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YA VRU DENKTASliN 
"YAVRU VATAN" DA 

MAR tFETLERt 
GEÇENLERDE "KIBRIS 
BARIŞ HAREKATI"NIN 
OÇONCO YILDöNOMO 
ÇEŞITLI TöRENLERLE 
KUTLANDI. YAZ 
SICAKLARıNDA PEK 
MERAK SARILAN 
ŞOVENIZM IÇIN "IYL" 
BIR GIRIŞ YAPıLDı' 
ANCAK BU HENGAME 
IÇiNDE KENDILERINE 
öZGORLüK GETIRILOıCı 
SöYLENEN TORK 
TOPLUMUNUN NELER LE 
KARŞI KARŞıYA 
BULUNDUCUNU DA 
UNUTMAMAK 
GEREKlYOR. DENKTAŞ 
VE OCLUNUN 
öNCOLüCONDEKI 
GERICI KLIK,KffiRlS' 
TAKilLERıcı GOÇLERE 
KARŞI GENEL BIR 
SALDıRı iÇINDE 
BULUNUYOR. 

Türkiye'de yaz ayları hamaset aylan 
oldu. Geçen y�ı "Hora"nın dimensu
yunda "vatan, millet, sakarya" diye ge
çirdi kimileri. Bu yaz da Kıbrıs hareka
tl1ln üçli'lcü yıldöni.inü dolayısıyla bol 
bol harekat filmi seyretti televizyonlar
da. Dinletilen serhat türkülerinin ve sa
vaş filmlerinin ardından harekatı. ,ger
çekle�tiren Ecevit geldi ekranlara. CHP 
Genel Ba!jkanı da Ingiltere'ye gidi�;'ni, 
Sisco ile karşılıklı menavralan bir .güzel 
anlattı, ama bugiiı Kıbrıs'ta neleroluyor, 
neler bitiyor bunlara hiç değinmedi. 

HAMASET PERDESI VE 
GERÇEK 

Kıbrıs Federe Denkta!j Devleti, Tür
kiye'deki politik gelişmeleri yak;ndan 
izliyor. Bir ara, CHP hükümetinin güven
oyu alma olasılığı karşısında, yeni hükü
mete şirin görünebilmek için kabinede 
bazı göstermelik deği�iklikler yapmayı 
denedi. Ancak güvenoyundaki başansıı
Iıkun sonra bundan hemen vazgeçti.lşin 
aslına bakılırsa, kalın bir hamaset edebi
yatıyla örtülü Kıbrıs olayının ardında ne
lerin yattığını TUrkiye'de "ilerici" bir 
politik partinin kendine sorun edinmedi
ğini Denktaş ve çevre,indekiler de çok 
iyi biliyor. Türkiye'de demokrasi müca
delesini yürüttütünü söyleyen CHP ye li
derinin Kıbrıs'taki açık faşist girişimler 
karşısında hiç sesini çıkarmayışı Denk
uş ve çevresinin haklılığını gösteriyor. 

YlJRCIYO$ 

"Yavru vatan", "ukısaı çıkartar" per
desi ile örtüli4:> değme "demokratların" 
bile hiç değinmediği, ilgBenmediği Kıb
rısb. neler oluyor? Cevabı hemen vere
lim: " Banş Harekatı" ile özgürtüğüne 
kavuşwğu söylenen Türk toplumu bu
giiı en açık faşist girişimlerle, anti
komünizmin en bayağlSl ile karşı karşı
ya. 

BABASININ OGLU 

Kıbrıs Türk federe Devleti Başkanı 
Rauf Denktaş'm bir oğlu var. Adı Raif 
Denkta!j. Yüksek tah,ilini ODTü Idari 
himı .. Fakültesinde yapan küçük Denk
taş okul sıralarında uzun saçları, pop 
müziği ne olan merakı ve orkestra ele
manlığı ile dikkat çekmişti. Yavru Denk
taş, tahsilini tamamlayıp yavru vatana 
döndükten sonra hızla yükseldi. Bugün, 
Kıbrıs'ta "zaman" adlı bir gazete Çıka
rıyor. Gazeteciliğin yanısıra UBP Genel 
Sekreterliği ve milletvekilliği de yapıyor. 
Raif Denktaş gerek gazetecilikte, gerek
se milletvekilliğinde ilerici demokrat çev
relerin karşısına azılı bir gerici olarak Çı
kıyor. Bunu gazetesinde ve milletvekili 
olarak verdiği "söylevterde" hergün ka
nıtlıyor. 

ANTIKOMUNIZMIN BU 
KADARı'" 

Denktaş'ın Zaman -gazetesinin. 18 
Haziran tarihli saylSl, bunun örnekleri 
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ile dolu. Kıbns'ta ileri sendikal hareke
tin temsilcileri Kıbrıs Türk Amme Me
murları Sendikası (KTAMS) ile Dev-Iş' 
in bazı liderlerinin Tür1<iye'de DISK ile 
giriştikıeri dayanışma, bakın küçük 
Denktaş 'ın gazetesinde nasıl değerlendi
riliyor: 

"Dünyanın hür demokratik ülkelerin
aen ve özgürlükçü demokratik yapının 
getirdiği özgür sendikacıllğı benimseyen 
hiç bir kurulu�un katılmadığı bu toplan
tıda bulunan Erdal Hüseyin, Ahmet Zeki 
ve Hasan Sanca, komünist ülkelerle ve 
kimliği sendikacı maskesi altında gizle
nen KGB a;anlan ile dayanışmalannı 
vurgulamışlar, açıkçası Kıbrıs'ta uygula
yacakları Uluslarara� Komünist metod
lar hakkında direktif alml�lard"." 

Zehir hafiye Denkta!j'ın gazetesi daha 
sonra Kıbrıs'lı ilerici sendikacılara Türki
ye'de DISK tarafından verilen "talima
tı"(!) da açıklıyor: 

"Hükümetle her an mücadele, emni
yet kuvvetleriyle göğüsgöğüse savaş için
de olacaksmıı." 

Adanın emperyalist güçlerin etkisin
den arınmış, bağımsız, toprak bütünlüğü 
sağlanmış bir statüye kavuşmasından, 
buna paralel olarak da Kıbrıs'ta işçi 
sınıfı mücadelesinin gelişmesinden bü
yük bir ürküntü duyan çıkar çevreleri, 
kendilerini Denktaş ve ailesinin ağız ve 
kalemlerinden dökülen bu pespaye anti
komünizmle korumaya çahşmaktadırlar. 

LIBYA VE SSCB 

Gerici Denktaş kliğinin güdinıündeki . 
Tür1<-Sen'in, Sanayi Holding'de yetkiyi 
ilerici Dev-Iş'e kaptı""ası kudurganlığı 
daha da artırmıştır. Küçük Denktaş bu 
sendikal gelişmeyi gazetesinde ''Sanayi 
Holding'de kızıl faşizm hüküm sürüyor" 
biçiminde değerlendi""iştir. 

Meclis'te libya'ya işçi gönderilmesi
ni eleştiren, libya'da sendika bulunma
dığını ve gönderilen işçilerin orada esir 
muamelesi gördüğünil söyleyen Cumhu
riyetçi Tilrk Parti,i (CTP) lideri Özker 
Özgür, Raif Denkta!j'!.,n "Peki, Ru,ya' 
da sendika var mı?" gibi çok veciz(J) bir 
cevap almıştır. Özgür'e cevabeo konuşan 
Denktaş, konuşması sırasında Özgür'den 

yalnızca "çüş" cevabını almıştır. 
Gericilik ve anti�omiiıizm hezeyan· 

lan ile Türkiye'deki ilerici sendikal hare
kete de dil uzatmaktan çekinmeyen. 
Denktaş kliği, DISK'in Kıbrıs konu,un
da savunduğu çözüm yoluna da saldır
makta ve bayatJamış btr yöntemle 
"DISK'in Rumiana aynı paralelde oldu
ğu" türünden sözlerden medet ummak
tadır. 

Aynı zamanda UkJsal Birlik Partisi 
(UBP) Genel Sekreteri bulu",n Denk
taş'rn oğlu Raif Denktaş'ın Çıkardığı ga
zete, içerik açısndan um anlamıyla 
Türkiye'de çıkan Hergül, Bayrak ve 
benzerleri kıvammdad ... G.u:etenin say
falarında "Ergenekon" konulu "tarihi" 
çiz� romanlar da bulmak mümkiildür. 

KıBRıS'TA DEMOKRATIK 
GöREV 

federe Denktaş Devleti'"in ortakları 
en büyük direniş ve tepkiyi Kıbrıs'taki 
ilerici partilerden ve sendikalardan gör
mektedirler. Gerek UBP'ne karşı olan 
partilerin ve liderlerinin tepkileri, ge
rekse KTAMS ve Oev��,n ba!jını çek
tikleri ilerici sendikal hareket, Denktaş 
ve çevresindeki Çıkar şebekesini çileden 
çıkarmaktadır. "Rumlarla kardeşçe ve 
barış içinde 6ir arada yaşanabileceğini" 
söylemek bile bu çıkar şebekesi için 
çok büyük bir suçwr. "Komiilizm"dir, 
"Türklüğe ihanetIftirA 

Kıbrıs halkının başındaki bu gözü 
dönmüş ç ıkar şebekesinin karşısında şu 
anda Türkiye'deki ilericiler ve ilerici ör
gütlerle dayanışmalarını sürdünneye ça
laşın partiler ve sendikalar yer alıyor. 
Türkiye'dekı ilerici demokrat güçler ve 
sosyalistler, adada emperyalizmin ve kü
çük bir çıkar şebeke,inin hedefleri doğ
rultusunda gericiliğin en bayağı yöntem
lerini kullanarak saldırıya geçenler karşı
sında Kıbrıs'lı ilericiler ve demokratlarla 
omuz omuza olmak zorundadırlar. Bu  
hiç bir .bahane: ile, hiç bir gerekçe ile 
geçiştirilemeyecek bir görevetir. "UluSllI 
çıkar", "nazik konu" gibi gerekçelerle, 
Kıbns'taki faşist t .. manı,ı durdurma 
mücadelesi ertelenemez, geciktirilemez. 



KARANLlöl A YDINLlöA 
ÇEVIRMEK ıÇiN 

YORi)YOS 
Yılgnlık ve umutsuzluk olabilir. Yılgınlik da, umutsuzluk da bir yerde 

olağan kartılanabilir. Olağan olmayan ve bu nedenle de mücadele edilmesi 
gereken, yılgl1lığın ve umutsuzluğun süreklileştirilmesi. Yılgnlık ve umutsuz
luk süreklileşirse, mücadele olmaz. 

Yılgnlık ve umutsuzluk nasıl sürdüriilür? Çeşitli yollan var. Bir tanesi 
baskı ve terör. Diğeri ise sürekli olarak boş, temelsiz umutlar yaratmak. Işçi 
sınrfı hareketi, hem baskı ve terör karşısıncıa, hem de temelsiz umutlar karşı
sında gerçekferi vurgular. Sekter yada an�yışsıZ. alaycı yada böbürlenmecl 
olduğu için değil, kidelerin korku, yılgınlık ve bezginliğe kapılmasını önle
mek için gerçekleri tekrarlar. Korkunun, yılgınhğın ve umutsuzluğun sürekli
leşmesfni önlemek için sürekli olarak kurtuluş yolunu, boş değil gerçek 
hedefleri gösterir. 

Türkiye Işçi Partisi'nin kuruluşundan bu yana vurguladığı doğrular, 
bugirl yaşanıyor. Türk.iye Işçi Partisi'nin seçimdöneminde tekrarladığı gerçek
ler, bugiil Türk.iye'nin yaşanan gerçekleri oldu. Bugün, şaşkınlık ve bezginlik 
ortamında, bu doğrular bir kez daha vurgulanıyor. Işçi sınıfı örgütü, doğruları 
ve gerçekJeri her zaman wrgular. Ama böbürlenrnek için, "biz demiştik" de
mek için vurgulamaz. Yaşanan doğruları, alaycılıkla ve dudak bükerek tekrar
lamaz. Aynı nitelikte yeni hatalara düşülmesini güçleştirmek için w�lar. 
Yanılgıyı görenlere, doğru yolu göstemıek için tekrarlar. Kitlelerdeki bezgin
lik ve umutsuzluğu bilinç ve.kararlılığa dönüştürmek için vurgular. Gelecek 
için tekrarlar. 

Yalnızca umutsuzluk ve bezginlik dönemlerinde değil. Korku ve yılgın
Iık dönemlerinde de. öme�i geçmişte var. 12 Mart öncesinde. doğrul.n yal· 
nızca işçi slOrflOın sosyalist 'örgütü gördü. Tekrar tekrar vurguladı. Tür1dye 
Işçi Partisi'nin yöneticileri.12 Mart zindanlarında ve mahkemelerinde de aynı 
daArula" tekrarladılar. Bugün de tekrarlıyorl.,. 

Bunu aynı hatalara bir kez daha düşülmemesi için, aynı boş beklentilere 
bir daha kapılanımaması için yapıyorlar. Ne 12 Nlart zindanlarında ne de 
daha sonra TIP'lile, 12 M.rt·ta h ... y.p.nl.nn k'lllSında böbürlenmediler. 
Hata yapanlara, umdukları çıkmayanlara alayla bakmadılar. Tersine, hataları. 
nı anladıkları sürece, bir yandan doğrulan vurgulayarak, hata yapanlara yol
daş:ça ve dostça yaklaştılar. Saflarını açtılar. 12 Mart döneminde yanılanların 
bir böliinü bugliı TIp saflarında mücadeleyi sürdürüyorlar. Onlar da eski yan
lışları yeni partileri ile birlikte vurguluyo"'ar. Yol göstennek, yeniden hatalara 
düşiJmesini güçleştirmek için. 

12 Mart'ın korku ve yılgınhğından sonra günümüzün bezginlik ve umut
suzluğu. S Haziran sonrasının kıSa coşku dönemini, şaşkınlık, umutsuzluk ve 
bez�nlik dönemi izledi. Halen sürüyor. Şaşkınlıklarını açıkça gösterenler var. 
Iyi niyetle ortaya dökenler var. Başkaları da.Örneğin "kimileri şaşırıyor" diye 
kendi şaşkınlıklarını kendi kendilerine anlatanlar da var. Ilerici basında ilk kez 
"Qua Vadis Ecev;t" başlığını taşıyan okuyucu mektupları çıkıyor. 

Bezginlik ve umutsuzluktan sıyrılmak için önce kimin neyi yapabilece
ğini kavramak gerek. Başkalarına yapamayacakla" işleri yüklemekle ancak iki 
"sonuç" elde edilebilir: Önce yapamayacakları işlerle görevlendirilenlerin 
acizliği, sonra da yapacakları işi başkalanna devredenlerin şaşkınlığı ortaya 
çıkar. Acizlik ve şaşkınlıktan ise yalnızca bezginlik ve umutsuzluk çıkar. 

Türk.iye'de demokrasi mücadelesinin köklü görevlerini, ancak sosyalist 
mücadele ekseni etrafında başarılabilecek görevleri CHP 'ye yükleyen sosya
!isdere yapacak iş kalmadı. Kendilerine yapacak iş kalmadığını bütiiı seçim 
dönemi boyunca gösterdiler. "CHP'nin kayıuız şartsız desteklenmesi gerekti
ğini" söyleyerek hiç bir iş y.pm.mış oldular. Sonuçta CHP'nin .cizliği ile 
destekleyicilerinin şaşkın"ğı ortaya çıktı. Bugtiı bu ataletin meyvalannı şaş· 
kınlık ve bezginlik olarak topluyorlar. Kendi ş.şkınlıklarını. UçüncU çoğul Ş" 
hıslara yükleyerek rahatl.may. çalışıyorlar. 

BUIIin bunları .şm.k gerek. BUIIin bunlar. bilimsel sosy.li't hareketin 
tekrar tekrar vurguladığı gerçekler hatırfanarak aşılabilir. Eleştiri, tartışma ve 

uyarı olmadan kimsenin kimseyi hiç bir yere götüremeyeceği kavranarak aşı
labilir. Bir kesim, eleştiriyi, tartışmayı ve uyarıyı unuttu. Yeteneklerini, mü
cadele azimlerini ve inançl.ını CHP'ye ipotek ettiler. Böylece yetenek, azim 
ve inançlarını güdükleştirdiler. Bugiiı bunlan CHP'nin törpüsünden kurtarıp, 
bilimsel sosyalizmle bilemeleri gerekiyor. Bezginlik ve umutsuzluk ancak böy
le aşılabilir. Demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin gereksinimleri ancak böyle 
karşılanabilir. Demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin gereksinimleri ancak 
böyle karşılanabilir. Sosyalist örgüt, doğruları bunun için tekrarlıyor. Aynı 12 
Mart'ta yanılanlara tekrarladığı gibi. 

Yeni bir MC'ye, yeni tehlikelere karşı mücadele, ancak eski hatllardan 
.nnarak yükseltiletıil;'. Müc.deleyi güçlendirme zorunluluğu va,. Eski h ... I .... 
genel doğruları eski biçimde tekrarl.y.rak >şılmal. Genel doğruları �ki bi· 
çimde tekrarlayarak müc.dele güçlendirilernez. MC'ye karlı müc.delede. par· 
lamento içindeki demokratik güçlerin kendi başlarına yeterli .olmadığı söyle
niyor. Bunun parlamento dışı demokratik toph.msal muhalefetle güçlendiril
mesi gerektiği söyleniyor. Eskiden de söyleniyordu. Bunl .... n tiinü doğru. An
cak özüne initmediği sürece genel doğrular genel doğrular olarak kalır. Genel 
doğrular tekrarlanarak özel ve somut başarılar elde edilemez. 

Mantığı ve özü kavrayabilmek için önce şunu anlanak zoruılu: Parla
mento içindeki ve dışındaki güçlerin birliği basit bir toplama hesabı olarak gö
rülemez. Eğer parlamento dışı toplumsaı muhalefetin -eylemleri, beklentileri 
ve hedefleri parlamento içindeki güçlerin çizdiği sınıelar içinde sürdürulüne, 
bu, parlamer:ıto içi mücadelenin parlamento dışı muc::adele ile güçlenerek bü
tüleşmesi anlamına gelmezParlamento dışı muhalefet pa"'amento içi muha
lefet tarafından "ehlleştirilerek" aynı dar kalıplar içine hapsedilrse, güçlere 
güç katılmış olmaz. Çünkü, parlamento içi muhalefetin demokratik toplum
sal muhalefet tarafindan desteklenmesi zorunluluğu, demokratik toplumsal 
muhalefetin parlamento içi muhalefetten daha ileri, daha tutarlı çizgide olma
"d.n kaynaklanıyor. Po"nsiyel ve nitelik ol;rak parlamentodaki CHP grubu· 
nun çok ilerisinde ol .... demokratik toplumsal muhalefet, eylem ve kararlılık 
açısından da CHP'nin ilerisinde olmadığı sürece parlamento muhalefetinin dı
şarıdan desteklenmesi büyük bir anlam taŞımaz. Bu zorunluluğun gerekçesi 
büyük ölçüde ortıldan k.lka,. 

Demokratik toplumsal muhalefeti eylem ve kararlılık açıgndan CHP 'nin 
ilerisine götürmek için ise mutlaka eleştiri, tartışma ve uyarı gerek. Eleşôri, 
tartışma ve uyarı olmadan, kitlelere CHP'nin ilerisinde hedefler göstenneden, 
CHP'nin niteliğini anlatmadan demokratik tophmsal muhalefet güçlenemez. 
Parlamento dışı muhalefet CHP kanallarına hapsedildiği sürece, CHP parla
mento grubunu bir adım ileriye götünne olanağı ortadan kalkar. 

Demokratik toplumsal muhalefeti güçlendirmek ve CHP'yi ileriye çek· 
mek için ise önce "mecburiyet" mantığından kurıumak gerele Başkalarının 
"mecburiyet" bilincini de ellerinden almak gerek. Kitlelerin muhalefeti, CHP' 
nin strateji ve perspektiflerine göre törpülendiği sürece "mecburiyet " mantığı 
ortadan kalkmaz. Mecburiyet mantığının bilincinde olanlar da demokrasi mü
cadelesi açısından hiç de olumlu olmayan bir esnekliğe kavuşurlar. CHP ve li
deri, solun bir kesiminin heıdiyesi olan mecburiyet mantığının bilincinde oldu
ğu için AP ile diyalog önerirken hiç bir kaygı duymadı. Hiç bir tepkiden çe
kinmerli. Bugün aynı bilinç sonucunda, dolaylı yollardan ama rahatlılda MHP 
ile diyalog g;rişimlerine başla"abiliyor. Sol, "ben sana mecburum" dedi�i sü
rece, bu tatsız esneklik sürecek. CHP'yi "faşiımi ehlileştimıe" girişimlerinden 
alıkoymak için önce CHP'nin karşısında ehlileşme sınavı vermekten kurtul
mak gerekiyor. 

Karanlığı aydınlığa çevirmek zorunlu. Sosyalistler karanlığı, yılgınlığın 
gerekçesi değil, aydınlığın habercisi olarak değerloıdimıek zorundalar. Yeni 
MCnin karanlığı ancak dünün yanlışlarını aşarak, düniıl "mecburiyetçiliği" 
ni bırakarak, yeni ve daha ileri bir ",ücadele için seferber olarak aydınlığa 
çevrilebilir. 
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• 
CHP ve MHP arasında ve dotaylı ka

nallari. başlatılan "diyalog" ilk meyve
smi iki partinin genel sekreterleri arasın
da mektuplaşma ile verdi. CHP Genel 
Sekreteri Orhan Eyübollu'nun MHP Ge
nel Sekreteri Osman Albayrak'. yazdlRı 
mektupta şu dinleler yer aldı: "Genel 
Başkanımız Saym Ecevit'in YÜleRinde 
insanlık seYfisi, bant duygu8u O kadar 
kökleşm.iştir Id, sevgi, hanş ve sayıp 
kelimeleri Ecevit'in simgesi olmuştur." 
Bu sözler, EyüOOllu'nun bir alışkanlık 
haline getirdili her demeçte Ecevit'in 
kişililine övgü ifade etme politikasının 
bir ömeRi olmaktan fazı. bir anlam ila
de ediyordu. En azından bu mektuplaş
medan CHP Genel Başkanı'nm haberi 
oldutunu ve belli bir zaman içinde iki 
parti arasındaki yakınlaşmaye "ümitle" 
baJolabilecetini gösteriyordu. CHP Ge
nel Başkanı ise MC Hükiineti kurulur
ken ortaya çıkan son anlaşmazlıktan 
önemli ölçüde umutlandı. Pazarhkta an
laşmazlık çıkabilecetine inanmaya ba.ş
ladı. Ancak bu kez anlaşma,zlıtı MSP' 
nin delil MHP'nin çıkaracaımı düşünü
yordu. Bu yüzden ıeçen haftaki grup 
toplantısına giderken MHP "kulisin
den" haber bekledi. MHP'nin, ıçişleri 
Bakanlılmın MSP'ne bırakılmasına razı 
olma kan.rını aldılı haberi gelince Grup' 
ta yapmayı ta.sarladılı konuşmadan vaz
geçti. O günkü il'UP toplantısı sohbet ile 
geçiştinldi. 

