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DiSK i LKELERi Bi R KEZ DAHA CiGNENDi 

GIRESUN VE ÇEVRESINDE, MlsK'1 ILE TüRK-Iş'l ILE GERICI-SARI 
SENDII<ALARIN CIRIT ATIICı -BIR DÖNEMDE BILINÇLI IşçiLERIN 

DIRENÇLERI ILE DIsK IşçiLER ARASINDA TUTUNMUŞTU. 
DIsK'IN BöLGEDE TUTUNDUCU IŞKOLLARINDAN BIRI DE GIDA Iş 
KOLU iDi. SüT VE TEREYACı FABRIKASı, FıRıNLAR GIBl lşYERLE
RIN� DIsK'E BACLI GIDA-IŞ SENDIKASı Ö('lEMLI ADIMLAR ATMıŞ
Tı. ANCAK BU ADIMLAR ATılıRKEN BAŞı ÇEKEN Işçi LIDERLERI
NIN "SIYASAL TERCiH"LERINI BECENMEYEN GIDA-I Ş üST YÖNETI
MI HAREKETI TASFIYE ETME YOLUNU SEÇTı' GIDA-IŞ üSTYÖNETI
MI GEÇTICIMlz AY SONUNDA ALDıCı BIR KARARLA GiRESUN'DA 
GIDA-IŞ BÖLGE TEMSILCiLICININ VE ŞUBESININ FESHEDILDICINI 
BILDIRIYORDU. 

DİSK'e ba«1ı Gıda-İş Sendikası Gire
sun şubesine işçiler heyecanla, koşarak 
geldiler: Sendika genel merkezi tarafın
dan şubeleri feshedilmişti. Şubenin ya
nısıra, bölge temsilcili�i de yine genel 
merkez tarafından feshe u�ramıştı. Gı
da-İş genel sekreter yardımcısı Ay�ta 
Be�ensel bir açıklam�yapma gere�i de 
duymamıştı. Bir iki söz gevelemeye ça
Iışmış, ondan da işçiler pek bir şey anla
mamışlardı. 

Gıda-tş Giresun Şubesinin 7oo'ün ü
zerinde Ü)'esi vardı. Ne olacaktı şimdi? 
bu işçiler Sendika ile olan ilişkilerini . 
nasıl düzenleyeceklerdi? 

MÜCADELE GEÇMişi 

Gıda-tş ın, Giresun şubesin! kapat
ması gerçekten de çok şaşırtmıştı Gire
sun'lu emekçileri. Yalnızca gıda işko
lundakiler 'dekil, di�er işkollarındaki 
emekçiler de anlayamadılar alınan ka
rarın gerekçesini. İşçiler DİSK'e güve
niyorlardL DİSK 'in ilkelerini benimse
mişlerdi. Son sözün tabana ait olaca«ı
na da inamyorlardı. Daha önce Gire
sun'a ba«1ı Bulancak kiremit· ve t�la 
fabrikasında dalgalanmıştı DISK 'in bay
ra«ı. 

Sonra Keşap kiremit ve tu�la fabrika
sındaki anlaşmazlık geldi. Şan Çimse-Iş 
kovuldu buradan. DİSK 'in mücadelesi 
ile yüzde yüze yakın üçret artışı sa«lan
mış, çeşitli sosyal haklar elde edilmişti. 
1 Mayıs, işçi bayramı olarak işverene 
kabul pttirilmişti. 

Bübin bu mücadelelerde birlikte karar 
alınmış, birlikte davranıımıştı. Bu birlik 
ve dayanışma karşısında işverenler köşe
ye sıkışmışlardı. 

IşçiLER DAVAYA SARIlıYOR 

Sonra ne oldu? Şubenin ve bölge 
temsilcili�inin feshi ile bu olumlu geliş
meye vurulan darbenin altındaki gerçek 
ne Idi? 

Son zamanlarda işçi Slnıfının siyasal 
örgütü Türkiye Işçi Partisi'ne, onun üye 
ve sempatizanlarma karşı sendika üst 
yöneticilerinin besledikleri kin duygusu 
vardı bu darbenin temelinde. 

Türkiyeışçi Partisi'nin bölgedeki işçi
ler arasıda etkinli�e sahip olması, Genel 
Merkez'i bölgedeki işçilere "küstüru
yor"du. Bunu kırabilmek için önce ne 
old�u belirsiz bazı kişileri sendika iş
ııırine bulaştırmak istediler. Işçiler, eko
nomik miicadelelerinde genel merkez-
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den yeterli bir destek görmüyorlardı. 
Neredeyse, kendi kaderleri ile başbaşa 
bırakılmışlard .. 

Direnen, yalnızca işçilerdi. MİSK ve 
Tek Gıda-Iş bölgede ·kol geziyordu. Bu
na Ia«men işçiler DISK 'te kalmakta ka· 
rarlı idiler. DİSK u�runa işten atılmayı 
bile göze almışlardı. Genel merkezleri
nin kendilerine en küçük hir·yardımda. 
dahi bulunmadıj!ı, bu nedenle de DISK' 
e ba«h Gıda-Iş'in itibarının hayli düşük 
oldu�u bir dönemde bile Giresun'lu fırın 
işçileri MİSK'e itibar etmemişti. Kov
muştu bu sendika eşkiya\armı bölgele
rinden. 

GELEN IKi "YAZı" 

Oysa her şey çok olumlu başlamıştı. 
Giresun Gıda-İş şubesi, öncü sosyalist 
Işçilerin çabalan ile kunıldu. Başlangıç
ta işler zor gidiyordu. Ama ileri adımlar 
atılıyordu. Gıda-Iş genel sekreter yar
dımcısı Ayata Be�enel başlangıçta kuru
luş çalışmalarına katılmış, evraklan dahi 
kendisi düzenlemişti. 

Ama sonradan ortadan kayboldu. İş
çiler kendi paraları ile bir .bina i tuttular 
·ve sonra genel merkezderi gelecek tali
matları, önergeleri beklemeye koyuldu
lar. Tam beş ay beklediler. 
. Bu arada neler oldu? 

Bu süre. içerisinde genel merkezden 
iki yazı geldi. Bunlardan biri oluşturula
cak bir "yapı kooperatifi" ile ilgiliydi. 
Ayrıca bu kooperatifin arsa satın alarak 
faaliyete hemen başlaması için üyelerin 
katkısı "bekleniyordu" 

Mücadelelerini SÜrdürebilmek için ge
nel merkezden yönlendirici talimat ve 
destek bekleyen Giresun 'lu işçilere ge
len ilk yazı bu oluyordu. Ikinci bir yazı 
daha geldi. Bu yazıda da, Giresun, Ordu 
ve civarının hiç tanımadı�ı ve ne olduk
ları belli olmayan iki kişinin bölgede ör
gütlenme çalışmaları ile görevlendirildi
�i belirtiliyordu. 

NiçiN SALDIRIYORL�R 

Artık mesele yavaş yavaş su yiizüne 
çıkıyordu. Giresun ve civarında Gıda-Iş' 
in örgütlenmesinde bilinçli ve öncü işçi· 
lerin başı çekmesi Gıda-Iş genel merke
zini korkutmuştu. Korkulannı işçileri 
kritik bir dönemde yüzüstü bırakarak ve 
kendilerine ba�1ı iki kişiyi bölgeyi dene· 
timle görevlendirerek gösteriyorlardı. 

Sonunda Gıda-Iş üst yönetimi kesin 
darbeyi vurma ger�ıni duydu. Gıda-tş 
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genel sekreter yardımcısı Ayata B�en
sel, geçti�imiz ayın sonlarında bölge 
temsilcili�i ve şube yönetim kurulu Ile 

yaptı�ı bir toplantıda, gerek şubenin ge
rekse temsilcili�in sendika yönetim kuru
lu tarafından feshedlldi�ini bildirdi. 

leyi bır kalemde silip atmaktan çekin
mediRini gösteriyordu. 

Böylece ilkel bir düşmanlık yÜzün
den, ilkel bir korku sonucunda, Gıda-İş 
üst yöneticileri Giresun 'lu emekçilerin 
iki yıldır sürdürdükleri sendikal mücade-

DISK ilkeleri bir kez daha ç�neni· 
yordu. Dün Kıbnç gibııeri binlerce işçiyi 
Petkim 'de seiıdikasından atıyordu. Bu
gün onlann benzerleri aynı korku ve ay
nı düşmanlık sonucunda güçlenen, yeşe
ren, giderek büyüyen bir tomurcuRa a
m8DSlZca saldırıyorlar. 

BANK-IŞ SENDIKASı GREVI KAU>lRMAK ıÇIN 
IŞVERENDEN 582 BİN LIRA ALDı . 

Grevden sonra ıtalyan Bankası tas\'lye edildi. 

Maocularaı yönetimde olduAu Bank.l, Sendikası, uzun *e d_ 
eden grevin ardından Banka Konıerçiyale ıtalyana temsilciler/yle ıstanbul 'da 
582590 TL. karşılığında protokol imzaladı. Protokol, Bankanın tasfiyesi Için 
grevin kaldırılmasın öngörüyordu. ıstanbul'da dört, ıZmir'de bir ,ubede top
lam 200 işçinin sürdürdüğü grev böylelikle Tlir1dyelşçi Sınıfı Tarihinde ilk 
kez, işverenin işyerini tasfiyesini kolaylaştırmak için para karşıhjl'kalchnlıyor
du. 
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unlara baglı olan bütün ajans ye ya bUralarda U7gu

lanmakta olan grevi Sendlka �l Mayıs 1977 Salı ak,a 
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ZAMLAR VE FAŞiZM 
YüRCYüŞ 

(kioci MC hükümetinin güvenoyu almasından ,hemen sonra başvurduğu 
önlemler, üçlü koalisyonun iktidar olmasının Türkiye için yaratabileceği uzun 
vadeli sonuçların dahil' açık biçimde ortaya çıkmasına olanak vermiştir. Hükü
metin güvenoyu almasından sonra yoğunlaşan terör hareketleri, önemli 
olmakla birlikte madalyonun sadece bir yönüdür. En az bunun kadar önem 
taşıyan diğer gelişme, MC'nin, tekel zamlarıyla birlikte gündeme gelen ekono
mik politikasıdır. Tekel zamları, MC'nin uygulamayı planladığı bir dizi eko
nomik önlemin ilk adımı olmuştur. Tekel zamlarını temel ihtiyaç maddelerin
deki diğer zamların izleyeceği, bu zamların yanında yüksek orantı bir devalü
asyonun hazırlıklarının yapıldığı, kimsenin yalanlamaya cesaret edemediği bir 
gerçektir. Hatta hükümetin sesi durumund,aki basın organları, bu yeni ekono
mik kararları şimdiden haber vermeye başlamışlardır. MC hükümeti, geniş kit
leleri bekleyen zor günleri giztemektense, ortamı ona göre hazırlama yolunu 
yeğlemiş gözükmektedir. 

ilk bakışta bu gelişmelerde şaşılacak bir yan görülmeyebilir. Türkiye 
kapitalizminin bugünkü durumunda, hiçbir bu�uva hükümetinin belirli eko
nomik kararları uygulamaktan kaçınamayacağı, ötedenberi bilinen ve tekrar
lanan bir olgudur. Fakat ikinci MC hükümetinin bu kararları alırken ve uygu
larken izlediği yöntem, üçlü koalisyonun amaçları ve niteliği üzerinde bir kez 
daha durulmasını gerektiren niteliktedir. 

Birinci olarak üzerinde durulması gereken nokta, ikinci MC'nin söz ko
nusu ekonomik kararları uygulamaktaki çabukluğudur.. Bu çabukluğu açıkla
mak zor değildir. Ikinci MC, almak ve uygulamak zorunda olduğu ekonomik 
kararları mümkün olduğu kadar önceden alarak ve uygulayarak. bu kararların 
geniş emekçi kitleler üzerinde yaratacağı tepkileri silecek zamana sahip ol
mak istc;mektedir. Fakat sorun böylece bitmemektedir. Hükümet, bu kez, 
ekonominin belirli sorunlarını bir süre için hafifletecek, daha doğrusu bu so
runları geçiştirecek önlemlerle yetinmemektedir. Emperyalizmin isteklerini 
ve büyük burjuvazinin sorunlarını, kapitalizmin mantığının izin verdiği ölçü
de, daha uzun vadede karşılayacak ve çözecek geniş kapsamlı bir "istikrar 
demeti" uygulamak kararındadır. Böylesi bir istikrar demeti ise, bir yanda em
peryalizmi ve büyük sermayeyi, diğer yanda geniş emekçi kitleleri çok daha 
kesin bir saflaşmaya itecek niteliktedir. Bu çok daha kesin saflaşmanın doğu
racağı çok daha sert mücadeleleri ve tepkileri göze almış olmak, Ikinci MC' 
niiı uzun vadeli bir iktidar stratejisini benimsemiş olmasını gerektirir. Hükü
metin ilk icraatlarından çıkarılması gereken ilk sonuç budur. 

