
Kaya (abrika arsasını 150 milyon'a Iş Bankası'na 
Ipotek ettirmiş .. Sermaye 6.400.000 TL. 

- Greve nasıl başladınız? 

- Amerikalıların döneminde işçiler işbaşı yapa· 
caklan zaman, işe a1lmrken sendikalı olarak 2060.TL, 
dan işe başlarıardı. Sonra Turgut Kaya işe sahip olun· 
ca, hepimizi toplayarak konuşma yaptı. Tehdit eder 
gibi konuştu bizimle .. "Arzu edenler tazminatlarını 
alıp çıksınlar ... Çıkmayanlar bize beddua ederler daha 
sonra.. Ben o kadar aptaı de�i1im.. Amerikalılar 

ptal.. Kalanlarda eksiltmeye gideceeim. Yerinize 
asgari ücretten işçi aıacaeım ... " Bu tür tehditlerini, 
işçi temsilcileri olarak bizlerle de yaptı eı bir çok 
görüşmede tekrarlamıştı. Halbuki Turgut Kaya eski
den Eczacıbaşında çalışan birisiydi.. Sonra her 
nasılsa F AKO ve ABBOT1"da büyük hisselere sahip 
oldu .. Biz kendisine FAKO'da saat başına 5 TL. 
zam, üç maaş ikramlye aldıklarını ve FAKO'nun 
geçen yıl 36 milyon kar ettleini hatırlatınca, "AkıI
almaz taleplerde bulunup da başıma dert açmayın .. 
Böyle taleplerde bulunup ta oradaki işçileri uyandır
mayın .. Eler talep ettiklerinizi verirsem Fako'dakl 
işçiler de dlklenlr, beni rahatsız eder .. " yollu tehdlt-

DEMOKRATiK MüCADELE 

ler savurdu. Işçiler arasında kaynaşma başladı. 
Sendika aidatını aylıea ekliyelim dedik .. Bunu da ka· 
bul etmedi ve asgari ücretle israr etti. Bu arada 
personelden müdür, muhasebe müdürü ve 4 yönetici 
aynıdı .. 25 kişinin emekliliei gelmişti onlarla beraber 
70 işçi arkadaşımız da aynlınea, aşalı yukan 75 kişi 
aynımış oldu" O zaman da Turgut Kaya tek başına 
müdür, tek başına patron ve tek başına yönetici 
olarak daha rahat kaıdı .. Istedili gibi bizimle oyna
yacaA:ml sanıyordu .. Bu ayrılmalardan sonra lşverene 
karşı birlili sağlayarak dalınıkhlı önledik ... Turgut 
Kaya fabrikanın formWIerini Fako 'ya kaçırdı .. Bır 
Cumartesi de TIR kamyonlannı rabrikaya cettrip, 
daha ambalajlanıp paketlenmesi bitmemiş olan 
ilaçlan İzmir Sıhhat Ecza Deposuna kaçırmaya 
teşebbüs etti.. Biz ise yasal olarak grev hakkınılZ 
doRmuş OlduRu halde üç gün daha bekledık.. Uç gün 
önce greve başlama hakkımız olmasına ralmen 
işveren Turgut Kaya aynı tutumunu sürdürerek bizi 
sindirmeye, gözümüzü korkutmaya çalışıyordu. Bizim 
cevabımız da grev oldu ..... 

- Neden yasa uyarınca greve başlama imkanınız 
varken üç gün sonra başladınız? 

- Biz bütün iyi niyetimizi kullanarak uyuşma 
temin etmeye çabşıyorduk. Yalnız hiçbirimizin 
haklanmızdan vazgeçmiyecellmlz kesin olarak Tur
gut Kaya tarafından biliniyordu ... Yeni makinalar 
getireceeini söylüyordu. Bu arada büyük çapta 
hammadde ithali yaptı.. Fakat hepsini Fako 'da 
depoluyordu .. Adana 'da fabrika için getırtllen ham
maddelerin tespitini yaptınyormuş .. • 

- Grev fiilen nasıl sürdürülüyor? 

- Grevi fiilen 180 kişi Ile sürdürüyoruz .. Beş 
gruba böldük.. Her grupta 30 kışı var .. Bu gruplar 
sabah 8.30'dan ıtıbaren nöbete başlarlar ve 24 saat 
görevlidirier .. DiAer arkadaşlanmız lz1nlidlr .. Hepi. 
mizin Izin ve nöbet listeleri vardır. Hanım arka
daşlanmız sabahtan akşam 18.30 'a kadar nöbet tu· 
tarlar. Sonra 18.30'dan 24.30'a kadar bir grup erkek 
arkadaşımız ve sabaha kadar da dlAer grup nöbet 
tutar .. Ertesı gün isim okunup yoklama yapılarak 
nöbet teslim edilir .. 