MHP iLE YAIINLASMA 

NIHA YET CIDDI BIR i Ş BULDU 

gerekiyordu. Turan Güneş, nihayet, ha
yatında ciddiye alacak "bir şey" bul
muştu. Bu yüzden K.ıbns şenliklerini 
kutlamak üzere Kıbrıs'a hareket ederken 
bile "Türke,'ten ne haber?" diye sorma· 
dan edemedi. Turan Güneş, Kıbrıs'a ha
reket ederken bile MHP'den bir "mesaj" 
bekliyordu. 

YOROYOŞ geçen hafta CHP Grup 
Başkan Vekili Ali Nejat ölçen'in Ece
vit'e bir CHP-MHP Koalisyonu önerdi
lini yazdı. CHP Senatörü Hamdi özer' 
in' bu konudaki açık mektubunun MHP 
GflIbunun teksir makinası ile ÇoıaitıJıp 
datıtddıAı basında yer aldı. Bunun dı' 
şında CHP'li biz senatör ile Balı kentle-

rinden bir milletvekilinin MHP'sine trans
ferinin şimdilik önlendili ileri sürüldü. 
Bütün bunlar, bu konuda MHP'nin elde 
eUi�i "ilk başarılar" oluyordu. Ancak 
bu başanlarda en büyük rolün yine LS· 
tanbul'a ait oldu�unun bilinmesi gereki
yordu. İstanbul'un "etkili çevreleri", 
MC hükümeti kurulurken bir Ecevit
Türkeş gÖriişmesinisaA:lamak için ellerin
den gelen tüm a�ırbkları koydular. An
cak Ecevit buna yanaşmadı. 

FA ŞiZME YENi MEVZilER IçiN 

Faşist parti MHP, son yıııarda işgal 

DIBACE üZERINDE ANLAŞMA 

CHP Genel Sekreterl'nirı mektubun
da CHE'nin sevinci de dile getirildi. 
"Kurucu Meclis tarafından hazıılanan ve 
kabul edilen Anayuamızm dibacesine ve 
bütün ilkelerine partinizin de batlı oldu
lunu lÖylemeniz o kurucu Mecliste ço-
1un1u1u elinde bulunduran Cumhuriyet 
Halk Partisi için sevindiricidir." denildi. 
MHP, cevap mektubunda "dibaceye 
batblık" ifadesinin bulunmasını mem
nuniyetle karşıladı. Çünkü MHP, mek
tuplaşmadan çok önce aralarnaya baş
ladılı yakınla,ma politikasında belli or
tak açıklamalan belli adonlar oİarak ka
bul ebni,ü. "Oibaceye baA:ltlık" MHP 
Genel Sekreterinin CHP Genel Sekreteri
ne yolladıi:ı mektuptan çok önce Cum
huriyet Halk Partisi'ne gönderilen ya
kınla,ma koşullarından birisi idi. Nite
Irim MHP, bunun kendilerinin isteRi 01-
dulunu göstermek için ba4ka açıklama
lar da yaptı. MHP Genel Sekreterinin 15 
Temmuz tarihli mektubuna verilen CHP 
cevabının açıklandılt 17 Temmuz tari
hinde MHP Gt!nel Sekreter yuduncw} 
Somuncuollu bir ba4ka demeç verdi. 
Bu demeçte de "anar4inin" önlenmesi, 
"mevcut bütün siyasi partilerin Anayasa-. 
nın dibacesi.nde yer alan ilkeler etrafında 
.,irle4mesi ve anarşiye karşı ortak bir ta
vır takınınatan ile mümkün Olacaktıı" 
deniliyordu. 

sürecinde beUi aşamalar koydu. "Diba
ceye ballılık" ile bunlardan birisi geride 
kaldı. Bunun arkasından Cumhuriyet 
Halk Partisi'nin "MHP'nin faşist olma
dılını açıklaması" gelecekti. Daha sonra 
"Komünizme karşı oldulunun açıklan
ması" yer alacakb. Bütün bunlar, MHP 
tabanındaki "fa,izmin manbAınl" bil
meyen saf unsurlan altşbrrnak için ge
reldi sayiliyordu. MHP, faşizm yolunda 
yeni meVziler kazanabilmek için belli bir 
SÜl'e ile sınırlı olabilecek bir CHP yakın
laşmasına önem veriyordu. Kendi taba
nını haZırlamak. için de zamana ihtiyacı 
vardı. 

"lçlME SINDIREMIYORUM" 

J.,2.N\C, 
BATAKTAN 
BATAGA 

YAKıNLAŞMA ZAMANA BACU 

MHP, Cumhuriyet Halk Partisi ile 
yakınlatmayı 'u andaki temel taktiRi 
oluak görüyordu. Ancak bunun için 
zamana ihtiyaç old1llunu da gözlerden 
kaçıımıyordu. Bu ,üıden yakınla4ma 

CHP Genel Başkanı da CHP-MHP ya· 
kınlaşmam iiıerinde düşünmeye başladı. 
Ecevit'in özel delerlendirmesi şöyle 
başlıyordu: "MHP ile bir koalisyonu içi
me sind.iremiyorum." Ancak Ecevit, bir" 
kez düşünmeye başlam..ıştı."ıçime sindi
remiyorum" dedikten sonra ,öyle de
vam ediyordu: "Acaba oylannı bu kadar 
hızlı artıran MHP, bundan sonra oy yo
luyla iktidara gelmeyi dü.şünü:r mü?" Bu 
düşünce CHP Genel Başkanı için başka 
argümanıan da ele almayı gerektiriyor· 
du:" Acaba CHP-MHP koalisyonu, MHP' 
ni cinayet işlemekten abkoyar mı?" 
Bütün bunlar Ecevit'i içtenlikle düşün
di.iren "sorunlar" olmaya başladı. Bun
dan sonra da MHP ile daha yakından il
gilenmeye ve MHP'den gelen haber ve 
mesıijları daha dikkatlice dinlemeye baş
ladı. 

GüNEŞ'IN EKSANTRIZM MERAKI 

Demokrat Parti 'den ba4layıp Hürri
yet Partisi ile devam eden ve şimdi de 
CHP içinde sürdürülen siyasal hayatında 
hep eka.antrik görüşlere meyleden CHP' 
nin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardon
'"..lSl Turan Güneş, MHP için daha "olum
lu" dü,üncelere sahipti. Güne,'e göre 
"MHP 77 seçimlerinin en önemli gelişi· 
mi" idi. Bu yüzden "ciddiye" alınması. 

• 
Kuruldu, kuruluyor, derken MC gene 

kuruldu. 
Geçti�imiz haftanın Çarşamba gece 

yansına kadar AP, MSP ve MHP arasında 
sürdürülen yaRmacı pazarlıklar sonuçlan
dı ve Perşembe günü Çenkaya köşküne 
çıkan Demirel Bakanlar Kurulu listesini 
Cumhurbaşkanına sundu. 

Kö,kün onayını alan MC aynı gün 
meclislerde Cumhurbaşkanlılı tezkeresi 
okunduktansonraresmen göreve baışladı. 

Oçlü cephe ortaklanrun liderlerinin 
deyimiyle 16 günde oluşturulan "çatı" 
daha ilk anda çatladı ve Bakanlar Kuru
lu listesinde yer alan AP Bitlis Senatörü 
Kamran ınan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlı�ından istifa etti. .. 

AP'liIer Kamran ınan'ı yatıştırmak 
için çaba gösterirlerken, Cuma günü sa
bahı aynı partinin temelinden çatlak &es
ler gelmeye ba,ladl. 

TEMELDEK! ÇATLAK 

Ankara Miııetwkili Orhan Alp, yazılı 
bir açıklama yaparak, Genel Başkanı ve 

Lockheed Dosgası Kapandı mı? 
Lockheed Skandalı. bir ruşvet olaywıdan daha önemli birolay. Önemi, yalnızca Türkiye'ye rüşvet verildi�inin açık� 

lanmasena karşın, tek Türkiye'de rüşvet alanl ... ın kişiliklerinin ortaya çıkarılamamasından ileri gelmiyor. Iş bununla kal. 
sa "ülkedeki terslikler tek değil· deyip geçiştirmek de mtinkUn olabilirdi. FakatLocklıeeddosyasının gUnlUk politikada 
önemli bir yeresahip oldu�u konusunda yaygın bir kanı var. Bazı politikacıların, Lockheed Dosyasının kapalı tutulma
sıyla, bazı kişileri istedikleri kararları almaya zorlayabildikleri ileri sUrulUyor. 

CHP HUktineti'nin Lockheed Skandalı ile ilgili açıklama yapması için gerekli uyarılar eksik edilmedi. Vatan'da 
IIhami Soysal şunlan da yazdı:"Bu Lockhecd skandalı patlak verdiAinde, olayın üst;>,e gidenler türlU savlarla ortaya 
çıktılar. Öylesine savlar ki, bu rüşvetçili�e bulaşmayan kalmadı. Bir takım saygın CHP'lilerin bile adı, bu işe bulaştını. 
dı. Şimdi CHP tlin belgeler elindeyken bu konuda bir açıkkuna yapmaz, kamu oyunun unutkanlı�ından yararbnma
ya kalkışırsa bilmelidir ki, çok kişi, demek ki bu işte bir takım CHP'lilerin de pannağının olduğu doğrudur diye dUşü
nUne haksız olmaz." 

CHP, Lockheed konusunda bir açıklama yapmadan hUkümeti devir teslim etti. Böylece CHP açısından Lockheed 
Dosyası kapatılmış oldu. CHP, giiılük politikanın kirliliğiri artıran bir iltihabı delmek olanaAını kullanamadı. 
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"cunta" diye nitelendirdi�i çevresini aAır 
bir dille' suçlayarak, hükümete güvenoyu 
vermeyece�ini bildirdi. 

AP'li Orhan Alp'in açıklamasını AP 
içinden gelen yeni yeni söylenti ve belir
tiler izledi. İnan'ın istifası ve Alp'in tep
kisi elbette bir kaynaAa ve zemine da
yanmahydı ... 

MC daha ilk anda çürük-çank yapısı
nı ele vermekte gecikmemişti. 

Kamran ınan herhangi bir açıklama 
yapmaktan kaçınırken, Alp'in alır açlk.
lamasa AP içindeki dalgalanmanın da
yandıRı sancıyı açıklamaya yetiyordu. 

Alp, Demirel'i, etrafında "cunta" ya' 
ratmaltla suçluyor, "innisareı, tarafgir ve 
hizipçi" olduRunu ilan ediyor ye şöyle 
diyordu: 

"- Demirel ile birlikte kendi aralann
da da hergün biraz daha kenetlenen bir 
grup, ayak oyunlan ve Bizans entrikalan 
ile faaliyet göstermekte Türkiye'nin ka
derine sahip olmaya devam etmektedir." 

YA(;MANIN ARDıNDAKI KUŞKU 

Orhan Alp'i tanıdıklarını iddia eden
ler, bu hare'teti kendisinjn Bakan olama
ması dolayısıyle duyduAu öfkeye baAIı· 
yorlardı. 

Olay bir yönüyle belki de böyleydi 
ama AP içinde Demirel'e ve Demirel�n 
Bakanlıla abone ettiAi isimlere duyulan 
bir tepki duvannın oluştuAu da bir ger
çekti.. 

Tam bir yalmacılıkb sürdürülen koa
lisyon oluştunna çalışmalarından ıonra " 
yalmada unutulmanın ezikliaini yaşa
yanların bulunması da doRaldı. 

AP içindeki sarsıntı sadece böylesine 
biz küskünlüle mi dayanıyordu? Bu so· 
ruya tam anlamıyla "evet" demek de 
mümkün deRildir. 

tOas edeceli bugünden belli Bir MC 
macerasına yeniden sürüklenişin dı,. w
rulmayan korkusu ile normal koşullarda 
yüce divan önüne oturmuı işten bile ol
mayan Demirel'in peşinde sürükleni,ten 
duyulan endişenin varlıRı da, AP içinde
ki dalgalanmanın nedenleri anunda olsa 
gerektir. Buna ilişkin ipuçlanna Orhan 



i DEMOKRASiYE iHANETTiR 
e .... INI ınev.c.ııen KorumaJc. ısuyor. HUyUk 
basında, devlet kadrolannda ve en son 
olarak artırdıitı oylarla önemli meniler 
kazandıltı kanısında. Bundan sonra yeni 
mevziler kazanabilmek için bugün işgal 
ettilti mevzilerde tahkimal yapmasının 
gerekli oldultunu düşünüyor. Bunun için 
ise bir "meşrulaşma dönemine" ihtiyaç 
gö�or. Kamu oyunda MHP'nin cina
yetlerden arındırılması için "barış taar
nızuna" geçmesi bu yüzden. 

Burada, CHP kadar ve CHP'den daha 

Alp'in açıklamasında rastlamak mümkün· 
dir. Alp'in açıklamasinda şöyle bir bö
lüm de vardır: "Türkiye'nin büyük prob
lemlerinin haUedilemeyeceA'ine kanaat 
getirdiltim için ... " 

MHP UZANTILA'Rı 

Alp olayından sonra AP içinden ge
len çatlak seslerin sahiplerine dikkatlice 
bakııdıRında olayın başka boyutları da 
dikkati çekmektedir. AP içindeki MHP' 
lilerin kıpırdanışt. .. Gerçi Orhan Alp AP 
içinde MHP 'li olarak tanınmamaktadır 
ama parti içinde çatlak ses çıkartanlar 
arasında MHP'lilerin bulunması da ilginç' 
tir. Sadece ambalajında AP yazan bu 
isimler AP içinde adeta yangına körükle 
gitme rolünü sürdürmektedirler. 

Bir A. Nihat Akay, bir OAuz Atalay 
AP içindeki MHP uzantısının önde gelen 
isimlerindendir. Cephe ortaklıAı içinde 
yer alan Saadettin Bilgiç, önol Şakar da 
"t.it.reyip kendine dönebilecekler" ara· 
sındadır. 

KlRLI BOHÇA 

Gerçi olanlara ilk bakıldılında MHP' 
nin AP'de olanlarla ilgisi görünmemekte-

çok "ilerici kamu oyunu" etkileyenlere 
güveniliyor. CHP'nin her yaptlAına, ileri· 
cilik adına, "evet" diyenler, bunun da 

ötesinde,CHP'nin her manevrasına bir 
kılıe hazırlamayı görev bilenler eksik de
lil. CHP-M SP Koalisyonu zamanında ne 
yaptıkları ortaya çıktı. MSp'nin bir ser· 
maye partisi olduAunu vurgulayarak 
mevcut somut durumda en az zararlı ko· 
alisyon şekli olduAunu savunmak yerine 
MSP'nin "solculuAu" üzerine kamu oyu 
yaratılmaya çalışıldı. MHP de aynı "ko-

dir ve ger.çekten fitili ateşleyen de bu 
Truva atı olmamıştır ama MHP'nin söz 
konusu gelişmelere "yan cebime koy" 
serinkanlllıAıyla baktıitı da bir gerçektir. 

MC'nin kurulduRu gün MHP'U bakan
lann, CHP'li eski bakanlara çiçek buket
leriyle gitmeleri nezaket kurallarından 
çok önümüzdeki dönemde MHP'nin 
CHP ile ilişkileri düzeltmede duyduRu 
özeru ve hesapları ele vermektedir. Nite· 
kim MHP'li yayın organları birdenbire 
CHP vadilerine tebessümJe bakar olmuş
lardır. Bu yayın organlarından birinin 
baş yazısında CHP'ye "iyi" bir muhale
fet görevi düştüAü kaydedilerek, böylece 
"ileride yeni koalisyon imkanlanndan 
CHP'nin yararlanabileceli tt vaadedi!. 
mektedir. 

MHP'DEN CHP'YE BAKıŞ .. 

MC'nin kurulmasına karşın MHP için
de en çok tartışılan konulann başında 
olası bir CHP-MHP koalisyonuna gidil
mesi düşüncesi gelmektedir. 

Muhalefette kalan bir AP'nin suyu 
çekilmiş kuyu gibi olacaRı bilinmekte, 
CHP ile ortaklık kurulduRu takdirde 
CHP bünyesinde meydana gelecek tepki
ler hesaplanarak birbirine ilmeklenrnek
tedir. ARır bir propaganda bornbardıma-

laylıktan" yararlanmayı planlıyor. Bir 
CHP-MHP yakınlaşmasının bir süre için 
faşizme ve faşist örgüllere karşı mücade
leyi kırabileceRini düşünüyor. Bu yüzden 
Gün Sazak, MC Hükümeti kurulurken bi
i� CHP'ne "istediAiniz zaman hazırız" 
haberini gönderiyor. 

D[MOKRASiYE iHANETTiR 

CHP-MHP yakınlaşması, demokrasiye 
ihanetiir. Geniş işçi ve emekçi yıitınla-

nı altında kitlelere en çıkar yolun AP
CHP koalisyonu olduRu yalanının sürdü
rüJdüRü bugünlerde birdenbire AP'nin 
rolünü yükJenecek bir MHP'nin toplaya· 
caAı puanlar hesaplanmaktadır. 

Güvenoyu alıp almayacaRı bugünden 
belli olmayan MC'nin hiç deliise bir sü
re için düze çıkmasından şiddetle yarar 
uman sadece Demirel'dir ... YaRmacllık
tan başını alamayan MSP ile demokrasi
nin köküne kibrit suyu ekmeye yönelik 
politikalar peşindeki MHP "vurgun vura
nındır" parolasıyla hareket etmektedir
ler. 

Bankalann, sigortalann devletleştiri
leceiıi yalanından bir hayli lezzet almış 
görünen MHP'nin büyük sermaye sözcü
sü basın tekelleri tarafından uzunca bir 
süredir özenle kollanması da ilginçtir. 

DEMIREL - INAN 

Bu tablonun altındaki kıpırtıya bu 
boyutlarda bakmadLkça yalnız başına 
bir MC ve Kamran fnan istifası kuru kal
maktadır. 

Kamran fnan, AP içinde Demirel'e 
alternatif rolünü bugüne kadar göründü
Aü kadanyla tek başına sürdürmüştiir. 
Demirel, Inan'ın olası bir MC bozgunun-

rın faşizme karşı mücadele bilinç ve ka
rartılıAml sapLLracak her girişim gibi de
mokrasiye karşı büyük bir suikastLır 
Tarih, tekerrür deRiidir. Batı Avnıpa'nın 
tarihe mal olmuş faşizm deneyimleri, 
elde ettikleri mevzileri, bir süre "banş 
taarruzları" ile korudular. Sonra Lekrar 
hücuma geçtiler. Türkiye işçi sınıfı ve 
siyasal örgülü, faşizme karşı mücadele 
bilinç ve karariıhAını kırmaya vönelik 
her lürlü planı boşa çıkarmak için görev 
başındadır. • 

da başına iş açabileceRini. kestirmiş- ola
caktır ki, emri vakiyle, kendisini adeta 
yaka paça Bakanlar Kuruluna almıştır. 
Henüz liste- ilan edilmeden önce tnan 
olacaklan duymuş ve dolaylı yoldan De
mirel'e, Dışişleri BakanlıRı dışında görev 
almayaca�ı haberini yoUamıştır. 

Buna raRmen Demirel, elektrik kısın
tısı uygulaması sırasında İnan 'ı ilgili ba
kanlığın başına getirmiştir. 

BATAKTAN BATACA 

YOROYOŞ baskıya hazırlanırken, 
tnan'ın istifasının resmiyet kazanıp ka
zanmadıAı henüz belli değıldi. Ancak 
Inan'ın hükümette kalması halinde eriye
ceiti bilinmektedir. tnan'a istedili Dışiş
leri Bakanlığı verildiRinde ise Demirel'in 
de önemli bir gerileyiş yapaca�ı bilin
mektedir. 

Bu haftanın sonunda yapı.1acak güven 
oylamasında MC güven alacak mıdır, ala
mayacak rrudı�? Bugün için bu soruya 
çok çok kesin bir cevap vermek müm· 
kün deRiidir. 

Ama....bilinen bir şey varsa o da, ba· 
taktan çıkan MC'nin bataktan başka tek 
şansı olmadıRıdır. Nasıl ki, MC'lere geçit 
veren politikaların başka şansı yoksa 

• 

ısmail Uem Yerine Ajansıara Sekiz Milyon 

TR'/''NIN GER"ÇEK GENH MUDUNU 

CHP Hükümeti'nin TRT Genel 
Müdürlüğü konusundaki politikası en 
çok MC Hükümeti'nin eski ve yeni bl1,ş, 
kanı Demirel'i neşelendirdi. Demirel, iş· 
galci Karat.aş'ı uzaklaştlrırken ısmail 
Cem'in TRT Genel Müdürii olmasını ön· 
leycn CHP Hükümeti'nin tutumu karşı
sında "Danışt.ay karannın tabanını uy
Rulamayıp tepesini uyguladılar" diyerek 
m�mnuniyetini saklamııdı. CHP Genel 
Ba"kanı Ecevit ise TRT Genel Müdür' 
lüQ:üne vekaleten Cengiz Taşer'i alamak
la ısmail Cem kadar "bir başkasının da 
önünün tıkandıAı" kanısında idi. 

YOROYOŞ, İBmail Cem'in dünya 
görüşünü ve kişisel politikasını pftylaş
mamakhı birlikte, Cem'in ışu anda da 
TRT'nin tek ya.sal genel müdürü olduğu-

nu ısrarla savundu. Bu görüşte olan, fa
kal Cem'in kişisel politikasını paylaşan 
yada pııylaşmayan başkalarının da bu· 
lunduAunda şüphe yok. Bunlardun bal'.l
ları, Cl-I1ı Hükümeti'nin açıklanmasından 
hemen sonrıı konuyla ilgili Turizm ve 
Tanılma Bakaruna gittiler. Hukuk açısın
dan "Danıştay kararının bir bütün ola
rak uygulanması gerekliAini, Turan Gü
neş'in buna karşı çıkabileceAini" anlat
tılar_ Fakat. CHP Hükümeli, bir bütün 
olan yargı karannı ikiye bölüp bir tarafı
nı uygulamayı tercih etti. 

TRT Genel MüdürlüRünde yarım 
çözümle yetinen CHP Hükümeti, üstelik 
güven oylamasının sonuçlanmasından 
çok sonra başka bir konuda daha utılgan 
davrandı. Devletin özel ajansıardan ya-

rarlanması için bir kararname çıkardı. 
DevieLin ôzel ajansıardan yararlanması, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlılına bağlı 
Basın Yayın Genel Müdür!üıtünün özel 
ajansıara abone olması anlamına geliyor. 
CIIP Hiikilineti'nin bu atılgan t.utumu 
ile ajanslar toplam olarak sekiz milyon 
lirayı paylaşacaklar. 

CHP, her nedense kamu oyunu 
etkileyen araçlarla çok yakından ilgile· 
niyor. HUlai:ınet organlarının da bu araç
lardan yararlanmasını istiyor. CHP Hü' 
kümeti zamanında bazı bakanlıklar bu 
konuda adımlar atu ve kuruluşlannı, ba
zı ajansıeta abone etti. Güvenoyu alabil
diRi takdirde bu uygulamanın MC Hükü
meti zamanında da devam edeceRine 
kuşku yok. 
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DERGİNİz! PEK TANıMAMAK 
LA BİRLİKTE 104 VE ıos. 

wyılannızda Kon lederasyorıumıız 
DISK'I Ile Sendıkamız TEKNIK.IS'I  hedef 
alan y�ılarınızı okuduk. Gerçek dısı Iddiala
rınız da bIZ ı,çilerl d e  araç olarak kullanmışSı
nız, bunu da hayretle gOrdllk. 