BU'sonuçtan çıkartılması zorunlu olan başka sonuçlar da vardır. Ikinci 
MC'nin uzun vadeli bir iktidar stratejisini benimsemiş' olması, Türkiye üzerin
deki faşist tehlikenin daha geniş boyutlarda ele alınmasını gerektirmektedir. 
ülkemiz üzerindeki faşist tehlikeyi, dar anlamda, sadece açık teröre dayanan 
bir diktatörlüğün kurulması tehlikesi olarak görmek ve anlamak, bugünkü ko
şullarda son derece eksiktir. Böyle bir tehlike vardır ve ciddi bir tehlikedir. 
Fakat emperyalizmin ve büyük sermayenin planları, sadece açık teröre daya
nan bir diktatörlüğün kurulmasının nesnel ve öznel koşullarıyla sınırlı değil
dir. Açık teröre dayanan bir diktatörlüğün nesnel ve öznel koşulları yaratıla
bilir de, yaratılamayabilir de. Bu koşulların yaratılmasından bir ölçüde bağım
sız olarak, emperyalizm ve büyük sermaye, bütün olanaklarıyla burjuva 
demokrasisinin sınırlarını daraltmaya, işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin eko
nomik ve demokratik kazanımlarını derece derece ortadan kaldırmaya çalış
maktadır. Böylece, burjuva demokratik yönetim biçimleriyle, belirli faşist 
yönetim biçimlerinin bir ölçüde kaynaştığı bir rejim yaratılmak istenmekte
dir. Bilimsel sosyalist teori; burjuva demokrasisi ile faşizm arasındaki böyle 
"ara" rejimierin varolabileceğini saptamaktadır. Türkiye'de faşizme karşı ve
rilecek mücadelenin başarısı, dar anlamdaki faşizm tehlikesinin ötesinde, bü
yük, tekelci sermayenin bu iktidar stratejisinin kavranmasına bağlıdır. 

Kuşkusuz, hangi anlamıyla olursa olsun bir faşizm tehlikesinden söz 

edilebilmesi için, bu tehlikenin ne anlama geldiği belli olmayan bir "baskı 
rejimi"yle karıştırılmaması gerekir. Faşizmi ve faşizm tehlikesini, genel ola· 
rak baskı rejimierinden ayıran temel farklılık, faşizmin ve faşizm tehlikesinin 
emperyalizmin ve büyük sermayenin efi gerici, en saldırgan, en şoven, en iş· 
birlikçi güçlerine dayanmasıdır. ülkemizde de faşizm tehlikesinin gelişmesi
ni, bu en gerici, en saldırgan, en şoven güçlerin durumuna bağlı olarak değer· 
lendirmek gerekir. Ikinci MC hükümetinin giriştiği 'ekonomik önlemler dizi
sinin ikinci önemli sonucu da, burada yatmaktadır. 

ikinci MC hükümeti tarafından alınan ve alınacak ekonomik önlemle
rinen büyük özelliği, tümünün, emperyalizmin isteklerine göre planlanmış 
olmasıdır. MC'nin ekonomik önlemler dizisi, temelde, büyük ve tekelci ser
mayenin sorunlarını çözmeye yöneliktir; fakat bu sorunların çözümü doğru
dan doğruya emperyalizmin yerli büyük sermayeye destek kapılarının açıl
masına bağlıdır. Büyük sermayenin temel sorunlarının çözülebilmesi için 
emperyalizmin kredi kuruluşlarının musluklarının açılması zorunludur. Bu· 
nun için koşulan şart, iç fiyat düzeyinin yükseltilmesi ve yüksek oranlı bir 
devalüasyondur. Yerli büyük sermayenin emperyalist tekellerle işbirliğinin 
sıkılaştırılması da, hızlı bir enflasyonu ve yüksek oranlı bir devalüasyonu zo
runlu kılmaktadır. ikinci MC'nin ekonomik önlemler dizisinin mantığı da 
kısaca budur. 

Böylesi bir ekonomik politikayı, kapitalist ekonominin canlandırılması 
için uygulanan olağan bir burjuva ekonomi politikasıyla özdeş saymak müm
kün değildir. Ikinci MC'nin ekonomi politikası, ekcnomik sonuçlarından çok 
daha önemli politik ve sınıfsal sonuçlar doğuracaktır. jkinci MC'nin ekono· 
mk politikasının kaçınılmaz sonucu, emperyalizme bağımlılığın artması, bü
yük ve tekelci bılrjuvazi içinde en işbirlikçi, en gerici, en saldırgan unsurların 
güçlenmesi olacaktır. Bu politik düzeyde, büyük burjuvazi içindeki faşist 
eğilimlerin güçlenmesi, giderek �akim duruma gelmesi; Türkiye'deki sınırlı 
burjuva demokrasisi ile faşist yönetim yöntemlerinin daha sıkı bir biçimde 
birleşmesi demektir. ikinci MC hükUmeti, izleyeceği ekonomi politikasıyla, 
kendisini iktidara getiren güçlerin toplum üzerindeki egemenliklerini güçlen
dirmeyi, böylece kendi iktidarının temellerini de sağlamlaştırmayı planla
maktadar. 

Buraya kadar çıkarılan iki önemli sonuç, Türkiye'de faşizme karşı sür
dürülecek mücadele açısından önemli ipuçları vermektedir. Daha doğrusu, 
anti-faşist mücadelenin evrensel ve temel ilkelerinden birini Türkiye somu
tunda da doğrulamaktadır. Bu ilke şudur: Faşizme karşı mücadele, işçi sını
fının ve emekçi kitlelerin ekonomik ve demokratik haklarının savunulma
sınadayanmak zorundadır. Faşizme karşı mücadele, emekçi kitlelerin gün
cel ekonomik ve demokratik talepleri için mücadeleyle birleştirilmelidir. 
Geçmişte ve bugün bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de emperyalizm 
ve tekelci sermaye, faşizme doğru ilerleyişini kitlelerin ekonomik ve demok
ratik haklarına karşı yönelttiği saldırıya dayandırmaktadır. Faşizmin önlene
bilmesi, bu saldırının geriletilmesine, işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin bugün
kü mevzilerinin korunmasına ve geliştirilmesine bağlıdır. 

Tarih, büyük sermayenin ekonomik alandaki saldırısının, politik alan
daki saldırısı yanında küçümsenmesi yanılgısını acı bir biçimde çürütmüştür. 
Hele ekonomik bunalımların kapitalizmin ve burjuva iktidarlarının çöküşünü 
kendiliğinden hızlandıracağı, bu yüzden faşizmin de aslında bir son "çırpı
nış" olduğu hatasını hiç affetmemiştir. Bu hatayı Türkiye'de de yaşamak zo
runlu değildir.·lkinci MC hükümetinin aldığı ve alacağı ekonomik önlemlerin 
üzerine, "bugiiı için kaçınılmaz olduğu" ya da "bir CHP hükümetinin de 
buna mecbur olduğu" gerekçeleriyle gitrTll;mek, meydanı bütünüyle gerici güç
lere bırakmak la eş anlamlıdır. Bütiiı demokratik güçler ve bu arada CHP, 
faşizme karşı mücadelede ne ölçüde kararlı olduklarını, yalnız Ikinci MC'nin 
açık politik saldırılarına karşı direnerek değil, aynı zamanda kitlelerin ekono
mik haklarına da ısrarla sahip çıkarak göstermek zorundadırlar. 



TORKIYE'OEYOROYOŞ ............................................ ... 

KARANLıKTA 
iLERLEYEN 

Evren'in Kara Kuvvetleri Komutanlılı 
görevine getirilmesi gerekmektedir. 

Ancak ısrarla ileri .ürüIen bir başka 
habere göre de, Demirel bu konuya da 
itiraz ediyordu. Demirel�n Elener'den 
sonrakl adayının Milli Gü..,nlik Kurulu 
Sekreteri Orgeneral Nurettin Enin 01-
dulu belirtiliyordu. -

Ancak Enin'in ordu komutanlılı 
yapmadılı da ekleniyor, ordu komutan
lıRı yapmanuş bir kirnaenin kuvvet ko
mutanlıRına getirilmeıinin sakıncalarına 
işaret ediliyordu ... 

iKTiDAR 
ii. Demirel'in bazı önerileri Askeri 

Şura'da geri çevrildi. ... " 

YOROYOŞ'ün geçen sayısındaki ha
ber, 'geçtilimiz hafta, kamuoyunu en 
çok meşgul eden olay oldu. 

Güvenilir kaynaklardan edinilen bil
gilere dayanan haber, Vatan .., Hürriyet 
gazetelerinde sürdürülerek, kamuoyunun 
doııal olarak merakla beklediRi konuya 
ışık tutuldu. 

ı. Haziran'dan beri Kara Kuvvetleri 
KomutanlıRı boş buıunuyordu. Hemen 
herkes bu konudaki karann, 3 ARustos' 
ta yapılacak Y"ıikaek Askeri Şura toplan
tısında çözüme vardırılacaRınl beklerken, 
toplantılan günler, haftalar izledi.., bu 
konudakl düR üm giderek YoRunlaştı. 

DEMIREL DIRENIYOR 

Ne oluyordu? 
MC'nin konuya bakıŞ açısı ve yakla

şım eRilimi neydi? .. 
MC partileri 3. Ordu komutam Orge

neral Ali Fethi Eaener üzerinde ısrar gös
teriyordu. Geçtilimiz haftanın sonuna 
kadar bu konuda net bir gelişme olmu· 
yordu ama söylenenlere bakılırsa Demi· 
rel ve ortaklan diretiyorlardı. Genelkur
may başkanı Orgeneral Semih Sancar'ın 
desteti de Demirel yönündeydi .... 

Vatan .., Hürriyet gazeteleri geçtili
miz haftanın ortasında konuyu, elde edi
len bilgilerin çerçe..,sinde aydınlatmaRa 
çalışırlarken Sancar Perşembe günü, bir 

açıklama yapmak gereRiniduydu. 
Sancar'ın açıklaması son derece sert 

bir tepkiyi dile getiriyordu. Sancar ya
yınlan "reneide edici ve $Orumsuzluk 
ömeli" olarak niteliyor .., bu yazılann 
sahiPlerinin zararlı çıkacaRıru belirtiyor
du. 

SERT TEPKI_ ... 

Oysa Kara Kuvvetleri KomutanlıRma 
yapılacak atama konusunda basında ilk 
iddialı baber, elmanın iki yansı gibi AP 
ve MHP'li olarak tanınan Tercüman'da 
çıknuştı. Tercüman'ın önceki Pazar gün
kü sayısında, Orgeneral Esener'in Kara 
KUVYetleri KomutanlıRına atayan karar
namenin cumburbaşkanına sunuldulu 
haberi yer alıyordu. Haberi okuyanlar, 
metnin son bölümündeki ifadelerden bir 
şey anlamadıktarım aaklayarruyorlardı. 

Haberin son bölümünde şu ifadeler 
yer alıyordu: 

"- Aynca Akdeniz Haber Ajansı mu
habirinintesbitlerine göre, kararnamenin 
onaya sunulması sırasında, olaya Genel
kurmay Başkanı Org. Sancar'ın eşi Refi
ka Sancar'ın müdahele çabalan olmuş
tur. Bayan Sancar'ın Yeşilköy Askeri 

_Hava Alanına inildilinde Birinci Ordu· 
Komutanı .., balen Kara Kuvvetleri Ko
mutan· Vekili olan Org. Adnan Ersöz'ün 
istifa etmiş olması sebebiyle askeri kar
şılama töreni sırasında aliadıRı bildiriI
mitir .... " 

Orgeneral Sancar, bu haber üzerine 

. ' 

hiç bir tepki göstermiyor, ancak basında 
yer alan diRer baberlere sert bir dille ce
vap veriyordu. 

Aynı baberin en son bölümünde şun
lan yazıyordu: 

"- Orgeneral Sancar konu ile ilgili 
hiçbir telkin .., tesir altında kalmayıp 
Askeri Şura kararlannın eksiksiz uygu
lanmasında ısrarlıdır ... " 

ISTEKLER YE ADAYLAR 

Oysa Cıırnhurbaşkanı Korutürk de, 
kendisine Demirel tarafından Cuma gü
nü swıu1an Esener'in kararnamesini im
zalamamakla Şura'nın genel etilimini 
dikkate alıyor olmalıydı. 

Korutürk 'e yakın çevrelerden edini
le bilgilere göre, Cumhurbaşkanı geçen 
yıl Hava Kuvvetleri Komutanlılına yapı
lan "" daha sonra yargı kararlanyla dü
zeltilen uygulamayı tekrarlamak istemi
yordu. 

YOROYOŞ'ün baskıya hazırlandılı 
sırlarda, Korutürk'ün, Esener karama
mesini onaylamadıRı haberleri başkentte 
konıışuluyordu. 

Durum bu noktada nasıl bir gelişme
yi gösterecektir? 

Buna bugünden bir cevap vermek 
mümkün detilse de, atamalar 28 ARus
tos gününe kadar geciktili takdirde üç 
ordu komutanının da emekliye aynlma
lan ve en kıdemli komutan sıfatıyla 
Ege ordllSu komutaru Orgeneral Kenan 

Demirel'in Cumhurbaşkaru Korutürk' 
e önerileri konusunda çok IRarlı oldu
Runu duyurdutu, hatta i.titaya kadar 
gidebilecelini ih .... ettirdili iddia edili
yordu. 