- Fabrikada kaç kişi çalışıyor? 

- Çalışan işçi sayısı 285. 60 kışı bayan Işçi· 
dır .. Ortalama 14,5 yıllık işçilerdir çolu ... Tümü 
sendikalı işçilerdir. Ayrıca Klmya Mühendısleri 
eczacılar, satıŞ mümessilleri de sendika üyesidirler .. 
Müdür hariç ... " 

- Grev sırasında önemli bir olay olsa diğer 
izinli olan işçilere haber göndermek hemen mUm
kUn olabilir mi? Nerelerde oturur acaba fabrika
daki işçiler? 

EMEICi KARDI 
TEŞEKKüRlE 

- I,çl arkada,1anD çop kinıda __ 
için Çeliktepe, Gültepe, Sanyer IelDUertode oturu • 
yorlar ... Fakat hemen haber ,önderıp ıop_ 
mümkün. ÇoRu birbiri Ile be .... ri .. S .... 'm Su
şehri kazuından. Turgut Kaya da aynı � 
dan ama bize karşı ... it 

- Çalışma saatlerinin dUzeni nasıl? 

- Haftada 45 ... t çalqıyonıa. ADa 
sözleşme Ue 48 ... t üıoriııdoıı _ 
çalı4ma .. Uerinin bızım roımu
öneml dahı ...... ÇUııIıll n.aı,.1ıIo 
yılında biz bunu l,çIJedıı oyu ile 45 
Cumutesl-Pızu çaiq........,. .. 
nın be, günü bm _ fala � 
süresini 9 .... t _ brUIqbnIıL 
lılann dönemlnde 45 lUt o/uat 
etmiştik. Bu tetııt AmeıI....
saat üzerinden ödeme lstedJlimlz aamaa 
edilmedi.. Fakat daha sonra bunu toplu ...,.,..,. 
koyarak günde 9, haftada 45 _ çabtont 48 -aıt 
ücret ödemesini kabul etördlk. Amncıa ........ ... 
tanı yoktur. Amerikalılar Çıkaıtan nedeniyle ,.mm 
paralan Ue bizi sömürmetle kalmıyoılar ayrıca ii
idrlerini de çıb,ma hayatımıza 10_ ıaı.yank 
bizi bir haşka aniamda daha çok sömürmek 1IIIYar_ 
laıdı. Ama biz toplu sözle,molerlııılze bu Jıakkmuııı 
da geçirerek ekonomik mücadelemizi aürdUrmektHi 
kararblılımlZl Ispatladık ..... 

- En son toplu sözleşme sonucu. km duru
munuz hakkında biı,i verir misiniz? 

- Ben 23 yılbk I,çlslylm bu tabrikaııuı. 20 
yıldır işyeri ba,temslldJIylm. _e. bqka oyla 
seçilen be, I,çi temsildSı daha ..... Brüt 3408 .. 
net 2300 lira ,eçerdı eUme .. ıkı çocutum _. lIIriII 
orta Ikiye gidiyor biri U .. ıonda .. Çocuk UIIUDJ ola
rak 50 ve 60 lira alıyorum. Aıle zammı 0_ 60 
Lira dahı alıyorum. Uç """ Ikramlyem ...... Bayrlnl 
parası 400 lira, kömür parası olarak 500 ura alıyona. 
Ama vergilerle kesintilere uRrayına biç blr .. y bl· 
mıyor elde avuçta.. Çoıu arkada$lmlZ kinda. V. 
aramızda altı çocuklu olanlar, dört çocuklu olaDllr 
vır. Yeni toplu sözleşmeler Için kıdem tazminatını 
55 gün olarak ve bu yaıdımlann arttm_ giye<ek 
ve ayakkabı paralannın da verilmesini talep etUk .. . 
Ayrıca birikmiş 9 günlülı alacalımız var .. Ama Tu .... t 
Kaya ne kadar geç verine o kıdar memnun 0*&1. 
ıçın bu birikmiş paralanmlZl bankaya bloke attlr· 
miş. Sendika da dava IÇtı .. Bu paralanmıza da nUaI 
olsa er geç alacaRız. Ve bütün haklanmızı almakta 
sonuna kadar kararlıyız ..... 