BIZler OYAK Ile Ordu Pazarları ISçnerlnln 
seclmıe Işbuına gelmiş temsilcileri olarak 
bazı konularda slle gerçekleri yazmayı uy!J.ln 
bUlUYOruz. 

Daha once 61. wyınızda yine sendıkamız 
aıeyhine yapmıs olduOunuz yayın kar51S1nd� 
gOnderllen ceııat>a derginizde yer ııerme onur
lulu9unu gosttfmemlş oIdugunuz ıçın bu kez 

ceııabımızı mehkame eliyle gOndermek ıorun
da kllıYOruZ . Ozür dileriz . 

Her şeyden once sunu belirtelim kı, "Biz 
DISK'e Ile liye sendlkalua d0911, onları" üst 
YOnetim'lerıne karşıyız" gıbı bır laııır almanız 
sIZI ku rtarmıyor. TERCQMAN Gazetesi de sı· 
zlnıe aynı ıaıırı alıyor. Bu çabalarınızın somut 
sonucu tabanla yönetimin arasını açarak ör
gütleri zayıftalmaktır. Halbuki, OISK Ile liye 
sendikaıar taban Ile yOneticileriyle bır bUtUn
dtir. Hiç bır yoneticl yerinde zorbalıkla otur
muyOI'. Hepsi de Genel Kurullarımızda de
mokUltik yontemlerıe seçilmIS kimselerdir, Ile 
gerektlginde aynı yöntemlerle gore'olClen uzak· 
Intırıltrlar. Onun Icin, YOnetlcllerlmlze yap
t"gınız saldırıları örgütlerimin yapılm iS kabul 
edlyOf\lZ_ 

Gelelim yaz ılarımzdakl bır takım Iddlaları
nlZa: TEKNIK-Iş Işçileri sattı diyorsunuz ... 
"Satma" olayında mutlaka bır karsıhk ahnır. 
Yapılan toplu sozlesmelerden yonetlcllerlml
zin ne gıbı bır çıkar s"gl.dıOınl kanıUamadık
ça bu ıgrenç IdldlanlZı hiç kimse CIddIye al
mayacaktır. YönetIcilerimizi sendikal demok· 
rası ıçınde eleştirmek bizıerin göreııldır. Ama 
sizin yaptıgınız tOrden hareketı, orıları seçen 
isçiler oıarak Him se"dıkamıza yapılm iS kabul 

ediYOl' Ile slddelle kınıyoruz. YazınıZdan an· 
ladlOımız kadarıyla, size gOre, yOrUUlmO Ile 
sonunda elde edılen kazanımlar nı olu rsa Ol' 
wn, isııerenle toPlu sOllesme yapmak "ışııe
renle kolkola girip, Işçileri saıınak" Oluyor. 
Bu mantık toPlU SÖl'leşme yapmayı reddet· 
meye kadar gıder. Halbuki toPlU sözlesmeıer, 
ISçl sınıfının ekonomlk�emOkratlk saliaşı
mında, kapitalist sOmUrUyU sınırlandırma salia
sımında önemlı bır araçtır. Yeter kı, Konfe· 
derasyonumuz DISK'e yOn Ileren tabanın soz 
Ile karar sahibi olma ilkesi Ile Gerçekçilik Ilke· 
sı bu alandayasama geçirilebIIsin. Bızım toPlU 
SOzlumemlzde de bu I l keler olanaklar ölÇu
sUnde yaum. !JeÇlrHmlştlr. Gerek toPlu sOl· 
leşme tasıagırıln haıırlanmaslnda, gerekse 
daha sonraki aumalarda, üyeler Ile temsilciler 
.IInan kararlara yön ııermlşlerdlr. 

Greıııerlmlzde sendıkan.,.. ilgisiz kaldI9'nl, 
g(811 yerını gOren aklı basında hiç kimse Iddia 
edemez. Greıılmız, hem sendlkamızın hem de 
ISçl arkadaşların elden gelen i LgiYi gösterme· 
slYledlr kı başarıyla yOrÜtülmOstOr. 

• 

''YOneticllerin lIg1slzll01 bazı işçi leri umut· 
wzluOa seııketmlş olmalı kı Teı·BOro-ls'dcrı 
yardım talep ettiler" derken, yÖneUclıeri suç! 
luyor, bu "fsçl "lerl de koruYOl'sunuz. Halbu' 
kı o bazı "Işçiler" dedıglnlz kimseler eskiden 
beri Tez�ııro·h·den kopamam ıs, OISK'e ka· 
tılma)ıU Sindirememis, Islieren emrinde hareket 
eden kUçQk bır azınlıktır. Isçı arkadasıarı kls
kırtanlar da bunlardı. "Sosyalizm yolunda" 
OlduOunu iddia etııglnlz dergl"lzln bu taıırını 
da anlamak olanaksız. 

I le'rlcl Gençler Oerne�I'nln sOlUnu eUıgı· 
niz Iddiasını sizden başka duyan yok. Ancak 
sunu belirtelim kı, bu der�ln Welerl Isçl Sı
nıfının yamnda yer almanın ömeglnl OYAK 
grevınde de I]Östermhler "Işçı Sınıfı H.ııarlsl" 
kesilmeden el lerinden gelen dest�1 saglam ış· 

lardır. 
Yazınızda en Cok gozUmOle çarpan bır 

nkU da toplu sOZiesme ile neler elde edildi· 
gı nden hiç soz elmemis olmanızdır. Gerçek' 
ıen de, yazmıs olsaydınız, ortalama 2000.·TL. 
Ocret artısı, yılda 4 aylık luta"ndıı Ikrarnlye. 
orlalama 280.-TL. Iık aylık kldem zammı, 7 
y.lını dolduran her Isçlye 1 aylık licretl luta· 
r,nda k,dem Iesııik Ikramlyesl, 17,5 TL. ye· 
mek yardımı, 500.-TL. yakacak yardımı. ISU· 
fa halinde kldem tazmina", ikıncı yıl IcIn ya· 
sal asgari ücrel artısından 600.·TL. kadar her· 
kese ücret zammı Ile daha bır çOk cesItli sos· 
yal hakl .. rın elde edlldlOl bır toPlU sozıesme 
,le lşollerln nilSIl satıldıgını okuyucul.:ırınız 
d og ruSu bir hayli merak ederdı' 

Grevden Oncesl Ile sonrası arasında sizce 
fark olmayabHlr. Ancak 'greııle elde edilen Isti
fa halinde 2 5  gOnlUk her yıı için kıdem tazml· 
natı, asgarı Ikret artısından 60e.·TL. nın sey· 
yanen herkese uygulanması, basından dO$Un· 
dOglknUz hedefe bizI götOrmOstUr. I $yerleri. 

mlzln ÖlelilOine göre bizler için son derece 
önemlidIr. BUtun bu kazanımlara "işilerenIn 
ııerdigı" demek, blzce "Iscl sınıfı h'Cblr z.
man bir zam elde edemez, islieren ııerirse \ie-
rir" demekte aynıdır. 

Bu mantık da dergin,sln felsefesine mahws 
olmalı. 

Şimdiye kadar hiçbir isc' arkadasımızın 
Sendikamizdan atılmak la tehdit edildiginı 
duymadık. Esascn , böyle bır "Tehdlt"ın 
DISK'In sendikalarında yeri olamaz. Ana TiL· 
zogOmllzde belirtilen suçlan Isıeyenler .:ıncak 
bu sucları Işledi kten sonra onur ku rulunca 
"(Ydnetilerce D�il)" gerekli cezaya çarptı· 
rılırlar. DilSOndOgOnI..lZ "AstıOımlı astIk" 10r· 
den sendikalar sendikal demokrasiden eser 
bulunIYIayan sendikalardır. Teknlk·ls Sen dl
kamıı onlardan biri degildir. 

Yaıınııda biLl en S�$ırtan da lem�ılcııerı 
olduguın .... l "OYAK I s e I LERI "nl" ımLaSın, 
tasıyan bildiri Oldu. 

Sendlkamıza asalak Olmaya çalı�an ve 
OYAK işÇisI Ile hiç bi, ıliSklsi bulunmayan 
bi, takım gosislle,ln grey sonrasında dagılma
ya çaııştıkları bu bildiriyi, Içindeki D.lslan 50' 
na yalan beyanlardan dolayı Isçi arkadaşla, 
yırtıp almISlilfdl,. 

Bildırideki "'OO.-TL." zam yalanı", siz., 
inanabillrtlgini arttırmak için olmalı. " 1 6 00.
TL." olarak dllZeltmlsslnlz. Bosuna caD •... 
Sunu blliniz id yaıınııı Oku)'," bizıer ve sanı· 
rız diger okur'arınız sızın bu yayınları "vııınlls
ilkiol", "Iyi arastırmaClan" yapı,gmız, cıeoıı. 
son derece bilinçli bir sekllde Isçi smıfım,zın 
tek Devrimci, Demokratik )'101"5.11 sendikal 
o,glIU, OISK'., ona bagh sendikaları yıprat· 
mak amacıyta yaptıgınıza kesinlikle ınanıyo
ruz. 

v e  suna da Ina nıyoruz kı, iCinde buıun· 
dugumuz ortamda DISK'e Ile DISK Oyesi sen· 
dlkaıara sızın yaptıgınız türden terblyeslzce 
saldırmak olsa olsa isııercnlenn ekmegine ya� 
sOrer. Böylelikle ete sızler ısçl smıfmm düzenı 
için "SOSYALIZM IçiN" degıı, eLi ka"II, 
gerici fasist karmaSı iktidarların kara duzenlm 
daha kOYjl'astırmak ıçın "YuRUMUS" olur-

I S Y E R LERI TEMSILCILERI : Oyak Genel 
MijdOrlOgU , H01ya Basokul, I şyeri Bas Tem· 
sllcisi, Ordu Pazarları Merkez. i rfan Bora. 
I $ yerı Baş Temsilcisi, Ordu Pazarı TandoOan, 
Metin Vılmaz, Isyerl Bas Temsilcisi, Ordu Pa· 
zarı Yenı Mahalle Sb .• ıSmet KaragOz, I syerl 
Baş Temsilcısi, Ordu Pazarı Kuç.esat Sb., 
Nlzam Bozkurt, I Syerl Baş Temsilcisı, Ordu 
Pazarı Aydınlıkeııler Sb. YOCel CEn�z, Isyerı 
Baş TemSilCISI 

KIBRIS·flET·lffSP-flP-CHP . . 

ı..:umhuriyet Halk Partisi, 
MSP ile bir koalisyon alterna· 
tifini ciddiyetle ele alıp deeer· 
lendimıeden azınlık hükümeti 
denemesine girişti. Bu dene
meyi, MC Hükümeti izledi. 
CHP, aeıılıeı ve saygın�ı olanı 
siyaset uzmanı bilim adamla· 
nnın uyarılanna raemen MSP 
için MC hükümetine ortak ol
maktan başka bir alternatif 
bırakmadı. Bu yolu izlerken 
MSP ile bir hükümetin Ortak 
Pazar ve Kıbns ile ilgili sorun· 
lan çözmede gerekli uyumu 
saelayamayacagı düşüncesi 
aeır bastı. 

Milli Selamet Partisi 'nin 
OrtakPazar konusunda farklı 
bir politikaya sahip oldueu 
düşüncesinin gerçekle hiç bir 
ilgisi olmadıA:ı daha önce de 
yazıldı. MC Hındineti zama· 
nında Ortak pazar'a en geniş 
ödünlerin verilmesiyle ilgili 
kararnamenin imzalanmasın· 
da ne MSP'den ne deMHP'den 
hiç bir güçlÜk gelmediei bili· 
niyor. Bu iki parti de emper
yalizmin ve uluslararası tekel· 
lerin isteklerinin dışına çtka. 
mıyor. Ancak bilinçsiz yıgın· 
ları aldatmak için Ortak Pa
zar'a karşı olduklan edebiya
tınt kullanıyorlar. Bunu CHP 
de. AP de, Ortak Pazar da 
Amerika Birleşik Devlelleri 
de biliyor. Bilmemelerine de 
imkan yok: Ortada uygulama
lar ve imzalanmış kararname· 
ler var. 

KJbns sorununa gelince, empervalist 
başkentlerde MSP'1i bir hükümetin bu 
soru",'n çözümünü güçleştireceeı kanı· 
sının yaygın oldu�u doe ru .  Fak aL bu ka
nının doeuş şekli (arklı. Elde edilen bil
gilere göre şöyle: CHP-MSP Hükiimeti' 
nin Dışişleri Bakanı Güneş,BaLı başkent
lerinde önerilen Kıbrıs çözümlerinin ço
euna açıkça "bizim için sorun yok ama 
MSP yanaşmaz" karşllıgulI verdi . Bu 
1.eZI �rarla Işledi. Kıbm'la Ilgili CHP'nin 
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yana.şacaA:ı çözüm önerilerini bır seçim 
sonrasına bırakabilmek için "M SP enge. 
lini" ön plana çıkardı. tık planda kend! 
partisinin politlkasıyla tutarlı olan bu 
yöntem CHP·MSP Hükümeti sonrasında 
erken seçim gerçekle�meyince tersine 
teptl. Adalet Partisi'nln elinde olan DıŞ' 
işleri Bakanlteı, emperyalist başkenUer
den gelen önerilerin kabulünü seçim son
rasına erteleyebilmek için yine "MSP 
engelini" kullandılar. 

CHP LIDERi ECEVIT DE, 
AP LIDERI DEMIREL DE 

KIBRIS SORUNUNUN 
çöZO'vI üNDEKI ENGEL IN 

MSP OLDUGUNU öN PLANA 
Ç ıKARMAYA ÇAlı ŞıYOR. 

OYSA GERÇEKTE, IKI 
BÜYüK PARTI EN BAŞTA 

BIRBI RLERINDEN 
ÇEKINIYORLAR. 

ECEVIT DE, DEMIREL DE 
ATACAKLARı BIR ADıMıN 

DIGER i TARAFINDAN 
"K ULLANI LMASıNDAN " 

KORKUYORLAR. 
GüVENOYU ALDıGl 

TAKDIRDE, MC'N IN KIBRIS' 
TA öDONE YANAŞACAGINI 
BILEN ECEVIT, DEMIREL'IN 

DURUMUNU 
GüÇLEŞTIRMEK IçiN 
MAGOSA'N IN MARAŞ 

BÖLGESININ NiçiN 
TüRKLERE AÇILMADIGINI 

SORDU. ECEVIT'IN 
KIBRIS KONUSUNDA 

DEMIREL'E KARŞI BUNU 
KULLANACAGJ 
ANLAŞılıYOR 

Aslında Kıbrıs sorununun çözümü 
için iki büyük pbrtinin. karşılıklı olarak 
birbirlerinden başka engelleri yok, Her 
ikisi de verilecek bir "ödünün" dieeri 
tarafmdan seçim propagandası olarak 
kuııanılmasından çekiniyor. Her iki par· 
ti de MSP'nln bır anlaşmadan dolayı gü. 
rültü koparacaımı biliyor. Fakat bu gü
ri.iltüye (azla aldtrmıyorlar. Aldırdıkları 
ister muhlllelefeLLe isterse hükümeLle ol
sun, karşılıklı olarak birbirlerinin tuLu-

mu. Bu yiiıden Kıbns haritasını yenKlen 
düzenlemek için yapılan çeşitli çizim
lere, T.C. Hükümeti yerine Genel Kur
may Başkanlıeı'run çizimi adını veriyor· 
lar. Böylece Genel Kurrr..ay Başkanltiı' 
nın iç politikanın dışında tutulm�ına 
özen gösterildiei için bir tartışma doe· 
ması önlenebiliyor. 

Kıbns'da bir çözüm üzerinde anlaşa· 
bilmek için Bakanlar Kurulu karanna 
gerek yok. Kısa dönemde bir anlaşmaya 
da gerek yok. Fiili durum üzerinde fiili 
d�işiklikler ile bir çok çözüm uzunca 
bir süre için YÜJÜrıÜee konabilir. üstelik, 
Kıbrıs konusunda bir kararnameye gerek 
olmaması bir yana, kararnamenin gerek· 
tiei hallerde bile kararname olmadan 
b�lantılar yapıldıRı biliniyor. CHP-MSP 
Hüki.lneti zamanında, Türkiye'de yürür
lükteki yasalara göre bir Bakanlar Kuru· 
lu kararnamesi gerektiei halde, Türkiye, 
bir ekonomik NATO nitelilindeki Ener
ji Ajansı'na Turan Güneş'in "emri" ile 
sokulmuştu. 

Şimdi Kıbns, Türkiye kamu oyunu 
eskisi kadar ilgilendirmez oldu. CHP Ge· 
nel Başkanı EceviL'in iıledigi genel poli· 
tikanın klUşılaşLıgı güçlükler. Kıbrıs üze· 

-rindeki bir iç politika LBrtışmasmın yine 
eskisi kadar eLkili olamayacaeını gösteri· 
yor. Bu yüzden Demirel'in ikinci MC 
hükümetinin güven oyu alması halinde 
"MSP engelini" (azla önemsemeden em
peryalisL başkenllerin isteklerini yerine 
getirmeye çalışması mümkün görünüyor. 
Ecevil'in de böyle bir deeerlendirme)'!' 
ulaşLıel anlaşılıyor. Çünkü CHP azınlık 
hükümetinin _son gününde ilk defa Ma
gosa'nın Maraş denilen bölgesinin neden 
K ıbrıs Türklerine açılmadteını sordu. 
Hükümet oldukları takdirde Magosa'nın 
zengin Maraş bölgesini de Kıbrıs Türkle
rine açacaelOl ilan etti. Bu açıklamanın, 

eLkinliei ölçüsünde Dolu Akdeniz'de ka-
lıcı bir barışı güçleştireceei açık. Bu 
açıklamarun Kıbns'la ilgili DemireJ'in 
durumunu da zorlaştıracaıı açık. Ecevit' 
in Ktbrıs ile ilgili son Rçıklamasının böy· 
le ikili yanı var, 
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BURJUV AZİNİN 
'DlUVA ATLARı 

DEMiRTAS CEYHUN 
Bilirsiniz, Truva atı, Truva savaşlarlt1da kullanılm!ş bir savaş tuzağının 

adıdır. 
Efsaneye göre, Kral Priamos'un oğlu Paris'in, Menelaos'un karısı Hele

na'yı kaçırnıaSl yüziiıc;len. tarihlere göre'de Hellespontos geçidini elinde tutan 
ve geçiş izni için büyük paralar alan Tru.valılann bu ekonomik egemenliklerine 
son vermek amacıyla, Yunanlılar M.Ö. 1200 yıllarında Agamennon'un ku· 
mandasında toplanarak Truva'ya saldırmışlar. Savaş tam on yıl sünniiş. Zen
gin Truva'nın on yıl süreyle kuşatmaya direnmesi üzerine, savaşarak kenti ala
mayacağına aklı yatan Yunanlılar da. tam savaştan vazgeçileceği bir sırada 
Odysseus'un önerisini benimseyip, bu kez bir kurnazlığa başvurmuşlar. 

Kurnazlık da şu: Yunanlılar, tahtadan kocaman bir at yaparlar ve içine 
savaşçıları gizlerler. Sonra da. tanrıca Athena'ya bir armağan sunuyorlarmış 
gibi, törenle, atı getirir, kentin önünde bırakırlar ve gemilerine dönerler. Sanki 
savaştan vazgeçmişlerdir, yurtlarına gitmek üzere gemilerine bi noıektedirler. 

Truvahlar da, aslında Yunanlıların ajanı. arkadaşları satılmış Sinon'un 
parlak sözlü ısrarına kanıp. bu acayip atı, bir savaş ganimeti olarak kente alır
lar. 

Gece olunca, atın içine gizlenmiş savaşçılar sessizce ç ıkar ve kentin ka· 
pılarını açar. Böylece Yunanlılar Truvayı ele geçirir ve yakar y ıkarlar. 

işte "Truva atı" kurnazlığının ve deyiminin, üç bin küsür yıllık bir geç
mişi var. 

Aslında o gülden bugme her dönemde kullanıldığı kuşkusuz da, git 
git niteliği değişmiş bizce. Bu çapta büyük somut kurnazlıklar artık sıcak 
Savaşlarda geçersiz olmuş. Sıcak savaşlarda kullanılanların boyları oldukça 
küçülmüş yani. Örneğin Boby tuzakları dedikleri, küçiik oyuncaklara dönüş
müş. Özellikle ikinci Dünya Savaşında, diyelim çikolata paketi şeklinde yap
ml�lar bu tuzakları ve kentlere serpmişler. Açlıktan kıvranan çocuklar, çiko
lata buldum diye bu tuzaklara sarıldıkça, bombalar patlamış ve parçalanmış
lar. BüyiJ< çaplıları da alabildiğine değişik biçimlerde sınıf savaşlarında kulla
nılır olmuş. Bugün öylesine çok ki, bu yeni truva atları_ .  Üstelik tahtadan at 
biçiminde filan da degiller. ilk bakışta kavranılması gerçekten güç. 

Ne ki, bu truva atlarının o gün bugiiıdür degişmeyen iki temel niteliği 
var. Birincisi; görmümün inandırıcı olması. ikincisi; Satılmış Sinon'larla des
teklenmesi. Yeni truva atlarını tanımak da, ancak bu iki temel niteliği iyi bil
mekle mii'nkün. 

Kaprta1izm, azınlık egemenliğini sürdürebilmek için bu " truva atı" dü· 
şüncesinden gerçekten çok yararlanmış. Üstelik bu iki temel ilkeye de tam 
bağlı ve saygılı olarak. Hem görmii'nÜ'lün inandırıcılığ ını sağlamış, hem de 
aldatılmak istenilen kitle'erin içine (işçi ve emekçi sınıfların içine) bol sayıda 
satılmış Sinon'lar yerleşti rmiş. Ne ki , kapitalizmle birlikte bu truva atlarının 
yapımlarında da bir değtşim olmuş. Artık, sıcak savaşlarda kullanıldığı gibi 
somut truva atları yerine, soyut truva atları türetilmiş. 

Biliyorsunuz, toplumlar karmaşıklaştıkça, toplumsal �guların çağra
fik mekandaki görmmıleri de kurum laşmalar biçim ine dönüşmüş. Üst yapı 
kurumlarının çokluğ u, günümüz toplumlarının temel özelliğidir diyetiiliriz 
yani. 

i�te kapitalizm de, gi.iıii'nÜtde, gereksinme duyduğu truva atlarını bu 
kurumlar aracılıgıyla yaratıyor. insanlGın en kutsal karakteri olan ortak ya· 
şama tutkusunu, örgütleşme tutku ve dürtüsÜ'lü, uzun vadeli planlarla önce 
kurumlaştırıyor, sonra de sinsicehirer truva atı durumuna getiriyor. 