MUSA ÖGüN SAHNEDE 

Nitekim konuya ilişkin olarak gee
tilimiz Perşembe günü bir açıklama ce
reRini duyaıf CHP Genel Ba,kanı Bülent 
Ecevit "Cepbe orduyu etkilememelidir" 
diyor ve ,unlan ekliyordu: 

"- Içinde bulundulumuz ko,ullarda, 
Sayın Cumhurbaşkanı, bir hükümet bu
nalınuna yol açma kaygısını duymak .. -
zın, Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili kay
ııIan liderebilecek durumdadır ... " 

Ecevit, Jlirinci MC döneminde Demi
rel'in zaman zaman bu silahla kö,kten 
kararname geçirdilini biliyor olmalıydı. 
Ve açıklamasında bu bölüme dikkatlice 
yer ..,rmesi aynı -gelitmenin tekrarları
masından duyduRu kanıyı dile ıetiri
yordu ... 

Gelişmeler bir KKK d iiilümü üzerinde 
yolunlafırken bu yıl emekliye ayrılan 
Korgeneral Musa ö�ün Genellturmay 
Başkanını Askeri Savcılı�a tikayet etti 
.., hakkında soru,turma yapılması ce
rektilini bildirdi. 

Korgeneral 0lün, bir .üre iioce çı
kan "ihtilal teşebbüsü" aöylenti\eriae 
kendi ismj kanştılı balde Sancar'm ka
yıtsız kaldıılını ilerilÜrüyor, ıenelltur

may başkanını kamuoyuna gerekli açık
lamayı yapmamakla suçluyordu ... 

s�ıomaıordan sıyrılmaya çalışırken: 

TURKEŞ NAZI OLDUGUNU ITIRAF EDIYOR 
Ikinci MC hü kümetinin kurulmasından sonra, Milliyetçi Hareket Partisi 

içinde eskisinden de sert, mutlak bir disiplin �Iama çalışmalarının yo�un
laŞt�1 anlaşılıyor. Faşist partinin yayın organlanndan �renildi�ine göre, par
ti yöneticileri 1977 seçimlerine kadarki dönemi "demiri eritinceye kadar sa
bır" dönemi olarak deterlendirmekte, bugün ise "ikinci Ergenekon'dan çıkış 
zamanı "nın geldi�ine inanmaktadırlar. Bu, faşist partinin literatüründe, geniş 
kitleleri kandırma ve iktidarda kökleşmeye do�ru bir huruç hareketi anlamı
na gelmektedir. MHP yöneticileri bu buruç hareketine girerken, bir yandan 
kendisini banşçı bir parti olarak· tanıtmaya çalışmakta, di�er yandan, bu 
propagandaya aykın düşecek "kavram "Ian örgüt içinde kesinlikle yasakla
maktad ırlar. 

Yasaklanan kavramlarm başmda "milliyetçi-toplumculuk" kavramı gel
mektedir. MHP şeneri, komandolarma, partinin "milliyetçi-toplumcu" ola
rak bilinmesinin, "nasyonal-sosyalist" yani Nazi niteli'�ini açı�a vurdu�unu 

hatırlatarak, bu sloganın kullanılmamasını istemektedirler. Faşist partinin or: 
ganlarmdan "Devlet"gazetesininlkinci MC 'nin güvenoyu almasından soll1akl 
ilk sayısının en önemli yazısı bu konuya ayrılmış, Türkeş'in ilgili bir konuş
ması yaymlaıımıştır. MHP'nin en son Yüksek Danışma Kurulu toplantısında 
yapıld�ı arılaşılan bu konuşmada, MHP'nin Nazi olmadıRı açıklanmaya çalı
şılırken, gerçekte partinin Nazi karakteri düpedüz itiraf edilmektedir. 

"MHP, NAZI DEGILDIR, NAZI'DEN DE FAZLADıR!" 

Türkeş, MHP'yi nitelemek için "milliyetçi-toplumcu" deyiminin kuııanılı
şmı, "bir zamanlar ortaya çıkan bazı kimselere" baRlamaktadır. Gerçekte "bu 
bazı kimseler" arasında bizzat kendisi ve di�er tüm MHP şeneri bulunmakta
dır. Türkeş'in kendisi, "milliyetçi-toplumculuk" slogarunı, sadece "düşmanla
rmın istismarı üzerine" yasakladıklarını söyleyerek, gerçekte bu sloganın ya· 
ratıcılarmın kendileri olduRunu beUi etmektedir. 12 Mart mahkemelerinde 
"Milli�(li-toplumculu�u" iddianamelere geçiren savcıların kimlere yakm 01-
duRu bilinmekteder. Aslında şimdi sıkışmış olan, faşist şenerdir. Ergenlik ça
�mdaki beyinleri şaşırtmanın yeni yoııarını aramaktadırlar. Fakat buna kendi 
beyinleri de yetmemektedir. 

MHP'nin "nasyonal-sosyalist" olmadı�mı kanıtlamak için yaratılan gerek
çe şudur: "Bizim doktrinimizin adı DOKUZ IŞIK 'tır. Bunun içinde Milliyet
çilik var, Olkücülük var, IUmcilik var, Ahlakçılık var, Toplumculuk var ... Top
lumculuk da var. Dokuz Işık biı bütündür. Ama di�er yedi ilkeyi bir tarafa bı-

rakıp, onun di�er y edi ilkesini silkeleyip bir tarafa bırakıp, 'biz milııyetçi-top
lumcuyuz' diye ortayaçıkmak olmaz ve aynı zamanda bizi, haksız ve düşman
larımızın iftiralarla, hücumlarla yıpratmasına, yaralamasına sebep olacak bir 
takım itbamlara maruz bırakır." 

Evet, MHP'nin Nazi olmadı�mı ispatlayan gerekçe budur: MHP sadece Na
zi detildir, Nazi 'den de fazladır! 

MroER TAKLITÇI DEGILLERMIş ... 

MHP şefine göre, "MHP ne nazi ne de faşisttir". Ama nazlzmeve faşizme 
karşı oldu�u için deRii, "ne İtalyanların taklitçisi ne de Alınanların taktitçisi" 
oldu�u için! 

Hitler nazizminin ve Mussolini! faşizminin hükmünün infaz edilmesinden 
beri, dünyadaki faşist hareketlerin hemen hiçbiri açıkça bu adlan almıŞ delil
dir. Bütün faşist hareketler, kendilerine "milliyetçi hareket", "sosyal hareket" 
ve benzeri birtakım adlan yakıştırmışlardır. Yeniden do�an faşist hareketlerin 
hiçbiri, klasik sloganlan oldu�u gibi kuııanmamış, onlara birkaç yenisini ekle
yerek "sadece Nazi olmadıklarmı" göstermeye çalışmışlardır. üstelik, Alman
ya ve ıtalya dışındaki ülkelerde gelişenfaşist hareketler, Almanya ve ıtalya do
�umlu "nlZizm" ve "faşizm" adlarını aynen almayı miUiyetçilikterine de ye
dirememişlerdir. Taklitçilik saymışlardır. Tıpkı bugünkü MHP şeneri gibi. 

BOYUNLARı KıLDAN INCE 

MHP'de uygulanmaya başlanal) "milliyetçi-toplumculuk" sloganını kullan
ma ya�ı, sonderecesıkı tutulmaktadır. Türkeş'in aynı konuşmasında bu ya
sa�m sıkllıRı şöyle dile gelmektedir: "Hiç kimse kendi kendine 'banı göre şu 
şöyledir' diyemez. E�er derse, o zıırıran onun yeri bu bıyrlAın altı olamaz, 
kendine yer belenmesi lazımdır. Bu bayraım altmda herşey düşiBIülmüştür, 
herşeyin çerçevesi tesbit edilmiştir." 

Türkeş, bu YasaAa nasıl uyulacaRınl da, Osmanlı padişahınm "azil" emri 
üzerine aakalmı kendi eliyle kaldırıp boynunu cenada uzatan sadrazam örne
Rini vermektedir. Sonra da şöyle demektedIr: "Ulu Emr'e itaat! Türk'ün kuv
veti buradan gelmiştir .. Onun Için tamimlerimiz unutulmamalı, emirlerimiz 
unutulmamalıdır." 

MHP örgütüne konan yasak da, yasagm uygulanışı da, MHP ile faşizm arı
sındakl ilişkiyi açıkça ortaya koymaktadır. Boyunları kıldan Ince Ise, kendi 
bileçekıeri iştir. 



f 
i 

, 
i 

� 

• 

HER KADEMEDE SORUN 

Gelişmelere geniş b ... çerçeveden ba
\(ılınca Demirel'in neyin peşinde olduııu 
sorusu ortaya çıkıyordu. Meclisler tatile 
girmedilti halde fıilen bir tatil dönemini 
yaşıyordu. Meclis Başkanmm seçilmesi 
sorunu cepheci ortaklar tarafından gün
demden ısrarla kaydmlmıştı. 

Meclis üzerindeki belirli bir kilitlen
meye ek olarak KKK ataması da bir ki
litlenmeye uııruyordu ... 

Bu arada Sırn Atalay'ın Senato Baş
kanlıııının Anayasa Mahkemesince iptali 
de öııreniliyordu. 

Anayasa Mabkemesi Atalay'ın Sena
to Başloarılıilına seçilmesiyle ilgili olarak 
AP'nin yaptıııı itirazı uygun buluyor, 
usü! yönünden bozuyordu. 

Meclis Başkanlıilmdan sonra Senato 
Başkanlıııı sorunu ortaya çıkıyordu .. 

ZAM ZiNCIRINDE ILK HALKALAR 

Geçtiııimiz haftanın başlannda kamu 
oyu bir zam furyasmın ilk habercisiyle 

_ de tanışıyordu. 

Tekel maddelerine büyük ölçüde zam 
yapılmıştı. 

Zam karan Ramazan'ın bir gün ön
cesinde açıklanıyor ve duyulacak tepki
nin önlenmesi içn bu kumazlıila sapılı
yordu. Tam MC yapısını ele vermesi ba
kımından ibret verici bir tezgah sergile
niyordu. 

Tekel maddelerine yapılan zammı di-

ııer zamlann izleyeceili haberi kamu 
oyunu allak bulllak ederken, sessiz se
dasız zıCmlar çeşitli mallara birbiri ardı
na bindiriliyordu. 

Ikinci MC, en az birinci yüzünün az
gmlıllıyla Türkiye'de toplumsal yaşamı 
darmaduman etmeile hızla ilerlemekte
dir. 

Aslında MC ortaklan da ne sanıldıııı 
ne de göründükleri kadar rahat deıı;ldir
ler. 

Devlet aygıtını tam bir militan karar
gahı haline getirme çabaları artırılaral. 
sürmektedir. 

Bu arada MHP'nin meşrutaşma kaygı 
ve çabalan da sürmektedir. Resmi açık
lama ve demeçierin satır aralarına da 
yansıyan çabalar CHP 'ye yönelik olarak 

devam etmektedir. 
Türkiye'deki demokratik özlemlerin 

temsilcisi sıfatıyla CHP 'den alınacak bir 
tltmizlik belgesi MHP'nin işine çok yara
yacaktır. 

SOGUKSAVAŞ 

MHP'nin bir yandan AP içindeki 
MHP eltilimlilerle dirsek temasını yitir
mediııi ve AP içinde bu unsurlaru truva 
atı gibi tuttulıu gerçektir. 

Bütün bu görünüm ardında AP ile 
MHP arasında bir solluk savaş da sür
mektedir. 

Milli Elıitim Bakanlılımdaki uygula
malar MHP'yi fazıaSıyla tedirgin etmiş 
gözükmektedir. 

ölıretmen Okullan Genel Müdürlüııü 
görevinden Ayvaz Gökdemir'in alınması 
ve bakanlık müsteşarlıııına koyu AP'li 
olarak bilinen Abdurrahman Demirtaş' 
ın atanması MHP'yi çileden çıkarmaya 
yetmiştir. 

MHP'nin tepkisi Alpaslan Türkeş di
liyle Demirel'e de baskı şeklinde göste
rilmektedir. 

Milli Elıitim Bakanlılıındaki sürtüş
me, karşılıklı.ödünler yoluyla tamir edil
meııe çalışılmaktadır. MHP, Ayvaz Gök
demir'in boş bulunan Talim Terbiye 
Dairesi Başkanlılıma atanmasını iste
mektedir. Ancak, Ali Naili Erdem'in eli
ni vermekle vücudunu kaptırdıııma ya
kından tanık olan Nahit Menteşe MHP 
isteklerine kulak asmıyor görünmektedir. 

MC ILERLEMEYE ÇAlıŞıYOR 

Aslında bu im'lila AP de bir meşrulaş
ma peşindedir. Milli Ellitim BakanlılIın
da deııişen şimdilik bir şey yok tur. 
Menteşe'nin Hürriyet gazetesine sırtı da
yayarak "güven" ve "ılımlılı bir propa
ganda kampanyası yürüttültü gözlenmek
tedir. 

öte yandan bu yakmda devlet daire
lerine yeniden bir \cadro hücumu plan
landıııı da bilinmektedir. 

On binlerce memur kadrosu faşist 
militanlara tahsis edilmeııe çalışılınal<
tadır. 

Ikinci MC tüm karanlııııyla ilerleme 
çabasındadır ... 