• 

ARZU EDENLER TAZMINAT· 
AlıR ÇiKARLAR. GIDENLER 

ÇIKARLAR • .  KALANLAR VE GIT· 
BEDDUA EDERLER BIZE 

.. 
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sınıfına grevle cevap veren işçiler için 
alıncaYJ kadar, qev bineltilkl gün de sUrse 

... ışçi temsilcisi Reşit Yadiıar bu söz
soruyoruz kendisine: 
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etmekledir. lık kuruldueunda yabancı sermaye 
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HOLDING'edevredildiRiniöRrendik. Bu arada da 
sözleşme sürerniz bitmişti.. Artık toplu sözleş
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Eczacıbaşında çalışan birisiydi.. Sonra her 

ve ABBOT1"da büyük hisselere sahip 
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maaş ikramlye aldıklarını ve FAKO'nun 
milyon kar ettleini hatırlatınca, "AkıI

taleplerde bulunup da başıma dert açmayın 

ler savurdu. Işçiler arasında kaynaşma başladı. 
Sendika aidatını aylıea ekliyelim dedik .. Bunu da ka· 
bul etmedi ve asgari ücretle israr etti. Bu arada 
personelden müdür, muhasebe müdürü ve 4 yönetici 
aynıdı .. 25 kişinin emekliliei gelmişti onlarla beraber 
70 işçi arkadaşımız da aynlınea, aşalı yukan 75 kişi 
aynımış oldu" O zaman da Turgut Kaya tek başına 
müdür, tek başına patron ve tek başına yönetici 
olarak daha rahat kaıdı .. Istedili gibi bizimle oyna
yacaA:ml sanıyordu .. Bu ayrılmalardan sonra lşverene 
karşı birlili sağlayarak dalınıkhlı önledik ... Turgut 
Kaya fabrikanın formWIerini Fako 'ya kaçırdı .. Bır 
Cumartesi de TIR kamyonlannı rabrikaya cettrip, 
daha ambalajlanıp paketlenmesi bitmemiş olan 
ilaçlan İzmir Sıhhat Ecza Deposuna kaçırmaya 
teşebbüs etti.. Biz ise yasal olarak grev hakkınılZ 
doRmuş OlduRu halde üç gün daha bekledık.. Uç gün 
önce greve başlama hakkımız olmasına ralmen 
işveren Turgut Kaya aynı tutumunu sürdürerek bizi 
sindirmeye, gözümüzü korkutmaya çalışıyordu. Bizim 
cevabımız da grev oldu ..... 

- Neden yasa uyarınca greve başlama imkanınız 
varken üç gün sonra başladınız? 

- Biz bütün iyi niyetimizi kullanarak uyuşma 
temin etmeye çabşıyorduk. Yalnız hiçbirimizin 
haklanmızdan vazgeçmiyecellmlz kesin olarak Tur
gut Kaya tarafından biliniyordu ... Yeni makinalar 
getireceeini söylüyordu. Bu arada büyük çapta 
hammadde ithali yaptı.. Fakat hepsini Fako 'da 
depoluyordu .. Adana 'da fabrika için getırtllen ham
maddelerin tespitini yaptınyormuş .. • 

- Grev fiilen nasıl sürdürülüyor? 

- Grevi fiilen 180 kişi Ile sürdürüyoruz .. Beş 
gruba böldük.. Her grupta 30 kışı var .. Bu gruplar 
sabah 8.30'dan ıtıbaren nöbete başlarlar ve 24 saat 
görevlidirier .. DiAer arkadaşlanmız lz1nlidlr .. Hepi. 
mizin Izin ve nöbet listeleri vardır. Hanım arka
daşlanmız sabahtan akşam 18.30 'a kadar nöbet tu· 
tarlar. Sonra 18.30'dan 24.30'a kadar bir grup erkek 
arkadaşımız ve sabaha kadar da dlAer grup nöbet 
tutar .. Ertesı gün isim okunup yoklama yapılarak 
nöbet teslim edilir .. 

- Fabrikada kaç kişi çalışıyor? 

- Çalışan işçi sayısı 285. 60 kışı bayan Işçi· 
dır .. Ortalama 14,5 yıllık işçilerdir çolu ... Tümü 
sendikalı işçilerdir. Ayrıca Klmya Mühendısleri 
eczacılar, satıŞ mümessilleri de sendika üyesidirler .. 
Müdür hariç ... " 

- Grev sırasında önemli bir olay olsa diğer 

- I,çl arkada,1anD 
için Çeliktepe, Gültepe, 
yorlar ... Fakat hemen haber ,önderıp 
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