Kapitali/m, geleceğini. ya da ömriiıü uzatabilmeyi artık örgütleri ku
rumlaşıırahilmektc görüyor diyehiliril. Bütiil gücünü bu konuda yoğunlaş
lırıyor 

Örrwğin, sanayi devrimi öncesinde ilkel üretici güçlerin iyi niyetle 
gerçekleştirdikleri, temelde imece usuliiıe dayanan basit örgütleşmeleri 
(dernekleri, kooperatifleri), bugün birer kurum haline dör'ıiiştürmeğe çalı· 

BIR "DEVRIMCI" Y AYıNCı 

Ankara'da bulunan ımg; basımeuinde, toplu iş .özleşmesi görii�meleri 
/ 4  1977 tarihinden beri deuam etmektedir 

"Hükumet bunalımı "  gerekçesi ile önceleri işi alırdan alan işueren Kürıü 
bunun gere/ıçesi olarak da "ilerici bir kuruluş olarak MC döneminde işlerinin 
iyi gitmedilini. kurulacak bir CHP ihlidannda işçilere daha iyi haklar .aRlona
caRını" ileri siirmuştJr. 

Işveren Ku(1u" yap"Rı tcll/ifte birinci yıl 300. ikinci yıl da 600 TL. brüt iic· 
ret zammı " htif etmiıı. ııcrnlika Cıa bunun üzerine uyuşmazhk zaptı tutarak 
Rolge Çalışma Mudiirliiğime göndermişli. 

"Ilerici" potron Kürıu'nün oyunu daha sonra ortaya çıktı. Kiiflii, her geçen 
Itün zarar cllıAtnı, artık bu işlerle uğraşomuz. duruma geldiğini ilan elli. Yanın· 
da çalu;tırdıpı uc ayda 5 000 . 12.000 TL. iicret ödediği sendika kırıcı, seııdi· 

Iro dıııımaru dalhauuhlarını işyerinde bırakaralı aylık ücretleri ortalama /.800 

Tt ulan '1./ l/i('min işiııe son uerdı 
Ki/oplan ıL,. s,.ks ya da "deı.rimcililı" satıp işyerinde işçi dÜ!$manlığı yapan 

Kuflıı'yu 1. .... , ICJlıı:von i:jçiler. haklarını almakta /tararlılar. 

şıyorlar. Böylece, örgütler hem güven veridiik, süreklilik ve vazgeçilemez
lik niteliğine kavuşturulmuş oluyor, hem de işçi ve emekçi smıf1arın poli· 
tik örgütlenmelerinin bir al1ernatifiymiş gibi gÖsleriıeblliyor. 

Biliyorsunuz. kurumlaşmalarla, örgütleşmenin içinde doğası gereği 
var olan demokratiklik ilkesi yok ediliyor önce. Yerine, bir bürokratik katılık 
getiriliyor. Nitekim, bu durumun somut örneklerini yurdumuzda görebiliriz. 

Özellikle göstermelik çok partili düzene geçildikten sonra, bu gelişme
ye gayret gösterilmiş. Önce kitlelerin demokratik nitelikli örgütleşmelerine 
izin verilmiş. Sonra da bu demokratik örgütleşmelenn bürokratik bir kemik· 
leşmeye uğramalarına sinsice çalışılmış. 

Aslında kapitalizme karşı üretici güçlerin bir ortak direnç göstermesi 
gibi çok iyi niyetle başlamış kooperatifleşme ve dernekleşmelerin (sendika· 
ların), üzerlerinden daha bir yüzyıl bile geçmemişken bugm vardıkları nok
tanın hala aynı olduğunu söyleyebilmek zor. Kapitalist ülkelerde söyleyebil· 
mek zor. Çünkü, kooperatiflerin ve sendikaların bugm sosyalist ülkelerdeki 
uygulamalarıyla, kapitalist ülkelerdeki uygulamaları çok farklı. 

Diyelim köylü emekçilerin kurduklan tarım kooperatiflerinin, koope· 
ratil birliklerinin (Çukobirlik, Fiskobirlik, Antbirlik, Tarkobirlik vb.) na�1 
bir gelişme gösterdiğini biliyoruz. Gene işçi sınıfımız adına 1952'Ierde kuru
lan Türk·iş'in hangi noktadan hangi noktaya getirildiği açık. Aynı şekilde ay· 
dınlar için de Türk Dil Kurumu gibi, Türk Tarih Kurumu gibi, Gazeteciler Ce
miyeti gibi, Ormancı1ar Derneği, Ziraatçılar Derneği, Mimarlar Derneği, Mü
hendisler Derneği gibi dernekler kurdurtulmuş. 

Bütlrı bu derneklerin tek ortak yanı, kuruluş sırasında demokratik ve 
devrimci bir görüntüde olmasına özel bir özen gösterilmesidir. Anımsayatak· 
sınızdır. Kooperatifler olsun, Türk-iş olsun, TOK olsun, Gazeteciler Cemiyeti 
olsun. hepsi de kuruluş yıllarında kamuoyuna devrimci kuruluşlar olarak ta
nıtılmıştır. Yani, egemen güçlerin izniyle kurulduk1:tr1 kuşkusuz bu kuruluş
lar, o azgın Demokrat Parti faşizminin iktidarda olduğu yıllarda da geniş kit· 
lelere devrimci kuruluşlar olarak tanıtılmıştır. Açıkçası egemen güçler, bu 
kuruluşların devrimci görmüşlerinden ürkmek şö·yle dursun. tam tersine böy
le bir görünüye kavuşabilmeleri için gayret göstermişlerdir. 

Ne yazık ki, bugiil de, artık kemikleşmiş, kurumlaşmış bu örgütler ka· 
muoyuna hala devrimci kuruluşlar olarak tanıtılmak istenilmektedir. Hatta, 
bu kuruluşlardan biri güven yitirmeğe. devrimciliğinden kuşkulanılmağa baş
ladığı zaman da, bu kez adının başına " Devrimci" sıfatı eklenmiş aynı ti; bir 
yeni örgütle bu görii'itü sürdürülmek istenilmektedir. 

Oysa bir örgütiil devrimci olup olmadığı ,  bizce öncelikle o örgütiil için
ki demokratiklik i lkesinin işleyip işlememesinden anlaşılabilir. Bir örgütiiı 
'içinde demokratiklik i lkesini" artık işlememesi hali i se ,  o örgütün kurumlaş
tığının somut işaretidir. Yarii burjuvazinin bir truva atı durumuna düştüğüniiı 
en sağlam kanıtıdır. 

Devrimci görünümünü yitirmemesine gayret edilen kurumlaşmış örgütler 
diyebileceğimiz bu truva atlarıyla da, işçi ve emekçi smıflarımızın devrimci 
dinamiği frenlenmeğe çalışılmaktadır. Kurumlaşmanın, bir örgüt için daha 
bir güçlenmeymiş gibi gösterildiği bu operasyonla da, işçi ve emekçi sınıfla
rın politik örgütlenmesinin gereksizliği tezi savunulmaktadır. Anımsanacağı 
gibi, yıllarca devrimci ve ilerici bir kuruluş olarak tanıtılan Türk-iş aracılığıyla 
işçi ve emekçi sınıflarınpolitik örgütlenmesinin gereksizliği açık açık savunul· 
muştur. Ne ki. TIP'in gelişip, işçi sınıfı Ülerinde etkin olmağa başlamasıyla, 
işçi ve emekçi sınıfların politikadışı kalmalarıgerektiğinin açık açık söylenil· 
mesi yöntemi terkediimiştir. Türk-Iş'in "devrimci" göriiniini.iıü yitirmesi üze· 
rine bu kez bir ekonomik örgütün politik örgüt görevini de yüklenebileceği te· 
zi savunulmaya başlanmıştır. 

Yani, burjuvazinin, işçi ve emekçi sınıfların kalelerinin öniiıe bıraktığı, 
devrimci gölÜ1ii'nlü bu yeni truva atlarını iyi tanımak artık zorunludur. 
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Türkiye'de seçimler yaplldı. Seçimlerle birlikte, 
seçimlerden önce ve sonra çok tartışma yapıldı. Tar
tışma sessizce yapılıyor. Seçimler öncesinde ve �çim· 
lerde, şu ya da bu düşünceyi savunanlar biliniyor. 
Şimdi farkb görüşler ortaya çıkıyor. Şimdi ortaya 
çıkan göriişıer� seçimlerden önce savunulan görüşler 
arasında bir baalantı bulmak zor. Buna şa.şılmaz. Ama 
şaşdacak yanlar var. Seçimlerden önce "tek yol, ka
yılslZ şartsız destek olmak" diyenler. şimdi yeni koa
lisyon ve uzlaşma önerileri karşısında şaşkınlıklanm 
aç�a vuruyorlar. 

Politika ve özellikle işçi sınıfı politikası, tutarıılık 
ister. En azından seçimlerden sonra ortayaçıkan koa· 
lisyon ve uzlaşma önerileri karşısında şaşınnamayı ge· 
rektirir. Şaşıranl8I, en azından iki ay öncesi tutumJan 
ile' ters düşenler, işçi sınıfı ve geniş emekçi yıRınlar 
önünde inandırıcı olamazlar. Sürekli olarak pratiRin 
yalanladıRı akımlar ve bu akımların temsilcileri dogru 
yolu bulup gösteremezler. ışçi sınıfı politikası, dene· 
me-yanılma politikası haline getirilemez. Çünkü işçi 
sınıfının bilimi var. Ortada, kılavuz var. Denenmiş ve 
doeruluRunu kanıtlamış kılavuz yerine hiç kimse ya· 
da akım geçemez. 

Tarih, tekerrür deRi i. Bilim ise tarih deei]. Ancak 
tarihten soyut bir bilim düşünülemez. Bilim, tarihin 
zenginlieini soyutlamayı gerektirir. Bilim, tarihin zen· 
ginli�inde yaşanan döneme özgü özellikleri ayıklayıp, 
zenginliein özünü yada soyutu nu bulup çıkannayı ge· 
rektirir. 

TARTlŞMANI AKTÖRLERI 

Yirminci yuıyılın başlarında Rusya'da sel,.'imler 
yapıldı. Lenin, seçimler üzerine çok yazdı. Zamanın 
Rusya'sına, YU1'Ürlükteki seçim sistemine. parlamen· 
tonun özelliklerine, tarihin geriliRine özgu özellikler 
bir yana. Her tarihsel olayda bu t.ür özellikler olacak. 
Bunlar bir yana. Bugün Lenin'in seçimlere bakış açı· 
sını hatırlamak gerek. Bunun için de tartışmanın ak· 
törlerini çizmek gerek. Önce, seçimlere kimler katı· 
lıyor. sorusu var. 

Başta Siyah ıDD'ler var. Yazımı ve okunuşu ko· 
laylaştırmak için Yuz Siyahlar da demek mümkün. 
Bir grup partiden oluşan bir cephe. Lenin'in seçimle
re girecek partilerle Ilgili çizelgesinde şöyle tanımla· 
nıyor: 

"yüz. Siyahlar, bugi.iıkü çar hilümetini savunu
yorlar, toprak ağalarmı, bürokrasiyi, polis gücünü, 
askeri mahkemeleri, kütle cinayetlerini (pogrom) tem
sil ediyorlar." (lenin, Toplu Eserler, Onbirinci Cilt, 
sayfa 326-327, Ingilizce) 

OiA:er yanda Kadet'ler var. Anayasacı Demokrat
lar kelimesinin kısaltıımışı. Kadet'leri iyi tanımak ge. 
rek. En iyi tanıma yolu da yine Lenin. Şöyle başlıyor. 

"Burjuva toplumundaki bir özel sınıf ile bağlan
tısı olmayan fakat bileşi mi, niteliği ve amaçları açı
�ndan ke)inlikle burjuva olan bu parti, demokrat kü· 
çük burjuvazi ile bUyil< burjuvazinin karşı devrimci 
unsurları arasında yalpalıyor." (Lenin, Kadet'lerin Za
feri ve Işçi Partisi'nin Görevleri, Toplu Eserler, Onun
cu Cilı, Sayfa 214, Ingilizce) 

Aynı yazıda Kadet'lerin parti programı ile i1gSli 
olarak da şunlan söylüyor: 

"Onların programı, bütünüyle burjuva niteliktedirj 
Kader'ler, en basitiyle, kapitalizmden başka bir )osyal 

sistem düşünemezler, en ciRtkar açılımları bile kapi
talizmden bir parmak ileri gitmez. Politikada, prog
ramları, demokrasiyi, 'halkın özgürlüği.iıü', karşı dev
rimle, otokrasinin halkı ezme özgürliiü ile birleştirir, 
ve onları özellikle küçik burjuva ve profesör ukalalığı 
ile titizlikle karış tır ır ." 

Aynı ıincelemenin : başka bir yerinde ise Kadet' 
lerin hayalciliRi üzerinde pumyor: 

" Kadetler, tatlı beyaz, temiz, düzenli, 'Kleal' 
burjuva toplumu üzerine hayaller kuranların partisi
dir." (Lenin, aynı eser, sayfa 22 1 )  

LENIN'E GÖRE SINIF MANTıCı BASIT 

Lenin,seçim mücadelesini, iktidar için kavga ve
ren bir sınıfın mücadelesinin bir parçası olarak ele alı
yor. Bunun böyle oldu�unu göstermek için sözü uzat
maya gerek yok. Sınıf mantıRı bütün açıklıRıyla orta· 
da: 

"Yakınlarda, siyasal sorunlar üzerinde, çok aydın 
ve sevimli bir Kadet topluluğuna bir konferans ver
dim. Tartıştık. Ev sahibimiz şöyle dedi: Öniiı'liizde 
vahşi bir hayvanın, bir aslanın olduğunu diişlrı. Biz 
ikirniz, aslanın önüne atılmış iki esiriz. Bu durumda 
aramııda tartışmamıı uygun olur mu? Bu durumda 
ortak diişmana karşı mücadele etmek için, en akıllı ve 
t:11 uıak gorüşlü Sosyal Demokrat G.Y. Plehanov'un 
mıil-..cııımel bir şekilde söylediği gibi " gericiliği tecrit 
eımek" iç in birleşmemiz. görevimiz değil mi? Ben· 
It'ıme gÜleldi. kabul ettim ve cevap verdim. Peki, esir
lerden birisi silah almayı ve aslana hücum etmeyi 
ogutlerken diğeri , mücadelenin tam ortasında aslanın 
boyııundan sarkan 'Anayasa' yazılı bir yaftayı göri.iı
cc, 'sağdan da soldan da gelirse gelsin şiddete karşı
yım ' ,  'ben bir parlamenter partinin üyesiyim, anayasal 
yöntemlerden yanayım' diye bağırıyorsa, ne diyecek
siniı? Böyle bir durumda aslanın gerçek niyetlerini 
ortaya çıkaran 'huysuz' genç,kütleleri eğitmek, onla
rın siyasal ve sınıf bilinçlerini geliştirmek için yafta la
ra sadakat vaaz ederken aslan tarafından parçalanan 
esirden daha çok iş yapmıyor mu?" (Lenin, aynı in
celeme, sayfa 234) 

IDDIALAR VE CEVAPLAR 

Bolşevlzme dönüşme sancılan çeken Rusya Sos· 
yal Demokrat Işçi Partisi 'nin seçimlerle ilgili baeım· 
sız tutumuna karşı, o zamanlar menşeYizme kayan 
Plehanov da dahil çeşitli çevrelerin dile getireURi iti
raz hep aynı : Oyları bölme. Bolşevik çizgiye karşı yö
neltilen itirazı, Lenin, şöyle özetliyor: 

"Siz, islah olmaz ütopyacı bolşevikler, Kadet'le· 
ri mağlup edeceğinizi hayal ediyorsunuz ama, oylan 

bö{eceginiz için, hepiniz yüz Siyahlar tarafından 
mağlup edileceksiniz ." (lenin, Sosyal Demokratlar ve 
Seçim Anla.şmaları, Onbirinci Cilt, altını çizen lenin, 
sayfa 283) 

Buna karşı Lenin'in verdiei cevaplar kapsamlı. 
Bunlardan birisi, yüz Siyahlar'a karşı sürdüriilen mu· 
halefetin birlieinin, basit bir sayı hesabı Ile ele alına
mayacaAı ile ilgili. Mesele sadece muhalefetin basit ve 
aritmetik toplamından ibaret deAII: 

"Hayır, yoldaşlar. Siyasal aritmetikte, ttin 'mu· 
halefet' unsurlarının basit toplamının alınmasından bi
raz daha karışık i.şler vardır. Yalpalayan ve ihanet 
eden muhalefetin gerçekten savaşan devrimci unsur
lara ilave edilmesi, her zaman bir artı işlemine yol aç
maz; çoğu zamanda bir eksi işlemi olur." (Lenin. Si
yasal Bunalım ve OportUnist Taktiklerin Iflası, Onbi
,inci Cilı, sayfa 157) 

Oylan bölmerne gerekçesiyle Kadet'lerle aynı 
arabaya binmeye ne denilir? Kadetleri destekleme 
önerilerinin Kadet'lerle aynı arabaya binme önerisin
den farksız olduRunu vurgulayan Lenin şöyle yazıyor: 

:'PI�hanov, K�d�t:lc:rl
.
e aynı kompartmana bi�in 

ve TlVer e kadar bırbırınızı rahatsız etmeden gidin, di
yor. Duma'ya (Par1amentoya) gitmek için Kadet'lerle 
aynı arabaya binin ve (bir süre için ! 'kısa bir süre için' 
diyerek menşevik formülü tamamlıyor, Vasiliev) dev
rimci olmayan bir parti ile anlaşmamızı istiyor, men· 
şevikler." (lenin, Plehanov ve Vasiliev. Onbirinci 
Cill, sayfa 423) 

Lenin, Plehanov ve Vasiliev ile tüm menşevikler 
tarafından ileri sürülen Kadet'lerle aynı arabaya bi· 
nerek parlamentoya gitme önerisini büyük bir opor· 
lünizm olarak niteleyip reddediyor. 

DESTEKLEYEN LERDEN MADAM 
KUSKOVA 

Kadet'ler, bolşeviklerin kütlelere ulaşan yayın or
ganlanna sahip olmamalarına güveniyorlar. Seçimler 

öncesinde bütün "tarafsız" basının Kadel basını haline 
dönüşmüş olmasına güveniyorlar. Bir de döneklere gü
veniyorlar. Dönekler ortalıeı dolduruyor. "Tarafsız" 
Kadet basınında boy gösteriyor. Solculuk adına, 
sosyalizm adına ve ·işçi sınıfı partisi adına Kadet'leri 
desteklemenin " faziletlerini" yazıyorlar. 

Böyleleri çeşit çeşit. Yazmakla bitmez. Lenin, 
bunlardan birisinin Madam K uskova'nın "devrimci öz· 
yaşamını" çiziyor. Şöyle : 

" Rusya Sosyal Demokraı Işçi Partisi 1898 yılın· 
da kuruldu. 1899 yılında Madam Kuskova ve Mösyö 
Prokopoviç, Parti 'nin, daha doğrusu, o zoma,\lar bir 
devrimci sosyal demokrat olan Plehanov tarafından 
yönetilen dış büronun üyesi idiler. Fakat Madam Kus· 
kova, o zaman da şimdiki �bi bir oportunist idi; sos
yal demokrat harekette küçik burjuva görüşleri ve 
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son çöziinlemede işçi sınıfını liberallerin politikasına 
tabi kılmak demek olan Berstaynizmi savunuyordu. 
Madam Kuskova, görüşlerini en net biçimde, Kredo' 
da açıkladı. Bu Kredo şunları söylüyordu: ' Işçiler 
ekonomik mücadele v«meHdir, liberaller de siyasal 
mücadele yapmalıdır.' ... Madam Kuskova, Sosyal De
mokrat Parti 'den ko't\lldu. Prokopoviç ile birlikte li· 
berallere, Kadet'lere gitti. Sonra Kadet'leri de terket· 
ti ve 'partisiz' bir Kadet gazetesi olan Touariş 'de 

'partisiz' bir yazar oldu. Madam Kuskova, tek bir olay 
detildir. O, işçi partisine oportunizmi sokan ve Sos· 
yal Demokratlardan Kadet'lere. Kadet'lerden menşe
viklere ve başka yerlere dolaşan küçli< burjuva entel
lektüe!lerin tipik bir örneğidir." (Lenin, Sosyal De· 
mokratlar ve Duma Seçimleri, Toplu Eserler, Onbi
rinci Cilt, sayfa 449) 

Madam Kuskova'ları her yerde bulmak mümkün. 

KADET PROPAG ANDASı : 
ŞIDDET VE UMUTSUZLUK 

Kadet'ler rahat ve tembeL. Bunun için gerekçe�ri 
var. Kadet propagandasını, Kadet'ler yerine, sözde 
Kadet olmayan menşevikler ve dieerleri yapıyor. Bun· 
lann da Kadet'lerin desteklenmesi için bir tek silahları 
var: 

"Tezler yerine bir tek nakarat, terör ve umutsuz
luk ç ığ lıkları, işitiyorsunuz. yüz Siyah'lara kaptırma
yın! Kadet'lere oy verin! Kadet'lerle ortak liste ya
pın!" (Lenin, Siyasal Durum ve Işçi Sınıfının Görevle
ri, Onbirinci Cilt, sayfa 390) 
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KÜÇÜK 

Lenin, sözde partisizlerle rnenşeviklerin sanldıeı 
bu Kadet propagandasının gerçek yüzünü açıyor. 
Şöyle : 

"M enşeviklerin temel tezi , yüz Siyahlar tehlike
sidir. Bu tezdeki ilk ve temel tutarsulık, yüz Siyah
la tehlikesiyle Kadet taktikleri ve bir Kadet Politikası 
ile mücadele edilemeyeceğidir. Bu politikanın özünde, 
çarlıkla, yan; YUı Siyahlar tehlikesiyle uzlaşma yat
maktadır. Ilk Duma, Kadet'lerin yüz Siyahlar tehlike
si ile mücadele etmediklerini, bunun yerine yüz Si· 

yahlar'ın bilinen lideri monarkın masumiyeti ve suç
suzluAu ile ilgili inanılmaz ölçüde u tanmatea nutuk· 
lar v«diklerini yeterince gösterdi . Bu yüzden Kadet' 
leri Duma'ya seçmeye yardım ederek menşevikler, 
yalnızca yüz Siyahlar tehlikesine karşı mücadeleden 

kaçmakla kalmıyortar aynı zamanda halkı kandırıyor 
ve YÜZ Siyahlar tehlikesinin gerçek anlamını gözler
den saklıyorlar." (Lenin, Kadet'lerle Blok, Onbirinci 
Cilt, sayfa 3 1 3) 

KADET PROPAGANDASı: 
K ÜTLELERl üRKÜTME 

Menşeviklerin, sözde partislz Kadet'lerin bu tez· 
lerinin arkasında Kadet'lerin temel seçim "stratejileri" 
yatıyor. Lenin, bu stratejiyi kalıcı bir biçimde, şöyle 
tanımlıyor: 

"Kadet'lerin seçim kampanyasının tiinü, ylAınla
rı YÜZ Siyahlar ve aşırı sol partiler tehlikesiyle ür1<:üt
meye yönelmiştir. Tim seçim kampanyası, kendileri· 
ni, küçik burjuvazinin safdilliğine. kôrkaklığına ve 
gevşekliAine uydurmaya ve küçük burjuvaziyi, Kadet' 
lerin, en güvenilir, en mütevazi, en ılımlı ve en iyi ta
vırlı insanlar olduğuna ikna etmeye yönelmiştir. Her 
gün Kadet Gazeteleri, okuyucularına, soruyor: Saflar, 
korl< vormusunuz? Bize güvenin! Biz sizi ürkütmeye
ceğız, biz şiddete karşıyız, biz hükiinete saC:tığız; 
bize güvenin, biz sizin için 'miinkün olan' her şeyi 
yapacağız! Orkmüş safların arka�nda Kadetler, hiJ<ü
med sadakatlarından emin kılmak için; Solu, kendile· 
rinin özgürlük aşkına inandırmak için ve Barışçı Ye
niliklere partilerine ve seçim yöntemlerine yakınlık· 
ları konusunda güvence vermek için her türlü numara· 
yı yapıyorlar." (Lenin, Partilerin Duma Seçimlerinde 
Tutumları, On Birinci Cilt, sayfa 415-416) 

Kadet'ler böyle bir politikarun olumlu sonuçlar 
verecegine nasıl inanıyorlar? Çünkü Kadet'Jer, kütle· 
leri ham ve kuııu�a yatkın görüyorlar: 

"Kadet'lerin kütlelerdeki umudu, kütlelerin ham
lığına ve kulluğuna bağlanan bir umutlur. Şöyle 
düşünüyorlar: Kütleler, bizim program ve taktikleri· 
mizi anlamazlar; kütleler, istemedikleri için değil izin 
verilmediği için, barışçı ve yasal, en barışçı ve çekin
gen bir protestodan ileri gitmezler. Solun bir gazetesi, 
toplantıları, broşürleri, keyfi tutuklama ve kovuştur
malar karşısında güvencesi olmadıiı için, oylarını bize 
verecekler. Kadetler böyle düşünüyor. Ve Kadet, göz
lerini göğe dikip gururla sesleniyor: Allahım sana şü
kür, ben, 'aşırılardan' birisi değilim' Ben bir devrimci 
değilim. Ben kendimi, her türlü tedbire, en sadık ve en 
sefil bir biçimde uyduracağım; seçim yöntemlerimi 
Barışçıl Yenilikçilerden bile alacağım." (Lenin, Onbi
rinci Cilt, sayfa 415.  Barışçıl Yenilikçiler, Yüz: Siyah
lar'ı oluşturan en geri ci partinin adı, Y.K.) 