MHP'li Bakanlar zamıarı islllci ve karaborsacılara 
, 

önceden haber verme gÖrevini üstlendiler 

Tekel ürünlerinde yüzde 25 'den baş
layıp, yüzde 150 'ye kadar uzanan zam 
dizisi, çok sayıda yeni "yıldırım" zam
la sürecek. nk sırada, ilaç, benzin, ma
zot, gaz elektrik, kömür ve Sümerbank 
ürüiileri var. 

Sıradaki zaml�rdan ilaçla ilgili olanı, 
MHP'li S�lık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Cengiz Gökçek tarafından, istifçi ve ka
rahorsacılara şimdiden duyurulmuş bu
lunuyor. Tıpkı, iilküdaşı Gümıük ve Te
kel Bakam Gün Sazak'ın yaptı�ı gibi... 

Biiyük basın, MHP 'li S� lık ve Sosyal 

Yardım Bakanı 'nın zam muştus.unu giz
ledi. Hatta kendisini, "Zam yapılmaya
cak" dedi diye manşete çıkarttı. MHP'li 
bakanın açıklaması, ilerici tamnan basın
da ise, özel sektörü ilaç konusunda "ya
pay darlık" yaratmakla suçladı biçimin
de de�erlendirildi. İlerid tımınan basın
daki bude�erlendirmelerinMHP'nin kitle 
deste�i s�lamak için bir süredir döt elle 
sanldı�ı görünüşteki sloganlanna ihmal 
edilemeyecek bir destek olarak kullan ii
dı�ında kuşku yok. 

Gerçekte, S�lık ve Sosyal Yardım 

HEDIYESI 60 TL! 

Bakanı Cengiz Gökçek, "1976 A�ustos 
aymdan bu yana geçen zaman içinde 
döviz kurlanndaki d�işiklik gözönüne 
alınarak ilaç hammadde indeksleri üze
rinde yeni bir çalışmaya başlandı�ını" 
söylemişti. Bunun anlamı açıkça zamdı. 

1976 �ustos ayından bu yana döviz 
kurlarında Türk Urası aleyhine yüzde 
10 oranında de�işiklik olmuştu. Bir baş
ka deyişle Türk Urası yabancı paralar 
karşısında yüzde 10 oranında düşürül
müştü. İlaç zammına, en azında bu oran
dan başlayarak hazırlanılmaktaydı. 

Türkiye'de belli çevrelerde kaçınıl
maz kabul edilen zamlar, gerçekte, uy
gulanan dışa b�ımlı kapitalist ekonomi 
politikasının sonucudur. Türkiye 'de, ka
pitalizmin yaşatılabilmesi için kredi 
musluklan hesapsızca açılmakta, para 
matbaaları tam kapasiteyle çalıştırıl
makta ve kamu kesimi biiyük sermaye 
için israfçı bir "sagmal inek" rolü oy
namaktadır. Bu mirasyedi politikası 
zarruln zaman kaçınılmaz tıkanıklıklarla 
karşılaşmaktadır. Tıkanıklıklar büyüdü
�ünde, emperyalizmin uluslararası örgüt
lerinin de devreye girmesiyle "istikrar 
önlemleri" adı verilen bazı uygulamala
ra gidilmektedir. İstikrar önlemlerinin 
günlük dilde "kemerleri sıkma" diye bi
linmesi, bu kqnudaki geçmiş yılların uy
gulamalarınır1lcl bir biçimde �retti�i 
derslerdendir. 

MC ortaklı�ının başlattı�ı zamlar, 
bugünkü tıkanıklı�a geçici bır çözüm 
bulmak için işçi köylü ve memurlara ke
silen faturayı belirlemelttedir. Zamlarla 
birlikte, yüksek gelir gruplannın vergi
lendirilmesi, karaborsa ve istifçilerin de
netlenmesinin dahi akla getirilmemesi 
bütün yükün gene dar gelirli sınıf ve ta-

bakalann üzerine yıkıla�ını kamtla
maktadı.r. 

Gerek bugüne kadar yapılan gerekse 
kapıda bekley�n zamlar, kamu iktisadi 
kuruluşlan denen devlet teşebbüsleri 
tarafından üretilen mal ve hizmeleri kap
samaktadır. Bu kuruluşların yıllardan 
beri sürekıi olarak açık verdikleri ve bü
yük bir finansman açı« i ııe karşı karşıya 
bulunduklan bilinen bii gerçek. Uzman
Iann yaptı�ı son hasaplamalara göre, bu 
kuruluşlann ürettikleri mal ve hizmetie
rin maliyetleri son dört yıl içinde yüzde 
216 oramnda bir artış göstermiştir. O
rünlerin satıŞ fiyatlan ise aynı dönemde 
yüzde 180 oramnda yükselmiştir. Bu 
durumda, fiyatları en az maliyetlerdeki 
artış düzeyine yükseltmek gerekli göriü
mektedir. 

Kamu İktisadı Kuruluşlan konusun
da dikkati çeken bir nokta da personel 
giderlerinin maliyetier içindeki payının 
hızla artmış olmasıdır. Devlet kadrolan
nı partizanca amaçlar uRruna alabildi�ine 
dolduran iktidar ortaklarının kamu ikti
sadi k uruluşlarını da Sıyasal kadrolarla 
şişirmesi, bu kuruluşların verimsiz 've 
yüksek maliyetle faaliyet göstermeleri
nin nedenlerinden biri olmaktadır. Böy
lece, yatırım, üretim, kredi, d�ıtmı ve 
fiyatlar konusunda yıııardır dengesiz ve 
verimsiz bir politikanın kurbanı haline 
getirilen kamu iktisadi kuruluşian son 
üç yıl içinde, personel politikası açısın
dan da siyasal bir verimsizliRe terkedil
miş olmaktadır. 

Maliyetlerin hızla yükseldi�i bu kuru
luşlarda başlatılan zamlar bu yönüyle de 
kamu kuruluşlanndaki siyasal kadrola
nn halkın alınteriyle beslenmesi anlamı
na gelmektedir. 

OÜZELTME 

Geçen sayımızda, Türkiye Işçi Partisi Başkanlık Kurulu'nun 8 �ustos 
tarihli bildirisinden aynen aktarılan bir bölüm eksik yayınlanmıştır. "MC 'ye 
karşı Genel Grev, CHP-AP Koalisyonu Amacıyla Saptırılamaz" başlıklı yazı
sının son paragrafında ..... " işareti içindeki bölümün doğrusu şöyledir: 

"MC 'ye karşı mücadele verilecek ve bu mücadele, başını işçi sınıfının 
çektiği demokratik toplumsal muhalefetin örgütlendirilip güçlendirilmesi, 
anti-faşist demokratik güçlerin güç ve eylem birliğinin geliştirilip sağlanma
sı temeline dayanan sınıfsal ve kitlesel bir mücadele olacaktır. Genel grevi 
de kapsayacak bu sınıfsal ve kitlesel mücadelenin ciddi, tutarlı ve gerçek
çi bir biçimde düşünü]üp planlanması ve örgütlenmesi gerekir." 

Düzeltir, özür dileriz. 



• 

M E SS 
TEHDITLERE PABUÇ BıRAKMAYACAKLAR 

. -

götürdüğüne bakıldğırıda ortaya çıkan 
tablo ilginçtir: 

Öncelikle grevin etkilediği 32 iş  yeri 
ve yan sanayinin ithal girdi oranı yüzde 
50'ye ulaşıyor. Döviz yetersizliği nede
niyle Hükümet tarafından transferlerin 
gerçekleştirilememesi ve eldeki piyasada 

gitmeyen bazı marka stokların artması 
grevler başlayınca bir ölçüde sevindir
miştir MESS yöneticilerini Çünkü 
grevler başladıktan bir süre sonra buzdo
labı ve bazı elektrikli ev aletlerine yüzde 
15 civarında zam yapılmıştır. Tüketici
ler, grevlerin etkisiyle daha sonra bulun
maz umuduyla, buzdolabı tüketimini 
hızlandırdılar. Piyasada tutulan marka
ların tüketimi hızlanınca, buzdolabı işve
renleri, adı sanı duyulmamış markaları 
piyasaya sürdüler. Halen bu marka buz 
dolapıarın satıŞı sürüyor. 

YURTS E V ERL ERI 

Bazı basın organlarında elekrikli ev 
aletleri karaborsasından söz edilmesi, 
stokların ulaşmadığı bazı bölgeler için 

·geçerli oldu. Önümüzdeki dönemde; 
stokların erimesiyle MESS'in grevleri bi
tirmek konusunda Maden-Iş'e yanaşması 
beklenebilir_ 

-

I H BAR E DiYOR 
Sonuç olarak söylenmesi gereken, 

MESS'in grup sözleşmesi konusundaki 
ısrarl ı tutumları karşısında, ısrarla di
renmek gereklidir. MESS grup sözleş
mesinde kararlı gözükmektedir. D ISK 
ise grup sözleşmesine karşı olduğunu -

• MESS gazetesinde, DİSI('e 
bağlı bazı sendikaların açıklamala
rı su�gibi gösterilerek "tüm devlet 
ve adalet makamlarına" çağnda 
bulunuluyor 

• MESS Başkanı Şükrü Er, son 
yaptığı basın toplantısında"lokav
ta gitmekten" söz ediyor. 

Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası, 
greweki işçileri yıld ırmak amacıyla ih· 
barcılıktan tehdide kadar bütün yolları 
denemeye başladı. Madeni Eşya Sana· 
yicileri Sendikası (MESS) gazetesinin 
son sayısında, Ankara'da DISK 'e bağlı 
bir grup sendikanın, yeni kurulan MC' 
ye karşı D iSK'in kararları doğrultusun· 
da tüm demokratik kuruluş ları güç ve 
eylem birliğine çağırmaları ve bu çağrı· 
nın Makina Mühendisleri Odası tarafın· 
dan yayınlanmakta olan "Makina Gaze· 
tesi nde" de yayınlanması ihbar·ediliyor. 
"Tüm devlet ve adalet makamları, maki· 
na mühendislerine ve milletimize" yapı
lan çağrıda şöyle deniliyor:" ... Anaya
samızda açıkça belirlendiği halde., de
mokratik parlamenter bir ülke olan Tür· 
kiye'mizde halkın gizli oy hür iradesiyle 
beli rlenen bir parlamentoyu ve onun so
nuçlarını beğenmeyerek, zorbalıkla de· 
virmeyi amaçlayan KOMüNISTLERI 
GÖREVE ÇAG IRDIGI bir açıklamanın 
MAKINA GAZETESI NDE yer alması 
Maden.l ş grevlerinin ardında yatan ni· 
yetleri daha belirgin hale getirmektedir 

MESS yöneticilerinin amaçları belli. 
MESS, metal sanayicilerinin kurduğu 
tekelci bir örgüt. i şçi .sendikaları kar· 
şısında, işverenlerin gücünü arttırmak i
çin kurulmuş. Bunun en somut örneğini 
gene MESS başkanı Şükrü Er son yaptı
ğı basın toplantısında vermiştir. 

Odakule iş merkezinde Çarşamba 
günü yaptığı basın toplantısında Şükrü 
Er şöyle diyor: 

"Her fırsatta demokrasi ve özgürlük 
havarili�i yapan Maden·i ş i şverenlerin 
Anayasa'dan doğan örgütlenme hakkına 
karşı çıkıyor. Maden-iş toplantılarında 
MESS üyesi olmayan işverenlere ayrı, 
MESS üyesi işverenlere ayrı politika uy· 
gulayınca işverenleren MESS'ten koparı
lacağı, bu uğurda greve gidileceği açıkça 
belgelenmiştir. 

"Görülüyor ki amaçları işçilerimiz 
yararına bir sözleşme· yapmak değildir. 
Amaçları işyerlerini tek başına yakala
yıp ülke ekonomi$ini sarsan ve tüketiciyi 
ezen haksız isteklerini zorlakabul-ettire
rek gayri mem nun bi r toplum yaratarak 
ideolojik hedeflerine varmaktır." 

Sömürü, sömürü, sömürü ... Daha çok 
kar h ırsıyla birbirlerine kenetlenen bü
yük işverenler, işçi sendikalarının MC'ye 
karşı direnme girişimlerini de boşa Çı
kartmak için ellerinden geleni yapmaya 
devam ediyorlar. MESS lokavt yapabilir 
mi? Şükrii Er basın toplantısında, önü
müzdeki günlerde yapabileceklerini söy
ledi. ... Işçi Sınıfı hareketi, elbette, bu iş-

verenler sendikasının tehdidine ald ırma
yacak. Ancak daha uyanık olmak, daha 
mantıklı hareket etmek gerekecek. 

GREVLER NE GETI RD I ,  
NE GÖTüRDü 

Maden-Iş grevleri 13 ay süren bir top
lu sözleşme görüşmelerinden sonra pat
lak vermiştir. CHP hükümetinin iktidara 
geleceği düşüncesiyle Maden-lş yönetici
leri grev yeterince hazırlanmadan giriş
mişlerdir. Grevlerin uzaması .. ve işçilere 
sadece 45 günde 1000 TL. ödenebilmesi, 
işçi ler üzerinde olumsuz bir etki yarat
mı�tır. Fakat grevler büyük sermayeye 

karşı birer savaş okuludur. Işçi sınıfı 
. grevlerden geçerek .sömürüyü, sınıf mü

cadelesini daha iyi kavrayacak, yanlış lar
dan arınacakt ır. 