ASIL TEHLIKE NEREDE? 

"Liebknecht, bize, bir sosyal demokratın burjuva 
kampındaki her mOnefikin tehlikeli yönlerini göstere
bilmesi ve bunları gizlememesi gerektiğini öiretiyor. 
fakat bizim menşeviklerimiz, bizim Kadet'lerle değil 
YÜZ Siyahlar tehlikesi ile mücadele etmemiz gerekti
ğini haykırıyorlar." (Lenin,Liebknecht1n Broşilrlrıliı 
Rusça Çevirisine Önsöz, Toplu Eserler, Onbirinci Cilt, 
sayfa 402) 

Lenin, yüz Siyahlara karşı mücadele Ile birlikte 
Kadet'lerin gerçek yüzlerinin de açıklanması gerektiei 
görüşünü savunuyor. Bu görüşü savunmada en küçük 
bir ödün bile vermiyor. 

Gerekçesi var. Ayru incelemede, bu gerekçe çok 
açık bir biçimde ortaya konuyor: 

"Kütlelerin sınrf bilinci, şiddet ve Dmon yasa1an 
ile iğfal edilmez (borulmaz) ;  kütleı ... i, bir tııkım boş 
laflarla gerçek mücadeleden ayıran işçilerin sahte 
dostlan. liberal burjuvazi tarafıncbn bozulur. Bizim 
menşevikler ve Plehanov, Kadet'lerle mücadclenin, iş
çi kütlelerinin kafalarını sahte Kadet dÜşLncelerinden 
ve halkın özgürlüğiiıü eski rejim ile birleştirme konu
sundaki ön yargılardan kurtanna m�lesi oIdıcU
nu anlayamıyorlar." 

Dahası da var. Bir kelime eklerneye gerek olm. 
dan, şöyle: 

"Sınıf bilinci olan işçiler! Seçim kampanyasmı 
halkın gözünü açmak için kullamn! Sizi, Kadet'lerle 

i ortak liste yapmaya ve Kadet'lerle ortak sloganlırla 
kütlelerin kafalarını karıştN'maya zorlayan, iyi niyet· 
li fakat cılız ve kararsız kimselerin açıklamalarına tes� 
lim olma! YÜZ Siyahlar tehlikesi ile ilgili haykırışlara 
ve uyarılara kanma. Rus devriminin önii'ldeki gerçek 
ve temel tehlike, köylü kütlelerinin olgunlaşmamış 
olması, onlar., mücadele kararsızlığı, burjuva liberil
lizminin sığlığını ve aldatıcılığını anlayamamalandır. 
Bu tehlikeye karşı mücadele et ve gerçekleri bütiiı 
açıklığıyla halk yığınlarına anlat. Bu yolla onları Ka
det laf ebelerinden kurtaracaksın ve Sosyal Demokrat 
Parti için desteklerini sağlayaeaksın. Ancak bu yolla 
gerçek YÜZ Siyahlar tehlikesi ile mücadele edebilecek
sin." (Lenin, Toplu Eserler,Onbirinci Cilt, sayfa 395.) 

ÇıKıŞ YOLU : ö RGOTLO M ÜCADELE 

yüz siyahlarla mücadele edilecek. Kadet 'Ienn ger· 
çek yüzü açıklanacak. Bütün bunlar yapılırken tek 
amaç hiç bir zaman unutulmayacak. Tek amaç, Işçi 
sınıfının öxgütünü geliştirmek. Çünkü: 

"işçi sınıfının gücü örgütWıdedir. Eğ« kütleler ör· 
gütlü değilse proleterya hiç bir şey değildir. Örgiitlü 
ise her şeydir. Örgüt, eylem birliği, pratik operasyon· 
larda birlik demektir. fakat her eylem,Kuşku yok, iş. 

leri geriye d�ru değil i leriye götürdüğü sürece ve yal
nızca, böyle durumda değerlidir. Proletaryayı genlet· 
tiği, Hğfaıı ettiği ,  uyrflattığı sürece değil, ideolojik 
olarak birleştirdiği ve yikselttiği sürece değerlidir. 
Iıkeli olmayan örgüt manasızdır ve gerçekte işçileri, 
iktidardaki burjuvazinin bir eki haline getirir ."(Lenin, 
Parti Disiplini ve Kadet Yanlısı Sosyal Demokratlara 
Karşı Mücadele, Toplu Eserler,Onbirinci Cilt, sayfa 
320-321) 

Lenin bunları söylüyor. Bir de şunl.n ekliyor: 
" Devrim dalgası ister yikselsin isterse gerilesin, 

işçi sınrfı adına Kadet destekçiliği yapanlar, rüzgara 
tutulmuşgibi olacaklar. Küdeler doğruları yaşayacak." 

Bunun için de Lenin ın deyişi He "çok uzun bir 
zaman" gerekmeyecek. 

�il '  
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Ne Diyorlar? .. 
ı;D R K I Y E  GENEl·lş YETKILILERI N E  D iYOR? 

• "Genel Müdli'ün şahsi görüşüne saygı duyuyorum. Ancak bize göre işçi
nin grey hakkı Anayasada her zaman vdrd,r. Ayrıca Genel Müdür göreve yeni 
başlamıştı ve olaylara tam anlamıyla vakrf değildir. Direnişin yasal olup olma
dığına Müd16 değil Mahkeme karar verir. Etrafında bulunan çember ona ger
çekleri yanlış aksettirrnektedir. Bu direnişte haklıyız ve bu her demokratik ül
kede olur," 

• "1,5 ay içinde 4 kez toplandık ve bize ancak 1 .S saatlerini ayırdılar. Bu 
gibi davranışlarla iş sürüncemede kaldı ve bu duruma gelindi. Artık direniş bi· 
zim dışımızdadır. Biz son olarak Pazar (17 Temmuz) günü işverene gidip mü
zakereyi bitirelim dedik. Onlar direnişten vazgeçilirse masaya otururuz dedi
ler. Oysa müzakereler 29 Nisan'dan bu yana devam etmektedir." 

• "Grev oylamasını Belediye Başkanı değil işçi yapar. Sanırım isyan bu 
konudaki yasayı bilmiyor. 6.900 işçi üç gün içinde irade beyanları ile Tilkiye 
Geneı-iş sendikasının üyesi olduklarını belirtmişlerdir. Sayın Ahmet isvan'a! 
sırası geldiğinde gereken cevabı vereceğiz. O değil Bekodiye Başkanı, Temizlik 
işçileri Müdürlüğü bile yapamaz. Tüm bunlard sebep i ETT işvereninin yanlış 
tutumudur. isyan, belediyenin parasıyle DiSK'e adam çağırmakıddır." 

GENEı.iş YETKiıilERi N E  DiYOR' 

• "Direniş iETT eski Genel Müdürü Saffet Ginav tarafından organize 
edilmiştir ve çalışmak isteyen personel bir avuç silahlı militanca engellenmek
tedir." 

• " işveren durumundaki i ETT'ye 17 Temmuz günü Yargıtay 9. Hukuk -
Dairesi tarafından alınan kararları sunduk. Direnişin amaçsız ya da yasal olup 
olmaması birim için önemli değil. Önemli olan direnişin hangi amaca yönelik 
olduğudur. Tilk-iş'e bağlı Tilkiye Geneı-iş Sendikası bugüne dek işverenle 
uyuşmazlık zaptı tutmamıştır. Grev prosedürünü ise hiç işletmemiştir. Bu di
renişle toplu iş  sözleşmesi imzalamak olanak dışıdır. Yanlış anlaşılmasın, an
cak işçiler bu hareketleriyle bir kazanım elde edemeyecekleri gibi Tilkiye Ge
neı-iş Sendikası da bunları başıboş durumda bırakacaktır. Türkiye Genel-iş 
kandırıimış azınlığın çıkarlarını temsil etmektedir. Direnişin işçiler aleyhine 
doğuracağı olumsuz sonuçları biz üstleneceğiz, işçiler_bizim güvencemiz altın
da olacaklardır. Tilkiye Geneı-iş Sendikası yöneticilerine sormak gerekir: Ne
den kendileri grey kararı almadılar ve bizim ilan ettiğimiz grev sabahı direnişi 
başlattılar? Grev oylaması yapılsa sanırım bu durum olmazdı." 

• "Hüseyin Pala sürekli Ahmet Isvan'ı istismar ediyor. Bu maksatlı bir ha
rekenir. iSYan i ETl'den sorumludur, ancak i ETT sözleşmesini imzalanıaya 
yetkili değildir. Ayrıca Sayın Para 6900 işçinin irade beyanıyla kendi sendika
sına geçtiğini söylüyor. Bu olanaksızdır. Sadece bizim sendikada işyeri sendi
ka temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri sayısı 1 .000'j geçmektedir." 

Bir Elleri Y a�da., 
Bir Elleri Balda 

Ankara·da bir Güneş Matbaacılık Şir
keti var. Matbaada yaklaşık 600 işçi ça
Iışıyor. İdari personelin sayısı 100 civa
rında. MatbaanUl hisse senetlerinin % 96' 
sı Maliye Bakan1I�I'nın. Şirketin Müdürü 
ise OP eski milletvekillerinden Neşet 
TanrıdaR· 

Tanrıda�, bu seçimlerde Yozgat'tan 
adaylı�ını koyuyor. Ancak Tanrıda.A:'ın 
müdürü bulunduiİu matbaadan harekeLle 
seçim çalışmalannı finanse ediş biçimi 
hayli ilgin'Y. TanrıdaR:, seçim çalışmala· 
rında kullanacaRı 60 kadar YozgaLlıyl 
işçi otarak mathaaya aldırıyor. Bunlara 
1 aylık ücretlerini ve ek masranannı ve· 
rerek kendi kampanyuını yürübnek üze
re Yozgat'a yolluyor. Ancak, Tanrıdag 
önseçimlerde son slraJara düşüyor, Buna 
raRmen yılmıyor. Tereihli oy propagan
daJil için yine aynı kişileri kullanıyor. 
Ama bu da para etmiyor. Bütün hayaUe
ri suya düşen müdür, işe aldlA"1 Yozgatlı
ları bir anda işten atıveriyor. 

Aynı matbaanın müdür yardımciSI ise 
AP Sürt adayı idi bu aeçimlerde. Arpa 
ambarının tam ortasında bolunan müdür 
yardımciSI Mehmet Aydar da seçim 
kampanyasına ilişkin bütün basım işleri
ni bedavadan müdür yardımcısı olduiİu 
matbaada yaptırtıyor. Bu "ucuz" aday· 
Iı�a raRmen, Aydar da milletvekili ola
mıyor. Olan, matbaanın mali kaynakla
rına oluyor. 

Müdür ve yardımcısı, milletvekili ola· 
mamanm verdiRi hmçla olacak, işyerin
deki ilerici işçilere karşı dhat açıyorlar 
daha sonra. ışçilerden 4. 'ü ı 3. maddeye 
göre işten atılıyor. Bunlara ek olarak 
] 3 işçi de isLifaya zorlanıyor. İstifaya 
zorlanan işçilere, "istifa etmedıkleri 
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Lakdirde 1 7 .  maddeye göre Lazminatsız 
olarak işten atılacaklan" tehdidi savru
luyor. Çaresiz işçiler bunun üzerine se
lameti istifa etmekte buluyorlar. Bunun 
dışında atılacaklar listesinde daha 4 O ki
şinin buiunduRu söyleniyor. 

Peki, ya sendika? O da başka bir 
alem. tşyerinde Türk-İş'e baR ii Basın-tş 
örgütlüdür. Ama işin ilginç bir başka ya
nı var: Matbaanın başkanı olan şahıs, 
yani işveren durumundaki Yaşar Peker 
aynı zamLıda Basın-Iş'in de genel baş
kan yardımcısıdır. Bu kişinin işçilerle, 
örgütlenme ile uRraşmaya hiç mi hiç ni
yeti yoktur. Yalnızca işçilerden topla
nan aidatlnla çıkarılan bir "gazete'nin 
geliri ile uRraşmaktadır. 

Işçiler, Mart'Lan bu yana fazla mesai
lerini alamıyorlar. Son ·ay maaşlannı da 
alamadılar. Aynca, işten atılan işçiler 
tazminatlarını da alamamaktadırlar. 
Toplu iş sözleşmesi hükümleri ise bir yıl
dan bu yana uygulanmamaktadır, 

Devletten aidıRı ihalelerle bol bol yo
lunu bulan bu matbaa ne yapmaktadır 
geliri ile. Bir kısmı ile ne yapıldıRı belli: 
Adaylann seçim çalışmalannın finans
manı. Ancak bunun dışında matbaanın 
başka katkılan da var. Ankara'da çıkan 
AdaleL, Tanin, Tasvir ve Selam adındaki 
sal1cl gazeteler burada çok düşük bir üc
ret karşılıRı basılmaktadır. Sendikanın 
Gündem gazetesi ilanlardan ayda 350 
bin lira kazanıyor. 

ışte emme basma tulumba böyle iş· 
liyor. "Çiftlik gibi yönetmek" gibi bir 
söz vardır. '['ürkiye de hiç bir çiftliRin 
böylesine başıboş bir biçimde yönetil· 
diRine biz inanmıyoruz. • 

YALNıZCA ''HAK GREVI" MU 

• 
Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul' 

da ulaşım beş gün süreyle felce uRradl. 
Belediye otobüsleri çalışmadı. Şehrin 
dış semtlerinde çalışan minibüsler, Cabri
ka servis otobüsleri Istanbul 'u doldurdu. 
Ulaşım, bunlarla saRiandı. Hem de en 
korsanca şekilde. 

tET'T'nin dört ana deposunda çalışan 
işçiler direnişe geçLi. GeçtiRimiz hafta 
boyunca, işçileri temsil ettiklerini ileri 
süren Türkiye Genel-Iş (TORK .. lŞ) ve 
Genel-Iş (DISK) sendikalannın yetkilile
rinin karşılıklı birbirlerini suçlayan de
meçleri, basında geniş ölçüde yer aldı. 
Bu arada, Türkiye Genel·lş yetkilileri ,  
sözleşmede taraf olarak IET!' Genel Mü
dürtüRü olmasına raRmen, Belediye'yi ve 
özellikle de Belediye Başkanı Ahmet ts
van'ı suçlamakta, hakaret yaRmuruna 

•.. _--------.... ---, 

tutmakta oldukça ileri &ittiler. Tirkiye 
Genel-Iş Sendikası Genel Başkanı Hüse
yin Pala'nın "Ahmet tsvan, deRil beledi
ye başkanlıRı, temizlik işleri müdürlülü 
bile yapamaz" sözleri, gazetelere manşet 
oldu. 

lETT'deki direnişi Türkiye Geneı-t, 
sendikası yürütüyor. Türkiye Genel-I, 
Sendik8SJnm !ETT'deki yetkisi, Yargı
tay kararıyla düşmüş durumda. !ETT'de 
işyeri yetkisi sorunu, tstanbul 2. tş Mah
kernesinde 26.7.1977 günkü duruşmada 
ele alınacak. Bu durumda, işkolu yetki
sine dayanarak sözleşme görüşmelerini 
yürüten ve görüşmelerin uyuşmazlıkla 
kesintiye uArama.s1 üzerine grev karanru 
alıp işyerlerine asan Geneı-Iş (DISK), 
direniş nedeniyle Türkiye Geneı-Iş'i suç
luyor. Genel-Iş'in bazı yetkilileri, direni
şin ardında CHP Istanbul Iı örgütündeki 

Türkıye 
Beledıyeler vaklı kuruldu 
• Türkiye Belediyecilik E�itim ve Araştırma Vakfı adlı kwuluşun öncülü

eünü Mannara ve Boeazlar Beled.iyelerBirHRi yaptı. 

• YakCm kuruluşu 18 Temmuz 1977 'de ıStanbul'da yapıldı, kuruluşa .,. 
Iannda Adana, Ankara, Antalya, Bayr.ampaş8, Çanakkale, Eskişeror, Gazian
tep, Istanbuı, ıZmit, K�ıthaneı Kayseri, Mersin, Trabzon belediye başkanlan
nın da bulundueu otuzu aşkın büyük kent belediye başkanı katıldı. 

Türkiye Belediyeler Vakfı'nın, kentlilerin zorunlu ihtiyaçlannı daha et
kin ve hızlı bir biçimde karşılanması yolunda, Türkiye çapında belediyelerin 
ortak çalışmaIanm amaçladıeı bildiriliyor. 

Vakfın ana amaçlan arasında şunlar sayılıyor: 
... Belediyelerin kent halloyla saA'lıkh bir diyalog kurmasını ve kentlUerin 

kent sorunlan konusunda eeitilmelerini, bilinçlenmelerini saelamak, 
... Tüm belediyeler personelinin teknik ve idari konularda hizmet öncesi ve 

hizmet-içi �itimini saA:lamak. 
• Kent halkının kültürel ihtiyaçlannı karşılamak, tarihi ve külıürel deRer

lerin korunmasına katkıda bulunmak, 
... Belediyelerin görev ve yetki aJanlanna giren her türlü.hizmetin uzun va

deli planlanması ve projelendirilmesi işlerinin çaedaş ve bilimsel yöntemlerle 
gerçekleştirilmesi için gerekti bilimsel çalışma ve araştırmalan yapmak. 

*" Belediyelerin gerek kendi hemşerileriyle. gerekse bi.rbirleriyle daha iyi 
haberleşmelerini ve bilgi alıŞ verişi düzenini gerçekleştirebilmelerini saRIamu, 

*" Belediye hizmetlerinin yapılması sırasında gerek mali, gerekse maddi 
güç Israfını önleyici tedbirleri araştırmak. tasarruf olanaklan bularak yeni 
kaynaklar saglanmasına çalışmak, ayru konulardaki tekrarlan önlemek ve bu 
amaçla belediyelerarası bir belediyeler bilgi merkezi oluşturmak, 

• Belirti belediye hizmeLlerinin gerektirdiei malzeme, araç ve gereçlerin 
standartlaşmasını sa#layuak, ortak üreıım oIanaldan yııııtmak. 

VAKıF KUHUC;ULAJ(I n/ıı ARADA 
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tETT DİRENİSt VE 
ARDINDAKt 
GERÇEKLER 

Belediyeye ilişkin çıkar çatışmalannın 
ve çeşitH hizipleşmelerin yattı�ını söylü· 
yor. 

Bu arada, Leyland otobüslerinin satın 
alınması sırasında adı bazı yolsuzluklara 
karışmış olan ve klS8 süren CHP hükü
meti döneminde görevinden alınnuş 
olan tET'T eski Genel Müdürü Saffet Gür' 
tav'ın da, direniş olayıyla ilgili oldu�u, 
bazı çevrelerce ileri sürülmekte. Adı, 70 
milyonluk bu yolsuzıu�a kanşanlar ara
sında anılan Saffet Gürtav'ın, Ay tekin 
Kotil'e yakın bir kişi oldu�u da söyl�ni· 
yor. 

yaklaşt.ı�ı bu döuemde, ard arda patlak 
veren, birbirinden kopukmuş gibi görü
nen iki olay. Ama her iki olayda da, 
halkla işçileri karşı karşıya getirme ça· 
baları. Her iki olayda da, Belediye'ye ver
yansın eden sağcı basın. Ve her iki olay
da da, "Isvan'ı iyice yıprattık" diye elle
rini o�uşturan kendi partisinin önde ge· 
lenleri. Ve YOROYOŞ'ün geçen sayısın
daki ekmek zammıyla ilgili yazıda da be· 
lirtti�imiz gibi, Belediyeye yönelik her 
karanlık tertibin altından, CHP tstanbul 
tı Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcı· 
sı ünlü müteahhidin adı çıkıyor. 

"Tencere dibin kara, seninki benden 
kara" diye birbirlerini yemeye çalışan 
Istanbul'lu Halk Partililer tepişirken, 
olan halka ve gamter sendikacıların elin
de oyuncak olan işçilere oluyor. 

Tüm bunlar göz önünde tutulursa, 
direniş olayırun pek de öyle basit bir 
"Hak grevi " olmadı�ı, daha geniş boyut
lara sahip oldu�u anlaşılıyor. önce ek
mek zammı sorunu, ardından IETT işçi· 
lerinin direnişi. Belediye seçimlerinin • KIMLERIN OYUNUNA KURBAN GIDIYORLAR' 

Kavramıarla Oynanmaz 
• 

Kimileri oyun oynamaya çok meraklı. Bilimsel sos
yalizmin ortaya koyduRu kavramı"., hedeflerle oyun 
oynuyorlar. Gerçek içeriklerinden soyuUadıklarl kav· 
ramlarla reklamlarını yapmaya çalışıyorlar. Bu yüzden 
de, sosyalizmin ilkeleri bir yana, akıl ve mantık sınırlannı 
da zorluyorlar. 

MC'nin kuruluş çalışmalarında püriiz yokken "gele. 
ceRi varsa göreceli de var " dediler. "Yeni bir MC'nin 
her şeyin sonu olmayacatını" söylediler. D04ru söyledi· 
ler. Sonra, Me'nin kuruluşu suya' düşer gibi göründü. Bu 
kez hemen alız deA:iştirdiler. İşçi sınıfı partilerinin oluş· 
turulması için yıllarca çaba gösterdikleri demokratik 
güçlerin birliei bir anda "oluştu". "Başınl._ 'nın çektili 
demokratik yılınak"ın MC'ye "geçit vermediAi" ilan 
edildi. " Demokratik güçbiriilinin alışılmamış boyutlara 
ulaştılı" yazlldı. 