I şverenler açısından grevin ne getirip 

öteden beri açıklamaktadır. Ancak, Teks
til Sendikası grup SÖZleşmesini reddeder
ken, grup sözleşmesini öteden beri yap
maktadır. i lerici �ndikal hareketi grup 
sözleşmelerine �esinlikle karşı koyması, 
onun nitelik gücünü arttıracaktır. 

ÇE UK MONTAJ ıŞÇiLERI: MÜCADELE BAŞARIY A 

ULAŞACAKTıR 

Çelik Montai, Anadolu Endüstri Holding'e ait bir {abrika. Kartal 'da ku

rulu ve 360 işçi çalışhrıyor. Işçilerin hemen hemen tümü bakımsız Otomo

bil-Iş sendikası üyesi. Patronun sendikası ise Mess. Çelik Montqj'da .1 60 gün

dür grev var ve Madeni Eşya Sanayi işkolunda bölgenin en uzun grevı. 

''Mess 'le hiç bir konuda arınıaşma saklanamadı " diyor işyeri temsil

cisi Rıza Çinkaya, ''Ne ücret, ne kıdem tazminah hiç bir teklifimiz k�b�1 

edilmedi, bunun üzerine greve çıktık. Bizim 1 60 gün önceki isteklenmız 

çoktan bugünün şartlarının gerisindel kaldı. Iste�lerimizi ".Ia
na k�ar dire�

meye kararlıylZ. ' J(ıza Çinkaya sonra MESS e karşı m"cadelenın artık bır 

prensip sorunu oldukunu ve bunlardan geri dönmenin söz konusu olamayaca

kın belirtiyor. 
. 

. . . 
Madeni Eşya Işkolunun bölgedeki bu en uzun grevınden, Çelık Montcv 

işçilerinden, Mess 'e karşı mücadele eden Maden-!ş üye
.
le�n 

.
.. bir me�qj var .. 

Diyorlar ki: ''Bugünlt dek dayanışmamızı, başarı dlleklerımlZl ıletemedık. /şçı 

sınıfının birliki ve kardeşlikinin bir gereki olduku halde böyle bir ortam yara

tılmadı. grevlerinizi ziyaret edemedik. Oysa mücadelemiz birdir ve başarıya 

ulaşacaktır. Bu yoldaki engeller birgün mutlaka aşılacaktır. Içten dileklerimizi 

iletiriz. " 
Çelik Montqj işçileri kararlı ve bilinçli mücadeleleriyle hedef/erine ula· 

şacaklardır. 



EMEKLi SAIDlGI MEMURLARılDıR 
ERHAN TEZGÖR TÜM-DER GENEL BAŞKANı 

Emekli Sand�ı, memurlann sosyal güvencesini �Iamaya yönelik bır ku
rumdur_ Sandık tarafından Nısan 1977 de yayınlanan T_C. Emekli Sand�ı 
İstatıstık Bülteni'ne göre 1 milyon 145 bin iştlrakçi Sand�a her ay alın ter
lerinin %8 ini ödemektedirler. memurlarıneı ödediiti milyarlarca lira, Sandı
Rın sorumlulukta titiz olmayan yöneticileri tarafından çar çur edilmekte
dır. Aileleriyle beraber milyonlarca insanı yakından ilgilendiren bu sosyal 
güvenlik kurumunun yönetiminde her ay alınterinden pay ödeyen memur
ların hiç bir SOO ve karar hakkı bulunmamaktadır. Yalnızca Emekli Sandı
Rı çalışanlan Iki yılda bır SandıRın yönetimini oluşturan müdürler kurulu
na bir temsilci seçmektedir. 

Müdürler Kurulu'nun diiter üyelerin ise tamamlyle siyasi tercihlerle i,ş
başına getirilen kişiler oluşturmaktadır. Seçim yitiren milletvekilleri ya. da 
partlzanlıklanyla tanınan kişiler Kurumun yönetimine getirilmektedir. 
Emekli SandıRı çalışanlan tarafından seçilen müdürler kurulu üyeleri ise, 
büyük sermayenin güdümündekl iktidarların tayin ettl!!i di!!er üç üyenin 
dümen suyuna girmede gecikınemektedirler. 

Emekli Sand�ı'nın gerçek sahipleri memurların söz ve karar ola
n�ından yoksun bulundu� anti-demokratik yönetim milyarlarca lirayı 
dolaylı yollardan emperyalizme ve onun yerli ortaklarına peşkeş çekmekte
dir. milyarlarca. lira çok düşük faizlerle tahvillere, hisse senetlerine ve lüks 
otellere yatırılmaktadır. 

Emperyalizmin ne menem bır canavar oldu!!u, artık masabaşı emekçile
rInce çok iyi bilinmektedir. Bu olgunun kuru bir edeblyet olmadıitıortaya çık
mış ve açıklık kazanmıştır. Bu olguyu bır de Emekli sand� ı  somutunda gör
mek ve her ay elini cebirııize sokan bu başta işçi sımfı olmak üzere tüm emek
çi sım! ve tabakaların düşmam canavan tammak gerek 

Memurlann milyarlarca lirasıyla yaptınlan lÜks oteller yabancı firmalar 
tarafından işletilmektedir. Ankara'ron gökdelenlerinden biri olan Büyük Anka

ra Oteli de çok ulUslu bir şirket tarafından yönetiliyor. Emekli Sand�ı resmi 
Bültenl'ne göre "Büyük Ankara Oteli işletlcisine yıl sonunda asgari kar garan
tiSi olıırak 500 000 TL. verilmektedir. "Gene Saıid�ın resmi kayıtlarına göre 
bu otel 1973 ve 1974 yıllarında zarar etmiştir. Bu yıllar için emperyaliz
min temsilcilerine verilen 500 bin lira her halde çok sayın müdürler kurulunun 
kesesinden çıkmadı. 

Memurların milyarlan çar çur ediliıken, Emekli Sandıtmm mernuıa tek 
sözde yaran verdi!!i borç paradır. Ancak memurun Sandık'tan borç alabllmeııl 
belirli koşullara b�lanmıştır. Beş yılını doldunnayan %7 faizi pefln öd_ 
yen borç alamaz. Memurun beş yıl lçinde her ay ödedlAI %8 ler toplarm ile 
borç ald�ıparaya yakındır. 

Emekli Sandıjt ı'nın, tahvilierden, hisse 18netlerinden ve lüks olellennden 
elde ettl!!i net gelir 1973-1974-1975 yıllannda SIlıııyla %6,26-%6,26-%6,97 
dir. Bu yüzdeler hiç bır zaman memurların kendı öz plDlllUll borç aldıkla
rında ödedikleri %7 faizi aşmamıştır_ Yalrozca 1976 yılında memurların aldık-
ları borç karşılı!!ı ödedlklerl raızler toplamı 117 mllyon 876 bın 656 Bradır. 
Anadolunun çeşitli yörelerinde görev yapan memurların 118 bu borç parayı 
alabilmek ıçın aylarca u!!raş verdlRI de ayn bır gerçektir. 

Bir memur emekli olmad�ı ve ölmediRI 5Ün!ce Emekli Sand!!ından bOrç 
aimamn ötesinde hiç bır yarar �layamaz. Ne konut krediııl, ne tatlı köyleıin
den ve otellerden ucuz yararlanma ne de konut kredisi alabilmek olanaklıdır. 
Memur Yardımlaşma Kurumu (Meyak) adı altında Ikinci bır sosyal güvenUk 
kurumunun memurlar için ön görülmesi son derece anlamlıdır_ EmekU Sandı
�I'run göremedii!1 bu Işlevler memurlardan ayrıca kesilen %6ler1e bu kuruma 
yaptırılmaya 1kalkılmış ancak bu lonlar da emperyallzme ve yerli ortaklanna 
peşkeş çekılerek taşınan art nlyetortaya .ıkmıştır. SSK 'nın konut kredisi ver
di�1 dikkate alınırsa Emekli Sandı!!ı'nın böyle bır Işlewien yomn bırakılma
sının nedenini anlıırnak güç tür_ 

Çok kısa olarak deeinllen bu acı gerçetıer kBr§ısıııda ortaya çıkan 
Eme�i Sandı!!ı'run da dışa baRımiı Türkıye kapItalizminin çarpık hir kurumu 
oldultudur. Bu kurumun da gerçek rayıııa oturabllmesi, Işçi sınıfının lktlda
nyla olanaklıdır. Ancak hayatın her alanında verilen demokratiktefme müca
delesi kurtuluşa giden yolda biz emekçilere inemU yeni meWJler kazanıtıraCak
tır. Bu durum Emekli sand�ı açısından da geçerUdlr. Emekli SandıRı'run yö
netimi onun gerçek sahipleri memurların eline �ırlıklı olarak geçmelidir. 

Bugün bir başlangıç olarak Müdürler Kurulu'na mücadelecl, killisel Çı
karlarını düşünmeyen ve Salıdlk mücadelesini ö!IÜtıü memur mücadelesiyle 
bütünleyebllecek bi� arkadaşın seçllmesı SOO konusudur. Bu yöııde llljllaııııcak 
başarı, memurların yönetiminde söz ve karar sahibi oldutu demokratik Emek
li .,sandı�ı yolunu açacaktır. Bu amaçla etkln bır mücadele verilmektedir. Tüm 
ilerici demokratların adayı olarak ortaya çıkan Akay Arsoy, TOM-DER. 
TMMOB, TöB-DER ve TOTED gibi etkin demokratik kitle ö!IÜtlerince des
teklenmektedir. 

H A R U N � DA N  Bi Z E  KA LA N LA R  
Osman Saffet AROLAT 

Harun Karadeniz, otobiyografik kita
bı ''Yaşamınıdan acı dilimler"i şöyle bi
tiriyor: 

" 1 1  Tenvnuz 1975 cuma günü dok
torlarımız �Iimizden başka bir şey gel
ıriyor, ışın tedavisinden de yeterli so
nuç alamadık, nasıl isterseniz öyle yapa
lım- dediler. Biz, güldürü ve acıyla ama 
yine de Anadolu insanının canlılığı iç in
de yurdumuza geri dönmek istedik. Ya
şantımızın son bölÜmüyse, son böliinü
nü, son günüyse son gününü, son dakika
sıySI son dakikasını yurdumuzda gün, 
dakika, saniye olarak yaşamak. istedik ... " 

Haruri, bu kitabının yayınlandığını 
bile görmeden 15 Ağustos 1975 günü 
yakalandığı amansız hastalıktan kurtula
mayarak öldü. 

Öliinünde "kanser" olduğu raporlar
la saptanmış olmasına karşın, 12 Mart 
dönemi ceııatların ın onu nedensiz tu
tuklamalarla hapiste tutmaları büyük 
rol oynadı. 

Ama bizim konumuz onun ölümün
den çok, yaşamında ortaya koydukları 
bir gençlik lideri olarak, bir devrimci o
larak, işçi ve köylüler arasında çalışmayı 
amaç edinmiş bir sosyalist olarak yaptı
ğı, uğraşlar ... 

Harun, 1942 yılında Giresun'un 
Aluçra ilçesinin, Annudu köyünde doğ
ıroştur. Iık ve Orta öğrenimini Samsun' 
da tamamlamış, 1962 yılında Istanbul 
üniversitesi Inşaat Fakültesinde öğren
ci olıroştur. 

Onun üniversiteye geldiği yıllarda 
sosyalistim diyenlere uygulanacak ve 
çoğunlukla olumsuz sonuca ulaştıracak 
kıstaslardan biri "işçi sınıfı devrimci li
ğinden sapmazlık"tır. Harun'un sürekli 

eylem içinde geçen hızlı yaşamı içinde
ki en önemli özelliği ise, işçi sınıfı dev
rimciliğini bir an olsun unutmamasıdır. 
O bütün eyleml�rinde tek bir mihenk ta
Şı kuııanmıştır, "işçi sınıfı devrimcili
ği".  Bu nedenle birçok kereler sert sal
dırılara uğramış, olay olay, birey birey 
birçok çatışmada sapkınların üzerine yü
riimüştür. 

1961 yılında TIP'in kurulması, 1962 
yılında sosyalizmin bilimi ile ilgili yayın
ların çoğalması , 1966 yılında FKF ör
gütlenmesi ile üniversitede yeni bir kad
ronun ortaya çıkması onun yaşamında 
önemli etkiler yapmış, önde gelen bir
çok özelliğiyle gençlik içinde kendini 
kabul ettirmiş bir lider olmuştur. 

1964 yılında ıTü öğrencilerinin ön

cülüğünde başlatılan "Petrol millileştiril
melidir" kampanyası sırasında bir mili
tan .olarak çalışmış, bu eylemle kitap 
gerçeklerinden pratiğe inmiştir. 1965 
yılından sonra, her yeni gün Harun'un 
işçi sınıfı gerceğini daha iyi kavraması 
için yardımcılık eden olaylarla dolmuş' 
tur. Singer Grevi, 6. Fi lonun ziyaretleri, 
Zeytinyağ skandalı, Derby lastik fabri 
kasının işgali, Özel Yüksek Okuııarın ka
patılması için Istanbul-Ankara yürüyüşü, 
TÖS Eğitim şurası, Gerze tütün mitingi, 
Montaj sanayiine hayır mitingi, Barış 
için arı şöleni, Nato'ya hayır kampanya
sı Harun'un sürekli olarak bir işçi sınıfı 
devrimcisi olarak olarak geliştiren olay
lardır. Bu eylemler onun liderlik özellik
lerinin öne çıkmasına da neden olmuş
tur. 