Demokratik kuruluşlar yeni MC'ye karşı çıkarak gö
revlerini yaptılar. Bu, ancak saygı ve sevinçle karşılanabi· 
lir. Bu, başka. Ancak, MC'ye karşı tek tek yada ortakla· 
şa demeç vermeyi demokratik güçbirlieinin sallanması 
açısından tek ve yeterli ölçüt saymak bambaşka. Bu an 
layışla mücadele etmek gerek. Dar çıkarlar yada bilgi· 
sizlik sonucunda birlik sorununun buna indirgenmesi, en 
başta demokratik güçlerin birli�ini �Iama çabalarına 
zarar verir. Özü ve kapsamı kavranamayan hederıer için 
mücadele edilemez. Yalnızca gevezelik edilir. 

Dar çıkarlar yada bilgisizlile. Kaynak ne olursa ol· 
sun, birlik sorununun bu biçimde iRdiş edilmesinin te
meLinde tek bir neden var: Sorunun siyasi özünü kavra· 
yamamak. Sorunun siyasi boyutunu bilinçli olarak Ört· 
bas etmek istemek. Siyasi öz, siyasi boyu't ne? Bunu kav· 
rayabitmek için sorunu tarihsel gelişimi içinde ele almak 
gerekiyor. 

Demokratik güçlerin biriiRi, kavram olarak olsa bilt: 
öz olaroh yeni bir sorun detll. Çünkü sorunun özünde 
işçi sınıfı hareketinin ittifakları yatıyor. Ittifaklar soru· 
nu, ortaya yeni çıkmadı. Marks, Engels ve Lenin'de de 
var. Sosyalist mücadele ve iktidar sorununun işçi sınıfı 
ve müttefikleri açısından ele alınışı, Marks'la başlıyor. 
Engels'le daha büyük bir netlile kavuşuyor. Netlik ve 
pratik, Lenin ve 1917 Devrimi ile zenginleşiyor. 

Daha bu aşamada ortaya çıkan bir açıklıRı vurgula· 
mak gerekiyor: Gerek işçi sınıfının binili, gerekse itti· 
faklar sorunu, sosyalist hareketin gm eel ve nihai hedef· 
lerinden soyutlanarak ele alınamaz. Dolayısıyla, aynı 

METiN C ULHAOGLU 
sorun sosyaıist örgütten soyuTLanarak ve onun dışında 
çözümlenemez. Hangi tarihsel kesit içerisinde ve hangi 
özgül koşullarda gündeme gelirse gelsin, birlik sorunu sı· 
nıfsal ittifaklar sorunundan soyutlanamaz. Bu nedenle 
özünü sınıfsaı ittifaklar sorununun oluşturdulu demok· 
ratik güçlerin biriiRi hedefi de sosyalist örgütten ve onun 
mücadelesinden ayn olarak ele alınamaz. 

Marlt:s, Engels ve Lenin'den sonra, günümüzün koşul· 
larında bu zorunluluklar daha da artıyor. özetle şöyle: 
Günümüzde, eskisine kıyasla toplumun daha geniş kesim· 
leri kapitalist. düzene ve onun yan ürünlerine karşı derin 
bir hoşnutsuzluk içindeler. Kapitalizmin bunalımlanna, 
faşizme, gericili�e ve savaşa karşı toplumun geniş kesim· 
leri yeni bir aranış içinde. Günümüzün be lirgin nesnel 
özelliklerinden biri bu. Ancak aynıkoşullann getirdili 
bir başka özelliRe daha dikkat etmek gerekiyor: Dün, 
özeııikle 19. yüzyıl koşullarDlda, demokratik talepler 
doğrudan dolroya kapitalist düzene yönelik deRiidi. Gü· 
nümüzde ise, en basit demokratik talepler, en basit de· 
mokratik özlemler bile, daha doRrudan bir biçimde kapi· 
talist düzenin temel direklerini hede'f alıyor. 

Bu nesnel konumun ortaya çıkardıRı önemli bir so
nuç var: Geniş demokratik yıeınıarın kapitalizme karşı 
şu yada bu düzeyde hareketlenmesi, demokratik güçle· 
rin birlili sorununu daha kannaşık bir yapıya kavuşturu
yor. Birlik sorununun daha esnek, daha gerçekçi ilkeler 
ışılında ele alınmasını gerektiriyor. Ancak, ,bu gereksi· 
nimle birlikte şu zorunluluk da en ön plana çıkıyor: ışçi 
sınıfı dışındaki demoltratik Yalınların demokratik müca
deledeki inlsiyatinerini tarihsel olarak çoktan tüketmiş 
bulunmaları, buna ek olarak demokratik özlem ve talep
lerin giderek kapitalizme karşıt bır nitelik kazanması, 
demokraak güçlerin birlili sorununun sosyalist hareke· 
tin inisiyatifinde, bu hareketin etrafında ve onun pers· 
pektineri lşlRında çözümlenmesini kaçınılmaz bir zorun
luluk halıne getiriyor. Subjektif bir öge olarak sosyalist 
hareketin gelişmesi ve toplumdaki etkiniiRini artınnısı 
bu nedenle demokrasi mücadelesinin de odak noktasını 
oluşturuyor. 

Demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin beraberltli 
kadar, sosyalist hareketin güçlenmeSi ile domakratik 
güçlerin etkinIIRi arasındaki diyalektik ilişki de bu nesnel 
gerçeklerden kaynaklanıyor. Sosyalist hareketin güçlen· 
mesi, bir yanıyla demokrasi mücadelesinin güçlenmesine, 
demokratik güçlerin belini hedener etrafında toplanma· 
sına katkıda bulunuyor. öte yandan, sosyalist hareket 

ekSf:ninde oluşan bu birliktelik sosyalist harekete ve ör
gütlenmeye de yeni güçler kazandırlior. 

Teorik gerçekler pratikle de yaşantr.Türkiye, 1961· 
71 döneminde teorik gerçeklerin prati�ini yaşadı. 1961' 
den sonra, sosyalist hareketin gelişmesi, demokrasi mü
cadelesi ve gerçek demokrathk için bir katalizör işlevi 
gördü, Atatiirkçiilük .e 27 Mayıs'ç�ıkla ölçiilen "demok· 
ratlık" ancak sosyalist hareketin gelişmesi ile gerçek te· 
meline oturabildi. Gerçek demokrasi 'bilinci" böyle or
taya Çıktı. Alatürkçü ve 27 Mayısıçı "demokratlar"ın 
bir bölümü FeyzioRlu ve Erim gibileri ile saf tutarken, 
dilerieri sosyalist hareketin içinde yada çevresinde yer 
alddar. D�mokratik güçlerin hedefleri, sosyalist örgüt ta· 
rafından çizilen hedefler oldu. 

Türkiye ışçi Partisi, demokrasi ve sosyalizm mii:ı
delesini birlikte sürdürdü Ancak, aynı anda demokratlar
la sosyalislleri de örgütte bir arada barmdırdı. örgüt için· 
deki yada çe\ı'resindeki demokratik kuşakbir yandan par· 
tiyi bir annma sürecine zorlmen, diler yandan da ona 
kan verdi. örgütün içindeki yada çevresindeki demokrat 
kuşaklan, demokratillı aşıp sosyalizme yönelebilenler, 
örgütün içindeki yerlerini aldılar yada korudular. Parti, 
sosyalist aydm is:adrolannı partinin içindeki yada çevre· 
sindeki demokraUardan devşirerek güçlendi. 

TIp Genel Başkanı Boran'm son temsilciler toplan· 
tısında belirttili gibi, demokrasi mücadelesi ile sosyalist 
mücedele' arasında, demokratlar ile sosyalistler Irasında 
1971 'den sonra ortaya çıkan kopukluk acı "meyva"la. 
rını bugün veriyor. Bugün, gerek demokrasi mücadelesi 
gerekse demokratik güçlerin biriiRi sorunu, kimileri ta· 
rafından gerçek siyasaı özünden, sosyalist örgüt eksenin· 
den soyutlanarak ele alınıyor. Bu, en başta demokrasi 
mücadelesini güdükleştiriyor. Yine ayru nedenle, demok· 
ratik güçlerin birli4inin satlanmasayolunda somut ve ka· 
Iıcı adunlar atılacak yerde "afyon çekiliyor". BirUk $0-
runu MC'ye karşı demeçIere Indirgeniyor. 

Demokratik güçler, MC'ye karşı demeç verebilir. 
Vennclldlr. Ancak bu, kendı başına demokraUk güçle· 
rin bırlılinin saRianması anlamma gelmez. ış buna indir
genince, birlik sorunu sosyalist örgütten ve onun çizdıli 
perspektiften soyutlanır. Böyle bır soyutlama "demeç 
devrimciliaı dönentini" � gevezelili ııetirir. Sosyalistler 
ise demokraük güçlelrin birHRlnin saılanmlSl için var 
güçleri ile çalıştrlar. Ancak bunun yolunun gevezelikten 
geçmedilini de bilirler. 

• 
YUR

'
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Faşist Odaklar 
DaiıtlllDadık�a" 

MC iktidanndan bu yana çeşitli dü
zeydeki öArenim kurumlannda sürdürü
len operasyonlar biliniyor, Bu operas· 
yonlar sonucunda faşist yuvası haline 
getirilen ötrenim kurumlarından biri de 
Ankara Atatürk lisesi. Gün geçmiyor ki, 
bu lisede üslenen faşist beslemeler, yol
dan geçenlere ya da yakında bulunan 
EGO çalışanlanna bir saldll'l yöneltme
sinier. 

Bugüne kadar, girişilen bu tür sa1dırl
lar konusunda güvenlik yetkililerinden 
Valilile, oradan da İçişleri BakanlıAma 
kadar başvurulmadık makam kalmadı. 
Ama her nedense, bugüne kadar bu yet· 
kililerin hiç birinin köklü bir girişimine 
rastlanmadı. 

GeçtiAimiz ay içinde, öl'le saatlerin
de görevine gelmekte olan EGO memur
lanndan İskender öngüoç ve yarundald 
bir arkat .ışına Atatürk lisesinde üstlenen 
7-8 saloırgan demir çubuklarla saldır
mışlar , bu saldırı sonucunda öngünç 
&tır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış
tı. ış bununla da kalmamış, olay günü 
akşam üzeri EGO Genel MüdürlüQ:üoün 
çevresi yine aynı yerde yuvalanan faşist 
saldırganlar tarafından sanlmıştı. 

EGO yetkilileri durumu polise haber 
verdiler. Ancak, olay yerine gelen polis, 
saldırganlan detil, EGO'da çalışanlar· 
dan Selçuk Gültekin'i "polise mukave
met ve hakaret"ten göz altma aldı. Daha 
büyük olayların doA:masl EGO yetkilile
rinin ve çalışanlannın bilinçli ve kararlı 
ortak davranışlan sonucu önlenebiidi. 

Gün geçmelesizin yinelenen bu saldı· 
nlann bir öRrenim kurumundan kaynak
Ianması, olayın yalnızca dışa yansıyan 
yönlerinden biri. Temeldeki neden ise 
MC eliyle sürdürülen etitim ve öRrenim 
kurumIannı faşistleştinne politikası. Bu, 
yalnızca Atatürk lisesi olaylarlOda da. gö·l. 

FAŞISTLERIN ILK SALDıRıSı DECIL 

rwmÜYor. Daha geçenlerde yüksek dü
zeyc;Je bir Bakanlık görevlisinin " koman
do" oir eski genel müdür tarafından Milli 
EAitim BakanllAı içinde saldırıya uR ra
ması, temeldeki sürecin dışa yansıyan 
yönlerinden 'bir başkası. 

MC'nin 2.5 yıllık iktidan süresince iz
lediAi "milli egitim" politikasının atır 
basan yönlerinden biri devletin kred i ,  
burs v b .  gibi bütün olanaklan kullanıla· 
rak bilinçsiz gençlerin "komando" adı 
altında ilerici, demokratik güçlere karşı 
seferber edilmesi oldu. ÇoAu kez mev' 
cut düzenin acllannı çeken bu bilinçsiz 
gençler, bilinçli burjuva politikacılannan 
elinde düzenin sawnma araçları olarak 
kullanılıyorlar. Ankara Atatürk Lisesi de 

böyle "ocak"lardan biri. 
Bütün bunlara raAmen tüm devlet dai

relerinde, eAitim kurumlarında çalışan
lar, memur, teknik eleman ya da işçi ol
sunlar örgüUe:n aracllı�ı ile faşizmin sin 
dirme kampanyasına karşı örgütlü müca· 
delede kararlılar. Hiç bir saldırı onları 
yıldıramayacak. Çünkü "örgütJü birleşik 
güç yenilmez." 

"BIZI Y I LDIRAMAY ACAKLAR" 

Kimileri "MHP ile diyalol kurabilme 
umudundan" söz ededursunlar Türkiye' 
nin her yanında faşist saldırılar devam 
ediyor. A:l.kara'da hemen her gün hasta-

nelerin acil servisleri faşistler tarafından 
yaralanan ilericilerin u�rak yeri oldu. 

Ankara'nın Aşatı EA:lence semtinde 
faşistler Türkiye Işçi Partisi milletvekili 
adaylarından gazeteci İsmail Gençtürk 
ve bir arkadaşına da saldırdılar. Genç
türk ve arkadaşı yedikleri dayak sonu
cunda kaburga, baş ve burundan �ır .şe
kilde yaralandılar ve hastaneye kaldırıl
dılar. 

Faşist saldırllara çeşitli bombalama 
olaylan eklendi. Bombalamalar yalnız
ca DısK, TöB·DER gibi ilerici kuruluş
Ian hedef alınıyordu. Ankara'nın çeşitli 
yerlerinde ilericileri, devrimcileri yıldır
ma amacıyla kahveler, lokantaları bom
balamaya devan eden faşist.1er sabahlara 
kadar "görev" yaptılar. 

YOROYOŞ bombatanan kahvelerden 
birine gitti. Ankara'mn Danışment sem
tinde bombalanan " Arslan K.ıraathanesi" 
genellikle ilericilerin gittiAi bir yer. Çev
re sakinleri YOROYOŞ muhabirine böl
gede otwan insanıann genel olarak ileri
ci olduklarmı ve olaym onları yıldınnayı 
amaçladlAml belirttiler. Sözlerine şunla
rı da eklediler "olayı yaratanların yuva
landıkjan bölgeyi ve onların merkezini 
bugün herkes biliyor. Şu anda bu adam
lar, eminiz, ya bir sonraki akşam yapa
caklan işt planlıyorlar, ya da kendileri 
f\çısından bu olayın muhasebesini yapı
yorlar." Ankara'da aynı gecede faşıSller 
ve ajan-provokatörler tarafmdan bom
balanan yedi yerden birisi olan lJuraat-· 
hane ve çevresinde yaklaşık 20000 lira- . 
ya yakm hasara yol açıldı. Ama faşistler 
asıl amaçlarında başarılı olamadılar. 
Çevre sakinlerini, Danişment" emekçile
rini yıldınunadılar. Dükkanı hasar gören 
yaşlı bir kadın YOROYOŞ muhabirine 
"bizi yıldırmayı amaçlıyorlar ama yanı' 
lıyorlar" dedi. 

Kuruçeşme sırtlarında sokaklarda yatanlar 

YOROYOŞ ISTANBUL BOROSU 

ıstanbul BoAazl denince hemen her
kesin aklına doAal güzellikler ve zengin
likJer gelir. BoAazı:n sırtlanoı boydan bo
ya teneke damlı, tek odalı gecekondula· 
rın doldwduAunu ve bunların sayısız so
runlannı, buralarda oturanlardan başka 
bilen pek yoktur. Bugün bu gecekondu· 
larda oturanlar, ikili bir "ıt(et"le karşı 

BAŞKALARI 
"BOCAll SEFASI'" SORERKEN 
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karşıyalar. Afetin bir yönü, yüzde 50..sa 
eAime sahip sırtlardan evlerin üzerine ka-
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kesi var denip 16 evin kapısına mühür 
vurulmuş. İçinde oturanlar da sokaAa 
atılmış. Sonra da tamamen unutulmuş
lar ... Şimdi bu insanlar, yatak yorgan 
sokakta yaşıyorlar. 

Sokakta yaşayan bu ailelerden biri
nin reisi Sefer Duran şöyle anlatıyor ola
yı:  

"Şu gördüAünüz evin arkasında, şu 
arkadaki kayalıklardan koca koca kaya 
parçalan yuvarlandı. Evimizin arkası 01-
duA'u gibi çöktü. 3 gün sonra 2-3 polis, 
kaymakam ve birçok memur gelip evi· 
mizi mühürlediler. Daha önce kapımızın 
mühürlenece�ini, evlerimizin boşaltılaca
Rını bildirmediklerinden, şaşırdık kal· 
dık. Bir kısmımız komşularda kalmaya 
başladık, bir kısmımız sokakta yatıyo
ruz. Herhangi bir yer vermeleri için baş
vurduk, olur derlerse vereceA:iz, yoksa 
başınızın çaresine bakınız dediler. 'Para 
yardımı' diyecek olduk. Ne parası? Biz 
para, mara daRıtmayız' deyip gittiler. 
Halimizi görÜYonunuz. 15 gündir bu 
durumdayız. Şimdi ne yapaca�'JZ bilmi· 
yoruz. " 

Bu bölgeye yeşil saha deniyor, Vakra 
aitmiş bütün arazi. Gecekonducular her 
ay vakfa 75-300 lira arası bir kira ödü
yor1ar ve hem de her f!oCne tapusuz gece· 
konduların vergisini veriyorlar. Ailelerde 
octalama çocuk sayısı 5. Dam tenekeden 

de olsa, rutubetli, iAreti de olsa, suyu, 
yolu, penceresi olmasa da bu gecekon
dular, bu emekçilerin halkın tek barına· 
A:ı bugün. 

Beşiktaş Belediyesi İmar ışleri Şefi 
"Burada yaşayan insanları verdikleri ya
şam mücadelesinden dolayı kutlamak 
gerek" diyor. Evi mühürlenmiş olan Ha
nife ÇulhaoAlu'nun sözleri de bunu doA:
ruluyor: 

"35 yıldır aynı evde otururum, 6 ço
cuRum var. 8 nüfusuı, OA:lum askerden 
yeni. geldi, işsiz. AylıA:ıhı ı .500 lira. Ev 
yok, bir tane bulduk 1 ,000 lira diyorlar. 
Görüyorsunuz, yataklar kaı>ıda, ",ocuk· 
lar kapıda. Ne yapabilirim? 

Belediye işçisi Slil<'yman Uyar ekli· 
yor: 

"Aylı�ım 2.000 lira. Evim miihürlii. 
Çoluk çocuk yatak dii�t'k kapıdayız 
Onbeş gündür böyltıyi.l Vi' hnlinıil.i ilk 
soranlar sizler oldunuz .....  

Beşiktaş Beledi\'csi !';'ube !\Iııdıırıı Sa 
bahattin Şenyüz ıs.e, hu konuda .);>öyh· 
diyor: 

"Kaymakamlıihn i8tc�i üzerint, hııTl' 
kele geçtik. Söı konusu yerde ı 6 ev ve 
bir kahvenin tehlikede oıdu�unu sapt.a
dık. Hazırlanan rapor üzerine kayma· 
kamiıRın emriyle bu evleri mühürlettik. 
önceden bilgi vernll' konusunda ise ıııbı· 
taya hıtber verdik, bu onların görevidir. 
Valinin emrinde durum afet olarak sap
tanmış ancak 7269 - 1051  sayılı yasala· 
rın kapsamına girmedilti için yardım ya· 
pılmıyor. Ben girişimlerde bulundum. 

Elimden başka birşey gelmez." 
Valilik, kanun zabıta, belediye, kanu· 

nun bilmem kaçıncı maddesi, kırmızı 
mühür, dilekçe, ama yine insanlar sokak
ta, yine 16 aile Kuruçeşme'de kapısı 
mühürlenmiş çaresiz, yüzlerce gecekon

'du BoA:az sırtlarında. binlerce gecekon· 
dulu ıstanbul'da ve diler büyük kentler· 
de yannlarından emin dejtil.. 
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"Toplumsal üretimin ve onun artan 
etkinll�inin dinamik ve dengeli gelişme
si, bilimsel ve teknik ilerlemenin hırlan
ması, daha yüksek emek üretkeniiRinin 
�Ianması ve ulusal ekonominin her ke
siminde çalışmanın niteliRinin geliştiril
mesi yolu ile halkın maddi ve killtürel 
yaşam düzeyinin yükseltilmesi olan Ko
münist. Parti çizgisinin tutarlı bir biçim
de uygulanmasıo . .  tl 

SıNıFSıZ TOPLUM KURULMASıNıN 
PROGRAMI 

SBKP xxv. Kongresi 1976-1980 yıl
ları arasındaki devrenin en başta gelen 
görevini böyle belirliyordu. Kongre Sov
yetler Birliei'nde kurulmuş bwunan ge
lişmiş sosyalizmin özeıuklerini, ekcıoo
mik, toplumsal, politik ve kültürel geliş

mesi için gerekli adunları sıralayarak, ta
mmladı ve beş yıllık ve daha uzun devre
li stratejileri saptadı. Böylece, sınıfsız, 
komünist toplumun maddi-teknik teme
linin kurulmasına ilişkin teorik katkısını 
gerçekleştirdi. Bu yönergeden anlaşıl
ması gereken yöntemlerin bir bölüme 
şöylece sıralanabmr: Toplumun ekono
mik bütünleşmesinin satlanması, sosya
list üretim ilişkilerinin yetkinleştirilmesiJ 
kent ile kır arasındaki farkın ortadan 
kaldll'ılması. böylece Sovyet toplumun-

biçimde yansıtmasını saAlamak için be
lirli sözcüklere yönelik tartışmadır ... " 

Kongre'nin aAırlık verilmesini, daha 
doRnı bir deyişle, verilen aA'll'lıAın artını
masını öngörd üA'ü bir alan sosyal bilim
ler. önümüzdeki beş yıl içinde 9,6 mil
yon iktisatçı yetiştirilmesi öngörüıüyor. 
trkuisk kenli DoRu Sibirya'nın merkezi 
olarak aynı zamanda büyük bir öArenim 
kenti. Studgorodog {yüksek öRrenim ök
renci kent.i } kenlin yanm milyon nüru
sunun 65 binini oluşturuyor. Sosyal bi
limlere daha bugünden verilmekte olan 
aA'ırll�1 belirtmek için bu ö�rencilerin 
35 bininin bu dalda eAilim gördüklerini 
belirt.mek yeter. Zaten, XXV. Kongre 
toplumsal araştınnaların toplumun elli
lim ve istemlerini yansıtabilmekLe ne de
rece başarılı oldultunun bir kanıtınıoluş
tunnaktadır. 

Sözü edilen bütün konuların Anayasa' 
ya yanSlyış biçimlerini burada ele alma
nın olanaA'1 yok. Bazılanna deA'inelim: 
Seçim sisteminde yapılan deRişiklik po
litik sistemin ve yönetimin yetkinleşti
riimesine ve böylece sosyalist demokra
sini n  yaygınlaştlıllmasına ve ekonomik 
gelişmenin güçlü bir biçimde hızlandınl
masına yönelik. Dolayısıyle, toplumun 
sürekli olarak büyüyen bir bölümü do�:
rudan etki yapabilmek ve yaratıcı çaba
lannı kolaylık.la sunabilmek olanaltına 
kavuşmuş olur. Bir başka deitişikliRe 

göre artık mecburi elitim 8 yıl delil, 
10 yıl. Uzun süredir zaten korunmakta 
olan doita bundan böyle bir de Anayasa' 
nın güvencesi altında. Hazar Denizi üze
rinde kurulu bir petrol çıkarma alanını 
gezerken sordu k :  "Petrol sızması ya da 
kaçaılı nasıl önleni yor?" Soruyu böyle 
sormak gerektiydi, çünkü deniz üstünde 
ve kıyı boyunca kilometrelerce süren bir 
yol boyunca denizin tertemiz olduitunu 
gözlemiştik. Yanıt: "Do�ayı, bu arada 
Hazar Denizi'ni kirletmek yasaklanmış
tıı ... " Sorunun anlaşllmadlAml sanıp iis
teled ik: "Evet ama alınan önlemler ne
dir?" Anlayamamış olmamız kayrana
mıyarak yinelendi :  "Yasak oldultu için 
kirletilmez!" çevre korunması bu denli 
kolay ve kesi n bir biçimde çözümlenmiş. 

BiR GÖLüN SOSY ALisTÇE 
KULLANIMI 

Kirletilmeyen diRer büyük bir su de· 
posu Baykal Gölü. Dünya tatlı su rezer
vinin dörtte biri bu gölde. 300'ün üstün
de akarsu tarafından besleniyor. çoeu 
eriyen kar suları olduitu için gölün suyu 
çok soRuk. Bu nedenle ve temizlillinden 
ötürü belirli dinlenme yerlerinde bulun
duruian bardaklarla e�i1ip içmek olana�:ı 
var. çoitu göllcede yaşam t>elirli bir de
rinlikte son bulmasına karşın Baykal'da 

KOMÜNİZMİN 

derine gitlikçe zenginleşiyor. Gölün su
Iannda bulunan mikroskopik bir yarat.ık 
canlı filtre görevi görllyor. ölen deniz 
yarat.ıklarlOJ temizliyor. Bunun farkedil
mesinden sonra bu mi kroskopik yarat.ı
eın artırılması için çalışmalar yapılmış. 
Nereden geldikleri bili nmeyen dunyanın 
tek lat.lı su fokbalıklannın Göl'de sapta
nabilmiş cinsi 70 bin. Gölün tabanından 
ve suyundan birçok maden elde ediliyor. 
Bin kişilik bir kıyı köyünde latlı su araş
tırmalan enstitüsü var. 

Göl'ün sulannı boşaııan Angara Irma· 
Rı'nın düzenli ve yüksek debisi, üzerinde 
bir dizi hidro elektrik santral kurulması
nı olanaklaştırmış.llki 1959 yılında açıl
mış. Yılda 4,5 milyar kws'i vardiya başı
na dörder kişi ile üretiyor. 500 k m. a.şa
eıda Srat.skaya var. 1954 'de Ekim Devri
mi'nin 50. yılına yetişmesi planlanarak 
yapımına başlanmış. 1967'de yılda 24 
milyar kws üretecek güce erişmiş. Bu 
santralı ise her vardiyada 8 kişi çalıştın
yor. Daha ilerde yapılmakta olan Şu
şenskoye daha da büyük olacak . Büyük
lük bir tutku de�il. Zorunluluk. Işsizlik 
olmadıRı gibi işgOcu sıkıntısı var. Bu, bü
tün Sovyetler BiriiRi için böyle. Dolayı· 
sıyle kalkındınlmaları öncelik kazanmış 
bölgelere işgücü çekebilmek için bir dizi 
özendiriciler sistemi kurulmuş. Sibirya' 
da ücretler diRer yerlere göre iki kat faz-

MADDİ TEMELLERi ATıLıYOR 
'--------------r-------CANDANBAYSAN--------�------------J 
da anlaşılması gereken biçimiyle sınıf 
yapısının deRiştirilmesi (di�er bir deyiş
le kentte w diler alanlarda çalışanlann 
yaşam koşulları arasındaki farkın kaldı
rılması), sosyalist ülkelerle dostluk ilişki
lerinin geliştirilmesi ve birliitin sağlan
m&SJ, sosyalist. devletin geliştirilip sosya
list demokrasini n yaygınlaşlınlması, 
proletarya diktatörlüRüne dayalı devlet 
yapısından tüm halkın devleti olmaya 
geçilmesi, işçi sınıfııun Marksist-Leninist 
partisinin gelişmiş sosyalist toplumda 
tüm halkın partisi olarak rolünün büyü
mesi, sosyalist yaşam biçiminin benim
setilip beslenmesi ve bireyi n  kişilitinin 
oluşturulup geliştirilmesi. 

Sovyet toplumu yukarda slıa1anan 
gelişmeler açısından zaten, bir süredir 
belirli yol almıŞ ve başarılar elde etmiş 
bulunuyor_ Tüm toplumun öncÜ5ü olma
yı gerçekleştinniş bwunan Parti, son 
Kongre'sinde bu mellitinin salladıitı ay
rıcalıkla, büyük. çapta toplumda gözle
nen gelişimlerin sözcülütünü yapmış ve 
buna dayanarak yol gÖflterici yönergeler 
geliştirmiştir. Dolayısıyle, bu yıl içinde 
halk tarafından tartışılmaya sunulan ye
ni Sovyet. Anayasası tas.latı yukarda özet
lenen çerçeve içinde bir adım oluştur
makta. 

YENI ANAYASA: MEVCUT 
DURUMUN MEVZULAŞTlRILMASI 

Sovyet.ler Birliti gez.imiz sırasında 
twatın tartlljılması süreci henüz başla
mışt.ı. Bakü'de Azerbeycan Radyosu'nun 
bir görevlisiyle, Akşin Babayef ile yaptı
Rım konuşmada konunun radyoca ele 
alınışı", öitrenmek olanaltını elde ettim. 
Tartışma ve belirli maddeler üzerine ta
nıLma-pçıklama programları yanında, 
radyo gerek mektupla, gerekse telefonla 
ilişki kurarak görüşlerini belirten dinle
yicilerden detişik görüşleri olanlann 
çatrıh olarak bulunduklan tartışma 
programları da düzenlenmiş. Genel lepki 
beni mseme yönünde. Gazetelere yazıp 
diiter yollarla görüşlerini duyurabilme 
olanalını elde et.miş olanların söyledik
leri kısaca şöyle: "Toplumumuz zaten 
bir süredir yeni Anayasa'run tanımladıitı 
toplum idi Olan, yalnızca bu durumun 
kal.t iaerine geçirilmiş olmasıdır. Sorun, 
benimserup benimsenmemesi detildir, 
içinde bUıundutumuz toplumu en iyi 

BIR YANDAN üRETIM ARAÇLARı/EMEK ORANL "RININ, DICER 
YANDAN ÖLÇECIN SüREKLI oLARAK YüKSELTILMESI BiRKAÇ SO. 
NUCU BIRDEN SACUYOR. OTOMASYON VE üRETKENliK KESINTI. 
siz BIR BiçiMDE ARTIYOR, ZAMAN KAY BININ AZALTıLMASı KONU. 
SUNDAKI TITIZlıCı VE BILINCI YüKSELTıYOR, i ŞGüCüNüN BÖL· 
GESEL TOPLULAŞMASINI SACLAYARAK üRETIM ILIşKILERiNI 
OLUMLU YÖNDE ETKILIYOR VE TARIMOAKI I ŞGüCüNüN ÖRGüT· 
LENIŞ BiçiMINE IŞIK TUTUYOR. BRATSK'DA ACAÇ üRüNLERI EN· 

DüSTR ILER IN l l şLET'-'"sl BUNUN EN GENÇ FAKAT GüÇLü ÖRNEK· 
LERINDEN BIRI.  SO'ŞER METRELIK HATLAR BOYUNCA BIR I K I I ş. 
ÇIDEN FAZLASINARASTLANMAMASIYANINDA I Ş LETMEDE TOPLAM 
LS BIN I ş ç i  ÇAlıŞıYOR, 

la,  yıllık izinler 1 2  gün daha uzun olabi
liyor. -----------------------

KOŞU LLAR EMEGiN 
üRETKENLiGiNi ARTıRıYOR 

Gerekli insangücü yctersizli�i, kendi
li�inden verimlilik artışını getiriyor. Da
ha az sayıda işçjnin daha çok ürettiti 
santraller, fabri kalar, petrol havzala.n. 
Bunun ötesinde, diler bir zorunluk ola
rak her vardiyada düzenli bir biçimde 
ayrı sayıda işçi çalışmasını gerektiriyor. 
Bir işçinin verimliliti bu derece yükselti
!ince, onun yokluRu da o derece olumsuz 
et.ki yapıy_or. Dolaştırlld lRımız bir ataç 
ürünleri endüstrisi işletmesinde 1 0  fabri
ka ve 15 bin işçi var. En yüksek vardiya
da 5.080 ve en düşükte de 4.940 işçi ça
l ışıyor. Aradaki 140 işçilik farkın büyük 
çapta yönetici kadronun gündüz vardi
yasında çalıştlAından ortaya çıktlAınl 
söylediler. Bu işletme de Bratskaya baraj 
gölü çevresindeki Bratsk kentinde. Bu· 
nun yanısııa 3 fabrikalık pre-fabrike üni
teler işletmesi, t.amamlanmakta olan 
dünyanın en büyük alüminyum işletmesi 
'-'irçok maden ve diiter endüstri kuruluş
ları var. Bu denli yo�un endüstri kent.i 
olması, tarıma olabilecek kadar az işgücü 
ayrılmasını gerekLinniş. ARaç ürünleri 
işletmesi için 6 milyon hektarlık orman 
alanı aynımış. Kapasite gözönünde tutu
larak, bu alanın 80 yılda kullanılabilece
Ai ve aynı süre içinde d!! bir taraftan hiç 
ernele mal olmadan, kendi kendini yeni
liyeceli hesaplanmış. Yoksa, öui bakım 
ilE' böyle bir ormanın 30 yılda üreLilebil
diiti biliniyor. Zengin Sibirya onnanları
nın saAladl�1 bir ek olanak. 

Eııdu<otrinin ye işgücünun yolunlaş
masının sallladlA:ı birçok yarar var_ Ken
disi bır ?.o runluk olarak ortaya çıkan bu 
durum aynı 1.amanda yeni olanaklar sait
lıyor. Birçok iş dalının ot.omasyona ge
çebil mesini ye verimliliAin artmasını do
�urııyor. tlişki kendini be�leyen ve bü
yuıen bir gelişim içinde sürüyor. Işgücü
nun bôlgesel YO�lInlaşmasl aynı zaman
da üretim ili şkilerini etkiliyor. Gelişmiş 
sosyalist toplumda komünizmin maddi
teknik temellerinin oluşturul masında bi
limsel teknolojik ilerlemenin toplumsal 
yönlerine aAırlık verilmesi gereti açık 
olarak ortaya çık ıyor. XXV. Kongre'ni n  
orlayü koyduAu gibi . .  

(GELECEK YA Zı :  SıNıFSıZ TOPLUM 
YöNONDE ADIML"R) 
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TOPLUMDA VE SANAnA ITIBAR 
ONATKUTLAR 

faşist franko döneminde yıllarca Paris'te sürgünde kalan iinlil lspanyol 
romancısı Juan Goytisolo'nt61 bir yazısını çevirip yayınlamıştım yıllar öncf. 
Yazının başlığı şöyleydi: "Çiiüyen Bir Ülke: I spanya". Goytisolo o yazısında, 
toplumu yöneteniere egemen olan dünya görüşünün ve kişisel ahlakın yavaş 
yaVaş bulaşıcı bir hastalık gibi o toplumun bireylerine bulaştığını, Başkanın 
yalan söylediği, halkı aldattığı bir ülkede ailede eşlerin birbirini aldatmasının 
da yavaş yavaş doğal karşılanmaya başlandığını, gemisini yürüten yöneticile
rin kaptan oldukları ülkede herkesin birşeyler "yürütmek" için can attıklarını 
anlatıyordu. 

Gerçi gökyüzündeki yıldız, gecenin en karanlık olduğu saatte de yerin
dedir. Petrarca'nın sözleri uyarınca, "Gökyüzü kara bulutlarla dolu olsa bile 
ölümlerden korkmayan halk yerinden kıpırdamaz ... " Ve ispanyol halkı insan
ca ve onurlu bir yaşamın haklarını tüm engellere karşın elde etme yolundadır 
bugün. Ama ülkemize bakıp, Goyrisolo'nun Ispanya için söylediklerine hak 
vermemek elde değiL. 

Ben Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerinin yerinde olsam, YahyaDemirel' 
in askerliğini nasıl Büyük Efes Otelinde yüzbinler harcayıp havuz kıyısında gü
neşlenerek yaptığına ilişkin haberi öyle koskotaman birinci sayfaya koyma�. 

i-Çünkü bu haberin bir eleştiri gibi değil, bir övgü gibi karşılanacağından korka
rım kimilerince. "Hefal olsun" diyecek çok kimse, "Işini biliyor çocuk. Bak 
ne güzel, kitabına uydurmuş, güriirii gün ediyor ... " Güç ve başarı "ne pahası
na olursa olsun" toplumun tek değer ölçüsü durumuna getirilince halkın tüm 
değerleri altüst olmaya başlar. Çoğumuz, CHP Genel Başkanı Bülent Etevit'in 
seçim sonrası politikasındaki gerçek eleştiri noktalarını unutup, "Beceremedi. 
Ne yapıp yapıp, aynı yöntemleri kullanıp iktidarı elde etmeliydi" diye dövün
medik mi? Güven oyu alabilseydi, mil letvekili satımImış olmasını bile hoş 
görmeyecek miydik? Işte bu yoz kapitalist düzenin getirdiği en tehlikeli hoş· 
görüdür. 

Bu olaYlj ilk bakışta önemsenmiyecek, ama gerçekte çok önemli bazı 
sanat hareketleri nedeniyle son günlerde yakından yaşadık. Antalya ve Yan m
ca'da yerel yönetimlerle elele veren sanatçılar, birer "Halk Sanat Şöleni" ger-

çekleştirdiler. Yetersizliklerine, eksikliklerine karşın dürüst, bilinçleorneye 
yardımcı ve en önemlisi emekçi kitlelerle. halkla diyalog kurabileo şenlikferdi 
bunlar. Hayatlarında tiyatro oyunu görme olanağını bulamamış kitlelere ileri· 
ci sanatın ışığını götii"üyorve heyecanla karşılanıyordu. Alanlarda, sokaklarda, 
açık hava tiyatrolarında binlerce, onbinlerce kişi sinema"ın, tiyatronun, ede
biyatın, resmin, müziğin ülkemiz çapındaki, hatta uluslararası çaptaki ilerici 
örneklerini izliyordu. Kimi ıaman ücretsiz, kimi zaman küçük ücretterle. Ve 
sanatçılar, (tiyatro örneğinde olduğu gibi). halkın kendilerinden daha ileri bi
linci karşısında şaşkınlığa düşüyorlardı. Din(eyidler müzikçilere, "siz durun, 
daha ileri til'küleri ·biz SÖyleyeceğiz ... " diyorlardı . .  

Peki bu olayın basındaki yankıları nasıl oldu? lterici gazetelerimiz konu
ya biraz geç intikal etti. Ama sonunda da olsa, olayları yakından izleyenıerin 
tanıklıklarına yer verdi. Büyük tirajh gazeteler ise, inanılmaz bir rahatlıkla tüm 
olayları tersine çevirip yansıtmayı marifet saydılar. Yıllar önce, "ehlikeyf" 
Belediye Başkanlarının zamanında, olmaz rezaletler dönüp dururken, skandal
ler birbirini kovalarken, bir avuç taşra burjuvasi ile büyük kent sosyetesi üyesi
nin kendi aralarında sürdürdükleri "festival"lerin parlaklığını öve öve bitiremi
yen bu basın organları, bu kez, üstelik Antalya halkının olumlu izlenimlerini 
kendi sayfalarında bile gizleyemedikleri halde, sayısız özürler bulup "sıvadılar" 
olayı. Çünkü itibar, halkla diyalog kurmaya çahşanın değil, halkın tepesinde 
yumurta pişirip olmaz haltlar kanştırarak midesini dolduranındır. 

"Hiç bir sanatçı gelmedi bu yıL ... diye manşetler attılar. çünkü onlara 
göre itibarh sanatçı, ne gerçekçi yazardır, ne ilerici ressamdır, ne dürüst tiyat
rocudur, hatta ne de onurlu sinemacıdır. Dedikodulannız ve havuz başı aşkla· 
rınııla renkli saYtaları dolduran delikanlı ya da hanım kızlardan biri değilseniz 
sanatçı sayılmanız mümkün mü? Böylece yıllardır kendilerinin koşullandırdığı 
halkı kendi yoz değer yargılanna mahkum ederek kullanıyorlar. 

Ama bütün bunlardan ötürü gazetecileri suçlamak da yanlıştır. Bir ülke
de yolsuzluk, Başbakanlar, bakanlar için bile reklam oluyors3", şeref de, itibar 
da, başarı da onların olacaktır. 

Biz şımdilik, "son gülen iyi güler ..... demekle yetinelim. 

Sacoo ve Vanzetti 'nin anısı
Amerikan Halkma -

ışık totnyor ----

BIR ELEK
TRIK KESIL
MESIABD 
KAPITALlZ
MININ GER
ÇEK YUZU
NU SERGILE
MEYE YETrI. 
"REFAH TOP
LUMU"NDA 
YACMALAR. 
SOYGUNLAR 
ALDı YURU
D U. 

Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti, 
Amerikan işçi sınırın�n d�.

stanlaşan �i 
kahramanı. Bundan elli yll once elektnk· 
li sandalyede can verdiler. Fakat isimleri 
hila dudaklarda, şiirlerde ve şarkıJarda. 
ünleri bütün dünyaya yayılmışdurumda. 

Sacco ve Vanzetti Amerikan sendikal 
hareketinde önemli iki liderdi. Sendikal 
mücadeleye t.aharnmüısüz amerikan pat· 
ronlannın hoşnuıSuzluRu ve tepkisi çok 
gecikmeden açlAa çıktı. Sacco ve Van· 
zetti soygunculuk suçlarnasıyla idam 
edildiler. Aradan geçen zarnan olayı ört· 
bas etmeye yararnadı. Tıpkı Rosenberg' 
ler gibi. Suçlular suçlannı örtbas edeme· 
diler. 

Fakat suçlular suçların olaRan hale 
gelmesini satladılar. Amerikan gansterle
rinin ünü bütün dünyaya yayıldı. Kov
boy filmleri konulan nı kızlideriIi kat
liamları ile sÜ8lediler. Zeneiler toplum 
dışı yaratıklar olarak horlandılar. Genç
li�in neredeyse tümü uyuşturucu madde 
kullanmakta. Cinsi sapıklara her yerde 
rastlamak mümkün. Cinayetler, soygun· 
lar vs. önü alınmaz bir sel halinde. 

Ne",! York'ta bir gece elektrikler ke· 
sildi. Kararuıkta kaJan kentte yapılma
dık karanlık iş kaJmadl. Bankalar soyul· 
du, dükkanlar yaAma edildi, yangınlar 
çıkarıldı, inıoanlar öldürüldü ve daha ni· 
celeri ... Belediye Başkanı çıkar yolu hal· 
kın üzerine ateş açtırmakta buldu. Bin· 
lerce insan tutuklandı. TutuklananJann 
arasında zencilerin çoRunlukta olması, 
her sorunda olduAu gibi ırk ayrımının 
bu olayda da zenciler üzerinde bir terör 
uygulamasınd a kullanılması gözden kaç· 
madı. 

Blitün bunlar bir gecede oldu. Sonra 
da oturdular geceyi ve ertesi gün de sü
ren olaylan yorumladılar! . . .  "Yasalara 
Vı! otoriteye saygı azalmıştı, suçlular ço
Au kez cezalandınlmamaktaydılar, gece· 
kondul arda suç ve şiddet kol gcziyor· 

Y()IWYIlŞ - 26 TEMMUZ 1977 - 1 4  

du..... Fakat, sonunda teslim de 
edebiidiler: "Gecekondu gençliA'i arasın· 
da işsizlik oranı % 40'i geçmekteydi ;,at;
Iıktan ölünen yerlerde/karanlıkta karan
lık işler olur ... " 

"Hür Dünya" nın yöneticileri yorum 
yapma hürriyetlerini kullanmaktaydılar. 
örnekleri çok. Son örnek daha da ilginç: 
"NATO bir savunma örgütüdür, bize yö· 
neltilen saldınları korunmasını istedikle
rimizi n  tahrip edilmeden püsk ürtülmesi
ni saAlamak için bir bomba geliştirdik." 
Sözü edilen bomba, Nötron bombası. In
sanları öldürmek için atom, hidrojen 
bombaları Amerika'ya yetmedi. Daha 
korkuncunu buldu. Bunların zaran yal· 
nızca canlılara, cansız varlık lara, asıl ko
runması istenen ( ! )  varlıklara bir zararı 
yok. Böyle bir bombanın yapımına di · 
iter emperyalist ülkeler bile karşı çık· 
mak zorunluJuAunu duydular. 

Emperyalizmin, aosyalist. toplum ve 
sistem karşısında yarattılı düzen bu. 
Antikomünist propaganda ile, polis terö
rü ile, nötron bombası ile ayakta durma
ya çalışıyor. Sadece sömÜldüjtü ü·lkeler
de dejtil, kendi ülkesinde de kan dök
mekten kaçınmıyor. Çünkü sermayenin 
vatanı yok. Vatanı gerçek anlamıyla sa· 
vunanlar sosyalistler, ilericiler, demok
ratlar. Sosyalistlere, sosyalist ülkelere 
atılan çamurlar, kendi düzenlerini tarif 
ediyor. Suçlular artık suçladlklannın 
suçsuzlu�unu inkar edemez hale geldi· 
ler ... 

Aradan geçen elli yıla rajtmen Sacco 
ve Vanzetti 'ye atılan çamur tutmadı. 
Sacco ve Vanzetti'nin su:ısuzlulunu ilan 
etmek zorunda kaldılar. Ama iş burada 
kalmayacak. Amerikalı bu iki sendikacı· 
nın oturtulduQ:u sandalyelere sahipleri 
oturlul81"BIc 

Ansızın bir acıyı kucaklıyarak geçti mayıs 
dostların türküleşmiş gözleriyle 
yaşandı sınanmış mutluluklar 
öfkeler 
ve yanılgılar 
yakamızda güller kan kımıızısı sulara batmış 
geceler partizan 
köhne ruhumuza balyozlarla vuran 
hiç ummadığın bir arkadaş ın 
karanlıkta 
duvarları afişlerken gülen yüzü 
şimdi sımsıcak tutuyordur seni . .. 