Bütün bu gelişen olaylar içinde Ha
run Karadeniz, ortak çalışmayı esas al
mıştır. Sürekli olarak birçok aıkadaşıy
la, omuzdaşıyla birlikte olmayı başar
mıştır. 

Harun, dünya devrimci hareketinden 
öğrendiklerini ülkemiz pratiği içinde 
kendi ne özgü bir anlatımla öğrenciler ve 
işçi sınıfına aktannaya çalışmıştır. "Ka
pitalsiz kapitalistler" broşürünü yazarak, 
ülke sorunlarını bildiriler düzeyindeki 
tartışmadan ç ıkaran ilk öğrenci lideri 01-
ıroştur. "Alfabe"yi değiştinnek gerek
tiği üzerine başlattığı öğretim sisteminin 
aksaklıklarını anlatan araştırması büyük 
i lgi uyandırmıştır. Bu çalışma daha son
ra "Eğitim üretim içindir" kitabını yaz
masına neden olmuştur. Onun arkadaş
larıyla yürüttüğü çalışmaların temeli a
raştırmacılık ve yaratıcı bir gelişme üze
rine kurulmuştur. Bu olumlu özellikler, 
bir bireyin, bir liderin gençlik i çersinde 
isim olarak sivrilmesinin yanısıra, kadro 
olarak gelişmesi sonucunu da doğur
muştur. 

1967 yılına küdar CHP güdümünde 
eylem yürüten öğrenci örgütleri bu yılda 
Harun Karadeniz, çetin Uygur ve Faruk 
Yalnız gibi liderlerin yönetime gelmesiy
le önemli bir açılım yapmışlardır. Bu üç 
lider TIP'in paralelinde birçok eylemi 
yürütmekten geri durmamıştır. Karade
niz ve arkadaşları FKF'nin güçlü bir ör
güt haline getirilmesinde de önemli rol 
oynamışlar, maddi gücü de olan öğrenci 
birliklerinin FKF ile eşgüdüm ve sürekli 
işbirliği içinde olmasını sağlamışlardır. 
Bu tutum Harun Karadeniz ve arkadaş
larına karşı bazı fraksiyonlar adına saldı
rıların yoğunlaşması sonucunu doğur
muştur. 

Şaşmaz işçi sınıfı devrimcisi Harun, 
12 Mart döneminde kanser olduğunu 
belirten on ayrı raporu olmasına karşın, 
Uç kez tutuklanmış ve uzun süre hapiste 
kalmıştır. Bu uç tutuklama da uç garip 

gerçeklik taşımaktadır. Ilk tutuklama 
Harun'un mahkeme önünde verdiği ce
vapta "safsataname" olarak sergilenen 
TKP Davası olıroştur. Dört ay süren ve 
mahkeme önünde ilk sorgu sonunda ser
best kaldığı bu davayı ikinci tutuklama, 
Dev-Genç davası izlemiştir. Harun'un 
FKF 'den sonra isim, yönetim ve yapı 
değiştirdiği için üyesi bulunmadığı 
Dev-Genç davasından serbest kalmasın
dan sonraki üçüncü tutuklanması Anka
ra'da olıroştur. 

Bütün bu tutuklamalar sırasında Ha
run, daha önce de gidip ameliyat oldu
ğu Londra'ya yeniden gitmek ZOrundi'. 
olduğunu sık ıyönetim savcılarına an
latmak isteıriştir. Ancak, 12 Mart savcı
lan ve hakimleri bu isteği ve raporiarı 
gözardı etmekte birbirleriyle yarışmış
lardır. Tutukluluk onu öldürmenin aracı 
olarak kullanılmıştır ... 

Ancak 1974 yılı sonunda gidebildiği 
Londra'daki tedaviside, "geç kalınması" 
nedeniyle Harun'u ölümden kurtarama
mıştır. 1 1  Tenvnuz 1 975 tarihinde 
Londra'dan "bir ölüm mahkumu " ola
rak raporunda "4 hafta yaşayabilir" iba
resiyle dönmek durumunda kalmıştır. 
Harun, yaşamının bu son döneminde 
de bir işçi sınıfı devrimcisinin bilinciyle 
günı.ıün acısız geçirebildiği iki-iiç saatin
de yazarak mücadelesini sürdürmüştür. 

Harun'dan bize kalan, mücadele az
midir. Harun'dan bize kalan işçi s1l11fı 
devrimciliğine 'inançt ... Harun'dan bize 
kalan, ortak çalışmadaki başarısıdır. Ha
run'dan bize kalan, güzelim bir anlatım
dır. Harun'dan bize kalan, mücadelaıin 
sürekli olduğunu bir an bile unutma
maktır. 

AnlSl önderimiz oIsun_ .. 
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ZAM VE 
DEVALÜASYON 
HALKA· 
iHANETTiR 

H.MERTOCLU 

Türkiye ekonomisi 1977 yılının ikinci yarısına 
dengelerin tam anlamı ile a1t-iist oldu�u bir ortamda 
girmektedir. 2 milyar doların üzerinde bir dış ticaret 
açığı ve yüzde 1 7  .8'i geçen fiyat artıŞ hızı ile 1977' 
nin ilk yarısı geride bırakılmıştı". Söylentileri ve ger
çekleri ile ayyuka çıkan döviz darbo�azı hikayeleri 
bile önemini kaybetmek üzeredir. Bunalım, TüSIAD 
Genel Sekreterinin �zından; "Son yirmibeş yıldan 
beri sürmektedir ve fakat giiıümüzde artık doruk nok
tasına ulaşmıştır." 

Türkiye ekonomisi 1977'nin ilk yarısını geride bı· 
rakırken, dış finansman sorunundan çok daha önemli 
bir sorun ile karşı karşıya kalmıştır: Iç finansman so
runu. Seçim öncesine rastlayan, üç aylık dönem'in 
bütçe uygulaması sonuçları, iç finansman sorunlarının 
hangi boyutlara ulaştı�ını göstermektedir. 1977 mali 
yılı bütçesinin ilk üç aylık uygulama sonuçları seçim 
öncesi üç ayı belgelernektedir. Mart-Nisan-Mayıs ayla
rına ilişkin veriler, konsolide bütçenin yüzde 2S'lik 
kısmının seçim öncesinde MC tarafından harcandı�ı
nı göstermektedir. MC bu S6 milyar liralık harcamayı 
yapmış, fakat bu harcamaları normal gelirler ile karşı
lama imkanını bulamamıştır. Bu nedenle Hazine, büt
çenin finansmanını sa�layabilmek için söz konusu üç 
aylık dönemde yaklaşık 1 1  milyar lira borçlanmıştır. 

Hazine bu borçlanmayı, Merkez Bankası kaynaklarını 
kullanarak sa�layabilmiştir. Merkez Bankası kaynak· 
larının bu denli kısa bir sürede böylesine zorlanması 
sonunda, bütçenin kısa vadeli borçlanma limite daha 
bütçe yılının ilk üç aylık döneminde aşılmış olmakta· 
dır. 

Bu noktadan itibaren kamunun elinde tek bir im· 
kan vardır; açık finansman. 1977'nin başından Tem
muz ayı sonuna dek emisyon hacminin 18 milyar lira
lık bir genişleme göstererek 70 mi lyar lirayı aşmış ol
ması açık finansman'ın zorlandı�ını göstemlektedir. 
Bu yolun zorlanmadı�ı düşünüldü�iiıde, kamunun 
mal ve hizmetlerine yüksek oranlı zam uygulamaları 
kaçınılmaz olmaktadır. Yapılmış olan Tekel zamları 
bu yolun açıldı�ını göstermekte midir? 

IKI UCU PIS DECNEK 

Tekel'e yapılan zamlar, tek başına diğer zamla· 
rın da uygulanaca�ını gösterir kesin bir gösterge de
ğildir. Fakat KIT'leri n 1977 programın göre 24 mil
yarı işletme açı�ı olmak üzere 69 milyar liralık 
finansman ihtiyacı vardır. Işletme açıklarının kapa
tılması için yıllardan beri başvurulan klasik yol ise, 
bu açıkların hazine tırafından kapatılmasıdır. 1977 
içinde ortaya çıkan durum bu imkanı da ortadan kal-

- dırmıştır. Hazine 1977 yılı bütçesinin finansmanını 
bile sağlayamamaktadır. Bu durumda, Klrlerin işlet· 
me açıklarının kapatılması için zamların kaçınılmaz 
olduğu düşünülebilir. KIT'lerin zaman içinde ortaya 
çıkan açıklarının sa�lam yollar yerine hazine imkan
ları ile kapatılmış olması, bugün Kırlerin üretti�i mal 
ve hizmetlere yapılacak zamların çok yüksek oranlı 
olmasını zorunlu kılmaktadı"_ Oysa iş başındaki 2 
MC hükümetinin ve daha önce 1 .  MC hükümetinin ku
ruluş gerekçesi fiyat artışlarını önlemektir. Demirel'in 
deyimi ile "Zam ve Kuyruklar" devri demek olan 
CHP'yi milletin başına·jktidar yapmarnaktad ... 

Bu yaklaşım nedeni ile Demirel geçmişte KIT'le
rin mal ve hizmetlerinin fiyatlarını düzenleme yoluna 
gitmemiştir. Bu yaklaşım ile Demirel, hiç bir malın 
yokluğu çekilmeyecek diyerek, kıt döviz imkanlarını 
kısa vadeli aşırı borçlanmalar ile zorlayarak piyasayı ' 
her türlü ithal malı ile doldurmuştur. Şimdi Klrlerin 
ürettiği mallara zam yapılmadığı takdirde üretimi sür
dürme imkanı kalmamıştır. Devalüasyon yapılmadı�ı 
takdirde de döviz bulma imkanı kalmamıştır. Güncel 
deyimi ile istikrar tedbirleri paketi uygulanmadıkça 
ekonominin kıpırdayacak mecali kalmamıştır. 

, Bu anlamda MC'nin elindeki ekonomi şu anda 
iki ucu pis bir değeneğe benzemektedir; Ya zam 
yapılacaktır ya da kıtlık ve kuyruklar sürecektir. Ya 
der,lüasyon yapıracaktır, ya da kıtlık ve kuyruklar sü
recektir. Hem devalüasyon ve hem de zamlar yapılma
sı halinde ise demokrasiye yöneler tehlikelerin yo�un
laşac�ı bilinmektedir. 

i 
, DAHA YÜKSEK FIYAT DÜZEYINDE 

DENGE ... 
/ 

l%S'den bu yana Demirel hükümetlerinin en 
önemli göstergelerinden biri düşük taban fiyatı 
uygulamasıdır. Bu politika Deinirel'in ii başında bu
lurıdugu hükümetlerin tümü tarafından uygulanmıştır. 
Fi�iksel mal dengelerinin son derece bozuk oIdu�u bu 
sek;törde, Demirel hükümetleri hiç bir zaman fiyat 
dengelerini aşırı bir biçimde bozacak taban fiyatları 
uygulamasına girişmemiştir. Kamu'nun üretti�i mal 
ve hizmetler konusunda ise, bu deneme bir kez o da 
1 970 devalüasyollU ertesinde yapılmıştır. Yüksek fi· 
yat düzeyinde yeni dengenin söz konusu olmadı�ı, 
enflasyonun Türkiye ekonomisinde yapısallaşmış 01-

- ması nedeniyle, fiyat artışlarınuı yeni dengelere im
�an tanımadığını 1970 devalüasyonu sonrası gelişme
ler ortaya koymuştur. 

, Yeni, daha yüksek fiyat düzeyinde dengeden söz 
edebilmek için, iç üretimin, d�ru fiziksel dengeler 
saptayabilme imkanı tanıması gereklidir. Ithalatın sa
nayi üretiminin yarısına yakın kısmını karşıladıiı bir 
ekonomik yapı içinde ise, fiziksel dengelerden bahse
debilmek olanaksızd ... Bu koşullar altında KIT'lere 
yapılacak yeni zamları yeni bir fiyat dengesi sağlaması 
imkansızdır. 

Tüm bu ycrilere karşın Demirel'in 2. MC hüküme
tinin karşısındaki tek almaşık, temel mal ve hizmetle
re zam yapmaktl". Aksi takdirde baş vwulacak açık 
finansman yolu karaborsa ve daha yüksek fiyatlar a,.. 
lamına gelecektir. 1978 bütçesinden önce yeni finans
man imkanları sağlayacak vergi yasaları getirme im
kanı ise şu anda imkansız gözükmektedir. 