şimdi sımsıcak turuyordur seni 
el lerin daha hızlıdır makina başında 
inancın daha gümbürtlilü 
yalansız sureti n gerçek bir posterdir 
ağır çekimli sağlıklı ilerleyişlerin 
dur biraz soluklan 
yeniden sına kendi ni 
glkme güç kat 
öfkeni bir solukta tüketme 
bak borsalar dalgalanıyor 
bankalar pay laşılmak ta 
ve senin yerin 
keskin bir çizginin kan perdesini aralamakta 

keskin bir çizginin kan penJesini aralamakta 
akarak zaman 
ve beni kudurtmakta 
puslu gözlerimden çözlilen nefret 
çünkü kalbin"ldedir sımsıcak ölmeyi bilenler 
Ansızın bir acıyı kucaklıyarak geçti mayıs . .. 

T1MUC1N ÖZYOREKLl 
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GEÇl1CIMIz HAFTA ıÇINDE AZER
BAYCANLı SANATÇı ZEYNEP HAN
LAROVA. ANKARA, !sTANBUL VE 
ıZMIR'DE KONSERLER VERDı ' BE
RABERINDEKI HALK DANSLARı 
TOPLULUCU ILE SÜRDÜRDOCÜ 
GÖSTERILERDEN SONRA YÜRÜ
YÜŞ MUHABIRI HANLAROVA ILE 

HANLAROVA İLE 

Geçtiğimiz hafta içinde Azerbaycan Deulet Halk Danslan Toplulu;unun 

ve opera sanatçısı Zeynep Hankırooo'n," görkemli gösterilerini izledik Istanbul, 

Ankara ve ızmir'de ... 
Azerbaycan Deulet Halk Danslan Topluluğunun sunduğu oyunkır arasında 

Noz Eyleme, Nişanlıkır. Komik, Şeker ue Tumba domlan dikkati çekiyordu. Ko· 

mik Damı üzerinde biraz durmakta yarar oor. Halk arasında otantik biçimde oy· 

nanan bu dans, topluluğun koreograflannca daha bir düzenlenmiş ve geliştiril· 

miş. Uç erkeğin 8euelikkri kızı elde etmeğe çalışmalarını ve sonunda en yakışık

lılorının galip geldiği bu dans, topluluk sanatçıları tqrafından olağanüstü bir başa

rıyla .ergileniyordu. Topluluğun sunduğu oyunlardaki ayakların (figürlerin) Ana· 

dolu halk oyunlanyla olan benurliklerl de hemen göze çarpıyordu. Bırakalım ' 

Doğu Anadolu 'dahi Azerbaycan küıtürüyle ortak özellik taşıyan bölgeleri, Gaz;· 

antep'te Türkmen boyları tarafından yaşatılan Dokuzlu, Çepikti, Mani gibi oyun· 

lann ayakkırını ((ıgürlerini) bu oyunlarda gözlernek mümkün. Yalnız hızlann oy· 

ıuıdığı oyunlarda da Erzurum bölgesinden motifler gözleniyordu. Dzellikle Erzu' 

rum 'da kızlarım oynadığı 'Aşşahtan Gelirem' oyununa çok benzeyen bir oyun 

oynadılar. Tumba Damı do daha bir ilginç. Bir dizi delikanlının oynadığı bu 

oyunda herkesin elinde nagara adı uerilen dauullar uar. Nagaralarla tuttuklan 

tempoya uyarak bir yandan da oyunlannı .ürdürüyorkır. 
Topluluğun oyunlonnda kullanılan çalgılar aynı zamanda Zeynep Han/ar-

000 'ya eşlik ediyordu. Bu çalgılar, Tar (bir çeşit 802). Keman(bizdeki kemençeye 

benziyor), Bakıban (meyin değişik bir çeşidi), Nagara (elle çalman küçük dauul), 

Kkırnet ue Garbon (akordeon). 
Azerbaycan'da yetenekli çocuklar daha küçük yaştan topluluk tarafından 

yetiştiriliyor ue profesyonel eleman olarak grupta yer alıyorlar. Daha sonra Zey' 

nep Hanlarooo'ya sorduğumuz sorulara aldığımız cepaplarda görüleceği gibi her 

fabrikada, her işyerinde kültür ça/ışmalannı düzenleyen dernekler oor. Ve bura

larda halkm yaratıcı gücü sürekli okırak halk oyunlarına, müziğine, tiyatroya kat· 

kısını sürdürüyor. Buralarda yaratıkın ürünler uzman kişiler tarafından işleniyor. 

Ve böylece en Ü8t düzeydeki kültür üriinlerinde bile sanayi işçilerinin, tarım işçi· 

lerinin katkılan .oz konusu oluyor. 

Sovyet Azerbaycan Cumhuriyeti'nde 
oktuAu gibi ülkemizde de çok sevilen bir 
halk sanatçısı Zeynep Hanlarova ... Tli'"· 
kiye'de sevilmesinin başlıca nedenlerin· 
den biri de 'mahnılarında' (tii'külerinde 
Azerbaycan ve Anadolu kültil'ünün or· 
tak özelliklerinin linüste çakışması .. ) 
Azerbaycan'ın doğal güzelliklerini, Azer· 
baycan halkının coşkusunu yaşıyor in
san .. 

Ama bu içten coşkuyu faşist propa
ganda malzemesi yapmak isteyenler de 
var. Gösteriler sırasında faşist gruplar 
"Esir Türkler Haftası"nda bombalı, bas· 
kınh, saldırılı eylemlerine yenilerini kat
tılar ve gösterileri provoke etmek için 

salonlarda ön sıraları işgal ederek "sıo
ganlarını" attılar. 

"Laleler" tii'kÜ5ü sırasında ya da "A
şık Şamıir deli dağdan geçende" m.h
nısındaki " Gelmişem gezmeye sizin dağ
ları" mısraını söylerken Hanlarova, g
lo ndaki faşistgruplar " Azerbaycan'a h"
riyet", "Esir Türklere hürriyet" diye ba
Aırıyorlardı. Konserlerden birinde faşist 
bir paçavra uzattılar eline ... Başyazısının 
başlığı şöyle: "Türkiye Esir Türkler Da
vasına Sahip Çıkmalıd"". SSCB'deki 
"Esir Türkler"i kurtarma iddiasındaki 
faşistlere HanlaroYa sahneden şu cevabı 
verdi:  "Ben buraya Sovyet Halkının se
lamlarını gelinnişem. Böyle halklar ara-

SÖYLEşİ 
sındaki dostluğu bozucu kötü şeyler 
yok ... " Ve bu faşist paçavrayı yere fır
lattı. Salondaki faşistlerin provokasyon 
çabalarına aldınnayarak başka uluslarla 
dayanışmayı dile getiren 'Mehebbetim 
Unutma' (Bulgar şarkısı) ve ünlü Kalinka' 
yı okumaya devam etti. Söyleşimiz sıra
sında bu olay hakkındaki görüşlerini sor
doğumuzda Hanlarova şöyle dedi: "D in
leyicilerin benden beklediği, dost Azer
baycan halkının tii'külerini söylemem, 
halklar arasındaki kardeşliği dile getir� 
memdir. Ben orada bir avuç kendini bil· 
meze Azerbaycan'da i nsanların nasıl 
mutlu, özgÜ' olduklarını, sosyalizmin ni
metlerirıden nasıl yararlandıklarını mı 
anlatayım ... " 

Yukarda sözünü ettiğimiz başyaıının 
ilk paragrafı şöyle: "Temmuz ayının 
üçüncü haftası "Esir Milletler Hafta!ı" 
olarak kabul edilmiştir. 1959 yılında ilk 
defa ABD'de kabul ve ilan edilen Esir 
Milletler Haftası .... " 

Bu sözlerle emperyaJizmin maşası ol
duAunu itiraf eden faşist mantık devam 
ediyor: 

"Çok kısa bir süre önce güya Tii'k sa
yılan bir ekip "Şili Halkıyla Dayanışma" 
toplantıları düzenlemişti... E vet Tii'k 
halkıyla değil de Şili halkıyla dayanışma. 
Bu düpedüz kendimizi inkarın, inadtna 
gavurlaşmanın dikalasıdır. EAer mutlaka 
slOlrlarımız dışında bir toplumda daya· 
nışma yapılacak olsaydı, Şili Halkına ne 
ıüzum. vardı? .. " 

Türkiye Işçi Partisi'nin düzenlemiş 
olduğu ve Şili'li sanatçıların da katıldığı 
dayanışma gecelerinden söz edince, Han
larova bu antifaşist dayanışmayı ku�lu
yor ve Şili halkının mücadelesini vargü
cüyle' desteklediğini şöyle ifade ediyor: 
"Ben de Şili halkının azadlığ'ına özçıkış' 
larımla, şarkılarımla katıImışam." 

Azerbaycan'da bir DeYlet Opera B.ıe 

Tiyatrosu ye yüzlerce halk tiyatrosunun 
varlığ ından sözediyor Zeynep HanlaroYcl. 
Sosyalist toplum düzeninin kişilerin her 
tii'"1ü yaratıcılığını, yeteneği ri geliştirip 
.. Azerbaycan'da bir fabrika, bir işyeri 
düşünemem ki dernek bulunmasın. Hal
kın özünden, işçilerin, emekçilerin için
den çok iyi oynayanlar, tii'kü söyleyen
ler çıkıyor. Ve böylesi derneklerin haddi 
hesabı yok. Hele Azerbaycan'da Kanbah 
denilen bir yer vardır, orada çocuklar 
ağlayanda dener ki, ağlamıyar, mahnı 
söylüyor. Bu bölgeden çok ünlü sanatçı
lar yetişmiştir." 

" Irki bir olay saysak da, dini bir olay 
says:ak da ve sadece insani bir olay say
sak da Esir Tii"kler Davasını halletmek 
Tii"kiye Cumhuriyeti'nin bir vazifesidir." 
diyor faşist dergi. 

Evet, bu çok "insani vazifeyi" sosya
list toplum yapısının daha da geliştiril
mesi için coşku içinde yarışan, ülkeleri
nin ekonomik düzeylerini, insanlarının 
yaşam düzeylerini her geçen gün daha 
ileri hedef1er�. eriştirmek için vargüçle
riyle çalışan halkla,. karşı gerçekleşti
recekler! .. 

Zeynep Hanlarova sözlerini şöyle bi
tiriyor: 

"Ekim Sosyalist Devriminin tüm alan
larda olduğu gibi sanat alanındakı gdiş
melere de çok büyiJc katkısı olmuşttr. 
Düzdirem. (Oz söylüyorum)" 

"Altaylardan gelip" Waşirwton'da 
ilan edilen "Esir Milletler Haftasl"RI 
dört elle sarılan ve "ırkdaşlarını kurtar
maya" heveslenen, kendisinin bir üe 
önce . "Rusya"da öldürüldüğü iftirasmı 
utMlmadan yayan, "milliyetçilere" en 
güzel .cevabı öz olarak böyle veriyor Zt:y'
nep Hanlarova ... Ve böylece sermayesi 
ya"n ve iftira olon faşist propagandaya 
bir prn .. daı.. indiriliyor. 
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TOB-DER DUNYA 
ÜLKEMIZDE öGRETMENLERIN ILERICI öRGOTü TÖB-DER'IN DÜNYA ULUS

LARARASI öGRETMEN SENDIKALARı FEDERASYONU (FISE)NA KATILMASI BÜ
YÜK YANKıLAR UYANDıRDı. TöB-DER GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SÜ LEYMAN 
YAŞAR, TÖB-DER'IN FISE'YE KATıLMASıNıN TAŞIDIGI ÖNEM VE ANLAMı YÜRÜ
YÜŞ'E ŞÖYLE ANLATT ı :  

OGRETMEN HAREKETIYLE 
DAYANIŞMASINI PEKIŞTIRMlşTm 
SüLEYMAN YASAR 

FISE (Dünya ölretmen Sendikaları Federasyonu) 
nun Moskova da toplanan 11. Genel Kurul'unda TOB· 
DER 'İn üyeiili oybirliliyle kabuı edildi. 27 Haziran · 
1 Temmuz 1977 tarihleri arasında toplanan Genel Ku
rul da, örgütümüzün üyelik önerisinin alkışlarla karşı
lanarak, oybirliliyle kabul edilmesinin çok önemli ve 
derin bir anlamı vardır. Türkiye de ölrelmenlerin alt· 
mış yılı aşkın bir örgütlenme, örgütlü mücadele gele
neli olmasına ralmen, dünya ölretmen örgütlerinin 
arasına katılamamış olması büyük bir eksiklik olarak 
duruyordu. Bu eksiklilin giderilmesi; Türkiye de ge
nel olarak emekçi halkımızın yükselen demokratik 
muhalereti içinde, özel olarak elitim emekçilerinin 
örgütlü mücadelesiyle ni.imkün olmuştur. Bir ytl önce 
yaptlan TöB-DER 3. Olaean Kongresi'nde alınan ka
rarlar ve bu kararlan hayata geçirme mücadelesi örgü
tümüzün ulaştılı niteliei belirtmeye yeterlidir sanıyo
rum. 

ULUSLARARASI DAYANIŞMA BILINCi 

Geçen ytl yaptian Kongre'de uluslararası ölret
men örgütleriyle ilişkimizin eksikli�i vurgulanmış ve 
bu eksikliein giderilmesi için yönetimimize görev ve
rilmiştir. Kongre kararlannı yaşanan güç koşullara 
raAmen kararlı bir şekilde hayata geçiren örgütüniiz, 
uluslararası ilişkileri de ihmal etmedi. Aksine, yazış· 
malar diizeyindeki i lişkiyi aşmak için yo�un çaba sar· 
fetti. Bir taraftan örgütümüzün dünya ö�retmen örgüt· 
leri arasında tanıtılması için çalışırken, dieer taraftan 
dünya ölretmen örgütlerini üyelerimize ve kamuoyu
na tanıtmaya çalışıyordu. Bütün bu çabalar ve ardı ar· 
kası kesilmeyen ilişkiler kısa zamanda meyvasım verdi 
ve TöB·DER, ilk defa u1uslararası bir toplantıya res
men çalrıldl. 

K.atıldı�ımız ilk toplantı Cezayir'de yapıldı. çal:
nh oldueumuz " Filistin Halkı ve ö�retmenleriyle Da· 
yanışma ToplantlSl"nda ilk defa dünya ö�retrnenleri
nin temsilcileriyle ilişki kunna fırsatını bulduk. Alı
nan kararlar sonucunda, örgütümüzün yüklendi�i so· 
rumlulukla 15 Mayıs gününü Fmstin ö�retmenleri ve 
Halkıyla Dayanışma Günü olarak kutladlk. Şubeleri. 
mizde yapllan bu toplantılarda da görüldü ki, örgütü
müz enfemasyonaı dayanlŞmaya susamıştır ve bunun 
geliştirilmesini vazgeçilmez bir görev olarak görmek· 
tedir. 

Kongresinde dört delegeyle temsil edildi�imiz Fe· 
derasyon, adından da' anlaşllacalı gibi sendikalar fe
derasyonudur. TöB·DER, sendika hakkını almamış 
bir örgüt olmasına raRmen üyeli�e kabul edilmiştir. 
Em ülke ölretmen örgütlerinin katıldılı federasyonda 
sendika hakkı olmayan örgütlerin sayısı bir elin par
maklanndan azdır. Bu örgütlerden biri de bilindili gi· 
bi TöB-DER'dir. 

SERMAYE NiçiN KORKUYOR 

TÖB·DER'in böyle bir toplantıya katılmasına ta· 
hammülü olmayan egemen sınıflann dünya ölçüsünde 
örgütlü olmamıza, uluslararası anlaşmalar düzeyinde 
bir itirazları yoktur. Paris'te (1965) ö�retmen Statüsü 
ile ligiii Konferans'ta alınan kararlar arasında öt'rel· 
menierin uIlJslararası ilişkilerinin geliştirilmesi ve bu· 
nun gibi birçok demokratik haklarının savunulması da 
vardır ve Türkiye, bu anlaşmaya imı.a koymuştur. Ay· 
rıca, 1975 yılında yapılan Helsinki Konferansı nda im
ı.alanan "Nihai Belge"de de birçok demokratik hakla· 
rın verilmesi kabul edilmiş ve Türkiye bu anlaşmaya 
da imza koymuştur. Bütün çalışanlara sendika hakkı· 
nın tanınmasını zorunlu kılan Insan Haklan Evrensel 
Bey .. nnamesınde de oldulu ve Türkiye'nin bu anlaş· 
maya da imza attlR:ı gibi. 

Dünya öl�üsünde örgütlenmiş olan sermaye sını(· 
larının, emekçı halkın 6rgüllenmesine ve uluslararası 
ilişkilerini ge:liştinneleri� karşı duydukları korku yer· 
si? delildir. Bu tepki bile, emekçilerin bundan saAla· 

yacakıa� yararlann çok açık bir belirtisi oluyor. TöB· 
DER 'in ınl(emizde saRladlAı ölretmen hareketinin bir
li�ini düny\ ö�retmen hareketinin birli�iyle pekiştir
mesi, önemi �ımsanamaz bir olaydır. Olkemizde geli
şen ölretmen hareketi iç dinamiklerinin dış dinamik
lerle birleştirilmesinin, dünyada banş, sosyal ilerleme, 
e�itim, bilim ve kültürel gelişmeye önemli katkılan 
olacaktır. Uluslararası işbirliRi ve dostluk, bu diyalek
tik etkileşim ve ilişkinin dotal bir sonucu olarak daha 
ileri boyutlara ulaşacaktlr. 

ORTAK SORUMLULUKLAR 

TöB·DER'in FISE Kongresi'ne katılmasıyla, dün
Yi.! ölrebnenlerine Türkiye eeitim emekçilerinin ve 
emekçi haLlumızın elitim problemleri, anti-demokra
tik baskılar aktarılmıştır. Dünya ölretmenlerinin bü
yük bir dikkatle izledikleri Türkiye'deki gelişmeler, 
bu toplantıda yapılan konuşmalar ve kurulan ilişkiler
le daha açık bir şekilde bilince çıkmıştır. Elli ülkeden 
73 üye ölretmen örgütü adına 208 delegenin yanısua, 
FISE'ye üye olmadı�ı halde, FISE ile ilişkileri bulu· 
nan çeşitli ülkelerden öRretmen örgütleri, 160 milyon 
üyeli Dünya İşçi Sendikalan Federasyonu, Dünya De
mokratik Kadır örgütleri Federasyonu, Dünya De· 
mokratik Gençlik örgütleri Federasyonu ve pek çok 
Işkolundan işçi sendikalan federasyonlan bu toplantı
da temsil edilmiştir. örgütümüz, böyle bir birlile ka· 
tılmakla bir bütünün parçası olarak yeni sorumluıuk
lar alırken, aynı şekilde bütüne de kendi meseleleriyle 
ilgili sorumluluklar yüklemiştir. 

Eskiden de, üye olmadan önce de, bu sorumlu· 
luklar yoktu demek istemiyorum. örgütümüz FISE'ye 
üye olmadan da onunlu ilişkilerkunnuş ve TöB-DER' 
in yakından tanınması için çaba sarfetmiştir. oıke-
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mlzde verdiRtmiz mücadeleyle de örgtlUm.h, FISE'yp 
ve ona baRh örgütlerce benimsenmiştir. Bu yüzdendir 
ki, üyelilirniz hiç bır tartışmaya yol açmadan, oybır· 
IIRiyle kabul edildi. Bugün artık TöB·DER, Dünya 
öAretmen Sendikalan Federasyonu üyesidir ve onun 
aldlAı kararlar lşlAında, ülkemizin özgül koşullannda 
mücadele veren bir örgüUii'. 

EYLEM BIRLI�I 

FISE'nin ll. Ola�an Kongresi'nde ıldıl. kllU, 
"öZGtıRLtıK, ULUSAL BAGIMSIZLIK, DEMOK· 
RATIK VE SENDIKAL HAKLAR UGRUNA Mtı· 
CADELE EDEN öGRETMEN VE HALKLARLA 
DAY ANIŞI\IA" başlıl. albnda bildiri olarak tüm dün
yaya yayılmıştır. 

"27 Haziran · 1 Temmuz 1977 tarihleri lUIsındı 
Moskova'da toplanan F1SE'nin ll.  oilları Ko", ... , 
özgiirlür, Ulusal Ba�lmSızlık, Demokratik .. Sendikal 
Haklan u�runa mücadele eden ötretmenlerle ve halk
larla olan derin dayanışmasını beUıtir ..... diye başla· 
yan bildiri, özetıe, şu görüşlere yer venniştir: 

" öAretmenler ve genel olarak işçiler, demokntik 
bir elitimin ancak demokratik bir toplumda varolabi
lecelini ve kendisini mükemmeUeştirecelini kendi öz 
deneyimlerinden anlarlar. Demokntik bir etitim için 
öRrebnenlerce yürütülen faaliyetler tüm toplumsal 
mücadelelere ve işçilerin demokratik w sendikal hak
Iannın savunulmasıyla her geçen gün daha Sıkı bir şe. 
kilde kaynaşıyor; ölrebnenler, elitimin ve toplumsal 
kanunlann iyileştirilmesi için zaruri olan delişimieri 
ve ilerlemeleri gerçekleştinnek amacıyla, işçilerle 
olan eylem birliRini sürekli olarak geliştiriyorlar. De. 
mokratik bir elitim, özgii'lükler, demokratik w sen
dikal haklar ve ulusal ba�.msızlık dolrultusunda .. ri· 
len mücadelelerin kapsamlan genişliyor ve ölretrnen
ler bu alanda çok önemli bir rolü yerine getıriyorlar. 
Bugünkü bun�mlu çerçevesinde, emperyalizm ve ge
rici güçler, demokratik özlemlere ve d�Aişiklik özlem
lerine karşı çıkmakta w öptrnenlere ye onlann ör
gütlerine karşı giderek daha da sakhrganlaşmaktadıı. 
Bu baskı, dünyanın çeşitli bölge ve ülkelerinde ,eni, 
çapta görülmektedir. Ve öRTetmenler, haklan ... karş 
girişilen çeşitli biçimleldeki baskı .. saldırılarla karşı 
laşmakta ve bunlar, pek çok defalar, kaba faşist bask 
hapsedilme, Işkence ölüm şeklini ılmaktadır. Ihtiyıç. 
ları olan desteQi görebilmek için bu ölretmenlere 'le 

onların örgütlerine geniş, sürekli ve aktif dayanışma· 
nın daha fazla sayıda örgütlerce gösterilmesi gerekir. 
Böyle bir dayanışma, pek çok kez hükümetleri gerile
tebilmekte, onlann tecrit edilmesine ve uluslararası 
arenada mahkum edilmelerine yardıma olmaktadır 

"Konferans, halklann balımsızhk ve kendi kade
rini özgürce tayin teme haklanru tümüyle destekledi
Rini belirtir. GeçtiIimiz dönemde sömüııecilili alte. 
den Angola, Mozambik ve Gine-Bissau halklannın 'le 
dlRer ülke halldanmn zaferlerini ve aynı zamanda Dji· 
bouti'nin batunsızllRa kavuşmasını selamlıyonlZ." 

TöB·DER, Dünya ölretmen Sendikalan Konfe
derasyonu'nun bir parçası olarak 11 .  Genel Kwuı'da 
ahnan (özetini vermeye çalıştıRınuz) bu kuannın 
ödÜII5ÜZ olarak hayıtı geçirilmesi mücadelesindedır artık. 
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