OECD'NÜN BAHARDA SÖYLEDIKLERI 

OECD Türkiye için geçti�imiz bahar ayında ha
zırladı�ı raporda, Türkiye'de talebin mutlak surette 
kısılması ger�i üzerinde durulmaktadır. Türkiye'nin 
bugünkü düzeyde bir dış ticaret hacmini kesinlikle yü
rütemiyec�i, bu nedenle dış ticaret hacmini YC gide
rek iç ticaret hacmi ni kısıtlamasının kaçınılmaz oldu
�u, söz konusu raporda açıkça söylenmiştir. Bugiiı
kü iç ticaret hacminin kısıtlanması ise talepin fren
lenmesinden gecmektedir. Yüksek fiyat düzeyi YC üc
retlerin dondurulması olasılıiında bile bugiiıkü talep 
düzeyinin kısıtlanması olanaksız gözükmektedir. Yara
tılan talep tam anlamı ile dayanıklı tüketime dönük 
sanayilerin yarattı�ı bir taleptir. Bu talepin kısıtla,.. 
ması ise direkt olarak bugiiıkü kurulu "Marmara sına
yiinin" gözden çıkartılması anlamına gelecektir. MC 
hükümetinin ise bu gelişmeyi göze alması beklenemez. 

Bu koşullar altında Demirel Hükümetinin dış 
kaynaklı "istikrar tedbirlerini" denemeye kalkması, 
1970 öncesi durumdan öte yararlar sağlamayacakt ... 
Demirel hükümeti bu aşamada da iki ucu pis bir deA
ne�i elinde tutmaktadır. 
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ZAMLARıN yüKÜ .... 

1977 gelir bütçesine yaklaşık 8 milyar civarında 
gelir sağlaması beklenen son tekel zamlarının gerçek 
yükünü ise gene halk kitleleri ödeyecektir. Dolay�ız 
vergt yükünün yüzde 80'nini sırtında taŞlYiln Türkiye 
halkı, bu zamlardan sonra dolaylı vergilerin de artan 
yükünü omuzlarında hissedecektir. 

TKI (Tirkiye Kömür Işletmeleri) Kurumunun 
1977 yılının ilk yedi, ayı sonundaki işletme z ararı 7 
milyar liranın üzerine çıkmıştır. T KI kömür fiyatları
na zam istemektedir. Senelerdir TKI 'nin tarifelerini 
dit::eltmesi gerektiği konusu üzerinde durulur. F iyat 
düzenlemeleri zamanında yapılmadığı için TKI'nin 
1977 işletme zararı bu boyutlara ulaşmıştır. Şu an· 
da TKI 'nin tarifelerine z am yapmak ise olanaksızdır. 
TKI'nln tüm yurt düzeyindeki satışları 1 ay önce baş· 
lamıştır. Mevsim açılmış ve abonelerden ücretlerin 
yatırılması istenmiştir. Yatırılan ücretler üzerinden 
kömür satışlan başlatılmıştır. Artık kömür f iyatları· 
na yapılacak zam, sadece önümüz deki sene satışlarını 
etkileyecektir. Kısacası 1977 yılı içinde TKI'nin yeni 
tarifelerinden gelir bekleme imkanı yoktur. Bu geliş
me TKi 'nin 1977 içindeki işletme açığını daha da 
büyütecek ve yapılması gereken zam oranının 1978 
ydı da göz önüne alınara\Ç saptanması gerek,ecektir. 

Elektrik tarifelerinin ve petrol fiyatlarının sap
tanması ise işin bir başka yönünü oluşturmaktadır. 
Saptanmamrş bir enerji politikası içinde bu enerji 
maddelerinin fiyatlarını arttırma yönüne gitmek, sa
dece Kırlerin üzerindeki ağır yükü kaldıracaktır. Fa
kat bu yük KIT'lerin Ülerinden kaldırdıp halkın üzeri
ne yıkılacaktır. 

KıT mal ve hizmetlerine yapılacak bu zamlar sa
dece bu kuruluşların işletme açıklarını kapatmağa ye
tecektir. Yeni yatırmlar için finansman imkanı yara
tacak nitelikte değildir. Olması da imkansızdır. Yeni 
yatırımlann yapılması sadece bir iç finansman sorunu 
değildir. Büyük ölçüde dış finansman gereği duyulan 
bu yatırımların gerçekleştirilmesi ise bugünkü döviz 
dar boğazı karşısında olanaksız gözükmektedir. 

öte yandan kasıtıl olarak izlenen fiyat politikala
rı nedeniyle özel kesime her yıl milyarlar transfer edil
mesine neden olan Klrlerin mal ve hizmetlerine yapı
lacak . zamlar gene özel kesimin işine yarayacaktır. 
Temel mallar iretmekte olan KıT ürünlerini girdi ola
rak kullanan özel kesim, söz konusu fiyat artışlarını 
olduğu gibi tüketicinin üzerine yansıtacaktır. 

Her yönü ile Tirkiyehalkının sırtına yüklenecek 
olan yeni zam fnınası, zam yapmama, kıtlıkyaratma
ma iddiasındaki 2. MC Hükümeti için iki ucu pis bir 
değnektir. 

ISTIKRAR TEDBIRLERI PAKETI 
RI KA YELERı'" 

Türkiye halkı şimdi dördüncü kez bir hikayeyi 
dilemektedir. Paket halinde istikrar tedbirleri uygula
ması. 1958 Haziranından, OECD, IMF ile yapılan gö-

rüşmeler sonunda hazırlanan' ve 1958 devalüasyonu
nun gerekçesi niteliğindeki rapor ile 10 Ağustos 1970 
tarihinde yapılan devalüasyonu açıklayan z amanın 
Maliye Bakanı Mesut Erez'in konuşmalarından aynı 
kalemden çıkmış, paket istikrar tedbirlerini öğren
mek mümkündir. Günümüzde de büyük basının sayfa
larında yer alan "Paket I stikrar Tedbirleri" aynı nite
liktedir. Söylenenler şu: Ekonomideki enflasyonist 
etkenlerin önlenmesi, iç fiyatlar ile dış fiyatlar arasın
daki (disparite'nin izalesi) farkın giderilmesi, piyasa
daki mal ve hizme arz ının süratle arttırılması yüksel
me eğilimi arz eden toplam talebin kısılması, ithalat 
talebinin kalkınmaya gerekli seviyenin üzerine çıkmış 
olması, 1958 yılından beri Merkez Bankası kaynakla
rınca karşılanan KıT işletme z arar ve yatırım harca
malarının bütçelerin yükünü giderek arttırmakta ol
ması. 

Yaklaşık 20 yıldır, Türk ekonomisinin dar bo
ğazlara düştüğü dönemlerde bu geçmişte hazırlan
mış reçeteler derhal gündeme gelir. Iç f iyatlar ile dış 
fiyatlar arasındaki farkın giderilmesi, ithalatın kısıl
ması, ihracatın arttırılması, toplam talebin kısılması, 
kısacası ekonominin bir adım daha geri itilmesi, hep 
bu ünlü "Paı<et i stikrar Tedbirleri" ile sağlanmıştır. 

Günümizde aynı paket yeniden ortalıklarda do
laştırılmaktadır. Emperyalist ekonomi kuruluşlarının 
bu, temel reçetelerini, Türkiye, bir kez daha uygula
m" zorunluluğu ile karşı karşıyadır. 

Paket tedbirleri, kemer sıkma politikası, son yir
mi yılda Tirkiye halkının emeğinin; ticaret, sanayi 
sektörüne yüksek oranlı devalüaSYOnlar ve fiyat artış
ları ile kanalize edilmesine neden olmuş uygulamala
rıdır. Sürekli fiyat artışları, yüksek oranlı devalüas
yonlar, Türkiye kapitalizmi nin devresel bunalımların
daki kısmi çözüm yolları olmuştur. 

1946 yılında Türkiye, Bretton-Woods, Marshall 
olguları karşısında başvurduğu devalüasyon kararını 
açıklarken, ihracatı geliştirmek, ülke ekonomisini 
sağlıklı bir yapıya kavuşturmak gerekçesinden hare
ket ediyordu. 1958, 1970 devalüasyonları da, ihra
catın siratle artacağını iddia eden devalüasyonlardır. 
1 946'da Tirkiye'nin toplam ihracatı içinde, gelenek
sel ürünler ihracatının payı (Tütün - Fındık - I ncir -
üzüm) yüzde 72.1 dir. 1947 yılındaki ihracat içinde ' 
geleneksel ihraç ürünlerinin payı ise yüzde 78 olmuş
tur. 1958 devalüasyonu öncesi Türkiye'nin toplam 
ihracatı içinde geleneksel ürünlerin payı yüzde 69.7 
dir. 1959 yılında bu pay daha da yükselmiştir. 1 970 
yılında Türkiye'nin toplam ihracatı içinde geleneksel 
ürünlerin payı yüzde 70'dir. Yüzde 66.6 oranındaki 
so devalüasyondan SOITa Tirkiye ihracatının yapısı 
gene değişmemiştir. Bugün de Türkiye' ihracatının bü
yük kısmı bu geleneksel tarım ürünleri tarafından sağ
lanmaktadır. 

1946 yı lında 1 dolar 1 .98 TL. iken, 1977 yılının 
içinde bulunduğumuz günlerinde 1 dolar 1 8.50 TL. 
olmuştur. Bu gelişmelere karşılık, 1946 dan bu yana 
kurulan Tirkiye imalat anayii, z aman içinde, yüzde 
21 .7'den başlayarak (hammadde, yatırım maddeleri 
nedeniyle) ve günümüzde yüzde 61 .8'e ulaşan bir ithal 
bağımlılığı ile karşı karşıya kalmıştır. Bu yapı içinde
ki Türkiye ekonomisinin giderek daha kısalan dönem
lerde büyük dar boğazlara düştüğü görülmektedir. Her 
seferinde, yeni paket tedbirler ve kemer sıkma politi
kaları uygulanmaktadır. Bunun tüm yükü ise Tirkiye 
halkının sırtına binmektedir. 

FINANSMAN SAGLAMA YOLU 
ENFLASyON .... 

Enflasyon Türkiye'nin ekonomik yapısı içinde 
artık kemikleşmiştir. Yapının ayrılmaz bir parçasıdır. 
Tirkiye ekonomisinin iç finansmanını sağlamanın bir 
başka yolu kalmamıştır. Aynı z amanda sermaye sınıfı 
açısından en düşük maliyetli finansman yolu olan enf
lasyonist finansman, yogun bir biçimde 1970 devalü
asyonundan sonra da özellikle 12 Mart rejiminin sağ
ladığı emekçi haklarının alabildiğine kısıtlandığı or
tamda sağlanmıştır. Kamunun önemti finansman kay
naklarından olabilecek bir yola Türkiye ekonomisi 
yıldan beri hiç baş vurmamıştır: Vergi,_ Vergi, Ttlrk 
ekonomisinde en çok korkulan finansman yolu ol
muştur. Tabudur, üzerinde tartışılmak bile istenmez.  
Enflasyonun etkisi ile her yı l  artış gösteren vergi gelir
leri ise {ikti' bir görünümden öte bir anlam taşıma
maktadır. 

Kamu açısından en istikrarlı vergi kaynağı, gelir 
vergisi yükümlüleridir. Gelir vergisi, tüm vergi sistemi 

içindt elde edilen vergilerin yüz de 48'ini karşılamak
tadır. Bu verginin de yüzde 80'nini çalışan halk öde
mektedir. Yani kamunun finansman ihtiyacının büyük 
kısmı emekçi kitleler tarafından sağlanmaktadır. Öte 
yandan, enflasyoni� finansman yolu ile de ekonomi
nin finansman ihtiyacının büyük kısım gene emekçi 
kitlelerin sırtından sağlanmaktadır. Bu nedenle yapı
lan ve yapılacak olan devalüasyon ve zamlar, Türkiye 
halkının sırtındaki yükü daha da arttıracaktır. 

KIT'LER TüRKIYE HALKıNıN 
MALI OLMALIDIR 

Kırler sahip oldukları organik $Umaye bileşim
leri istihdam olanakları ve bu kuruluşlarda yaratılan 
değer ile Türkiye ekonomisinin temel işleyişini sağla
maktadırlar. Bu nedenle de emekçi halkın çıkarına iş
letilmeleri, özel kesimin payandaları olmaktan çıkarıl-" 
maları, özellikle gerekmektedir. Bu kuruluşlarda 
yaratılan artık-değer bir yandan fiyat mekanızması 
kanalıyla özel kesime, öte yandan vergilendirme yolu 
ile endirekt olarak, dışa bağımlı - montajcı Türkiye 
kaitalizmine finansınan sağlama kuruluşları olmaktan 
çıkarılmalıdır. 

1950 Menderes hükümetinden beri bu amaçla 
kullanılmış olan KIT'lerin gelişme seyri izlendiğinde, 
1 950 sonrasında kasıtlı bir şekilde yatırımlarının ge
ciktirildiği, işletme açıklarının sirekli büyüdüğü birer 
çiftlik olarak kullanıldıkları görülür. Kapitalist işleyiş 
içinde bile rekabet mantığının kabul etmeyeceği ko
şullarda çalışmaya itilen bu kuruluşlar, demoklesin 
kılıcı gibi sürekli olarak halkın başında sallanır bir teh
dit unsuru haline getirilmiştir. 

K IT'lerin verdiği her kuruşluk açık Türkiye 
halkının cebine atılmış eldir. Kırlerin mal ve hizmet
lerine yapılan her zam, Türkiye halkının cebine atıl
mış 6ir eldir. 

Klrlerin geliştirilemeyen üretim yapısı, 19SO'Ii 
yıllardan beri süre gitmektedir. Bu yapı içinde devri
daim makinası gibi z am ve devalüasyonlar geçici sire
ler içinde dış� bağunlı-montaicı Tirkiye kapitalizmi
ne kısa süreli yeni enjeksiyonlardan öte geçmeyecek
tir. 

ZAM VE DEVALüASYON TüRKIYE 
HALKıNA IHANE1TIR ... 

Tirkiye ekonomisinin kronik dar boğazları olan 
iç � dış f inansman sorunları ekonominin yapısından 
kaynaklanmaktadır. Geçici sirelerde bu sorunlarm 
üstesinden gelmek için başvurulan yüksek oranh deva
lüasyonlar ve z amlar söz konıısu finansnr.in sorunları
nı çözmeye hiç bir zaman yetmemiştir. Yetmeyecek
tir. 

Bunalım son yirmibeş yıldan beri sirmektedir. 
TüSIAD Genel Şekreterinin görüşü belli noktalarda 
doğru olabilir. Ama bu bunalımın sorumlusu her 
halde o kadar kolaylıkla teknokrat ve birokratların 
üzerine yıkılamaz. Türkiye ekonomisinde hiç bir z a
man bilimsel namusunu koruyan teknokrat ve bürok
ratların ihaneti söz konusu olmamıştır. Buna karşılık, 
iktidarların güdümündeki birokratların egemenliği ise 
her z aman siregelmiştir. Sorumluluk aransa aransa bu 
nielikteki teknomt ve bürokratlarda aranmalıdır. 

Türkiye ekonomisinin durumunun dünkü ve bu
günkü sorumlulan arasında hiç bir fark yoktur. So
rumlu aramanın gereği de yoktur. Türk ekonomisinin 
durumu bugün tüm açıklığı ile ortadadır. Kişilerin iyi
niyeti yada namuslu olması Türk ekonomisinin sorun
larının çözümü için yeterli de değildir. Sorunlar 
yapıda yatmaktadır. Bu yapıya neşter atılmadıkça 
Tirkiye 'halkının sırtına binen yük azalmayacaktır. 

Tirkiye halkının sırtındaki yükü her zaman ve 
devalüasyon ile arttıran yönetim Tirkiye'de son yir
ibeş yıldır devamlı iş başında olmuştur. Bu yönetim 
ayakta durma imkanlarını kendi kurduğu ekonomik 
yapıdan almaktadır. Finansmanı sirekli olarak emek
çi halkımızın sırtından sağlayan böylesine bir ekono
mik yapı ve onun yöneticilerinin aldıkları her Ekono
mik Istikrar Tedbiri, Paket Tedbirler, Zamlar ve Deva
lüasyordar Tirk halkına ihanettir. 

Devalüasyon � z am çare değildir. Sermaye sınıfı
na sağlanacak yeni imkanlar demektir. Bu yeni im
kanları sermaye sınıfına verenler, emekçi halkımızın 
emeğini sömürerek, vergisini anında keserek ve onun 
ürettiği mal ve hizmetlere z am yaparak sağlayan gel
miş geçmiş burjuva iktidarlarıdır. 



UNlvERSiADE'll 
17-28 A�ustos günleri ülkede 5000'1 

aşkın üniversiteli genç Sofya'da bir ara
ya geliyorlar. "ONlVERSIAD" Oniver
Sıteler Yaz Oyunlannın iki açıdan öneml 
var. Birincisi bu organizasyo nun, bu ya
nşlann 1977 yılının en önemli spor ola· 
yı oluşu. Ikinci özelli� ise 73 ülkeden 
binlerce genci kardeşlik, dosUuk, banş 
bayraRı altında toplamasL 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nin bu 
büyük spor olayında evsahipliitine talip 
oluşunda en büYük etken de banş unsu
rudur. 

Organizasyonun gerçekleşmesinde 
büYük katkısı olan Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti Devlet Başkanı Todor Jiv
kov'un .· ıçabalannın bu spor olayı üzeri
ne yoi!unlaşmasında en büyük etken fa· 
şimıe karşı savaşmış bir partizan oluşu
dur, şüphesiz. 

Doi!um tarihlen 1950'den geriye pek 
gitmiyor bu 5000 ·gencin. çoj!lı savaş 
görmemiş, savaşın yıkıcı etkilerinden, 
acılarından uzak kalmışlar. Fakat dünya 
gençliiti savaşı bilmemekle birlikte, sava
Şı, savaşı getiren nedenleri çok iyi bili
yor. Tüm ülkelerden gelen ilerici gençler 
savaşın emperyalist ülkelerce karlanna 
tatlı karlar eklemek için alet edildiitinin 

bilincinde. Bu nedenle bu spor olayını 
de�şik ülkeler sporculan arasında kar
deşll�in dolayısı ile banşın pekiştiril· 
mesl için kullanc'ai!ında şüphe yok. 

Oniversiteler Yaz Oyunlarının yapıi
dıi!ı Sofya kenti 3 Nısan 1879 yılında 
Bulgaristıın'ın başkenti oldu. 1945 'de 
faşizmin yenilgiye uitratılıp Bulgaristan' 
ın Halk Cumhuriyet oluşundan sonra 
Sofya başkent olarak kaldı. Sofya ken. 
ti, spor dünyasında ilk olarak 16 yıl ön
ce 1961 Aitustosıında Sofya'da Oniver· 
siteler Yaz Oyunlannın yapılması ile is
mini duyurdu. O sıralarda Sofya'da en 
büyük spor tesisi olarak "Oniverside" 
Spor Sarayı vardı. Yanşların pek çoitu 
da bu salonda yapıldı. 1977 Oniversite
ler Yaz oyunlan ise bu tesise ek olarak 
23 büyük spor salonunda gerçekleşecek. 
Bu tesislerin toplam maliyeti Türk parası 
ile 500 milyon'u geçmektedir. 

Yanşlann yapılacaitı tesiderin hemen 
hepsi Sofya kentinin içinde. Yanş ön
cesi çalışma ve hazırlıkların yapılacaitı 
ve sporculann yemek, yatmak ve eıtlen
ce gereksinimlerinin karşılanacaitı yer 
ise "Hristo Botev' "  öitrenci kenti. Bul
garistan'da yüksek öitrenim gençllitini 
banndıran bu genç şehir sporcuların her 

isteitini karşılayabilecek nitelikte. 
Oniversite Yaz Oyunlannda üniversi

teli Bulgar gençliitine de büYük görevler 
düşmekte. Organizasyon komitesine yar-

dımcı olarak 2000 genç görev almakta. 
Açılışta ve diiter eglencelerde ise 5000 
genç çalışacak. 

• 

TüsiAD'IN SON RAPORU 
Yeni MC'nin zam furyasının başla

masından çok kısa bir süre Önce Türk 
Sanayicileri ..., İşadamlan Demelli 
(TüSİAD ), yani parababalannı bir araya 
getiren örgüt hükümete bir rapor verdi. 
Rapor TüSİAD'ın yöneticilerinden Fey
yaz Berker tarafından ıstanbul'da açık
landı. Raporda Türkiye'nin bugün içinde 
bulundullu bunalım açıkça kabullenili
yor ve bu bunalımdan çıkılması için hü
kümete "yol gösteriliyordu." İşadamlan 
..., büYük fabrika patronlan bu Taparda 
Kasım ve Aralık aylannda Türkiye 
ekonomisinin duracal!ını, yani fabrikala
nn kapanacaılını, işçilerin kapı önüne 
koyulacaklannı dosta düşmana duyuru
yorlardı. Parababalannın bu bunahmın 
nedenine koyduklan teşhis ise hayli 
ilginç: " 1977 yıhnda ortaya çıkan dar· 
bollaz, genel çizgileriyle 25 yıldır çarpık 
gelişen bir ekonomik yapının ürünüdür. " 
deniliyor raporda. Düzeltmek için de bir 
dizi önlem .öneriliyor. Raporda oldukça 
üstü kapalı geçilen bu önlemler dizisinde 
kabailın kimin başına patlayaca#ı gizlen· 
mek isteniyor. Ama hafta içinde Vehbi 
Koç'un akıl hocalanndan Erol Aksoy'un 
Milliyet'te Abdi İpekçi ile yaptıllı ko
nuşmada TüSIAD'ın raporunda üstü ka
palı geçiştirilen ve işçi, emekçi sınıflara 
yön�lik "önlemler" açık açık ortaya 
konuluyor. Koç'un Amerika'dan trans· 
fer edilen genç akıl hocası devalüasyon, 
yani para delierinin düşürülmesi çare de
!!ildir diyenlere örnek göstererek cevap 
veriyor. "Brezilya, Şili, Arjantin ... son 
zamanlarda Meksika, ısraiL." diye. Ya
ni devalüasyonun başanh olması, pat
ronların dünya piyasalannda fiyat kıra' 
rak pazar kazanmalannı saRlamak için 
faşizmin en koyusunun tezgahlandıRı, 
işçilerin grev, toplu pazarlık, çalışma, 
koşullan haklannın ve tüm anayasaı 
haklann askıya alındıltı ülkeler örnek di
ye gösteriliyor Koç'un danışmanı tara
fından. Bu açıdan TüSİAD'ın raporu bi· 
raz daha ılıml ..  TüSİAD yabancı para
babalannın, Türkiye'deki işbirlikçilerini, 
komisyonculannı kurtarmak için ancak 
belli koşullarda para musluklannı açabi
leceklerini söylüyor. örnek olarak da İn· 
giltere'yi gÖlteriyor. U1uslararaal Para 
Fonu (IMF) İngiltere'ye para vermek 
Için nasıl bir önlemler paketini kabul 
etmiş, o örnek olarak veriliyor. Yalnız, 
burada İngiltere'nin aldılı "önlemler'! 

den biri, herhalde unutkanlıktan olacak 
listeye konulmamış. O önlem de işçi üc
retlerinin dondurulması ... Ama dilter ko
nularda TüSİAD da açık sözlü. Diyor ki ,  
"Dengeyi kurabilmenin yolu, talebi hiç 
olmazsa üretilen deRere eşit kılabileceir. 
biçimde sınırlamaktır. Bu sınırlama kıa 
sürede gelirleri azaltarak yapılamayaca
ltına göre, başka tedbirler �ait geret
mektedir." Sonra bu tedbirler sıralanı
yor: Vergilerin artırılması, gelirin .tın 
alma gücünün sınırlandırılmuı, yani fi
yatlann yütaeltilmeai. Böylece kapitalilt 
ekonominin içine düştülü darboRazdan 
çıkışın faturasının kime ödetileceAi de 
açıklanıyor. Şimdiye kadar ...,rgilerin 
büyük bir bölümünü ödeyenler, yani üc
retliler, işçiler, emekçiler, ödeyecekler 
parababalannın çıkarttı�ı bu faturayı. 

Vehbi Koç'un akıl hocası Erol Aksoy 
bu konuda da daha açık sözlü. örnekle
rine devam ediyor. Brezilya'yı örnek 
gösteriyor. Brezilya ihracatını artırmak, 
dünya piyasalarında fiyat kırabilmek 
için her sene ülkedeki lIyat artışlan ora
nında devalüasyon yaparmış. "Kendi 
memleketinde enflasyon yüzde 46 ora
nında devalüasyon yapar .. her zaman 
piyasanın önünde ko,ar böylece dış ti
caret açlRı vermez" diyor Aksoy. para 
deRerinde bu oranda bir düşüktüRü ko· 
layca örnek diye gÖlteriyor. Ama bu 
oranda bir devalüasyon, iç piyasadaki 
fiyatlan nasıl etkilermiş, dar ve sabit Ile
lirliler nasıl perişan olurmuş, bunlar 
umurunda deltil Vehbi Koç'un akıl ho
casının. Bir de söyleyemediklerini söyle
yebilseler ve işçi ücretleri dondurulsun 
diyebilseler. Ondan sonra parababalan· 
nın Türkiye'yi kurtarmak için işleri ko· 
laylaşacak. Aksoy öyle diyor. " Bir de· 
valüasyon bin tane ihracat teşvik tedbi
rinin yerini alır. Tüccara ve aanayiciye 
bu devalüasyon teşvikini ...,rin, bakın ne 
oluyor." Ve devam ediyor Koç'un akıl 
hocası, " Şimdiden tasavwr edilmez ama 
belki dünyanın bir numaralı cıvata ihra
catçısı olacal!ız." Eh! Meııele kalmadı ci
vata yahut çengelli iltne ihraç edip Tür· 
kiye'yi kurtaracaltlar demek. Bir de 'u 
ŞiU'deki, Brezilya'daki ııibi çal "ma ba
rı .. Ileı ... , bır de işçi ücretleri donsa, bir 
de yüzde 40 devalüasyon yapd .. !. . .  

• 



.. 

Vera Hikmet Nazım Hikmet ' i anlatıyor 

NERoOA NIZIM' i iFKELENiYOR 
. . .  Mu .. a açık ve rahat bir sesle oku· 

mayı sünliirüyordu. 
a alsya Iistopad moyego pokoleniya. 
eslimin yaprak dökümii başladı, 

çoRumuz kışa giremiyeceltiz. 
- &gışla şekerim, ne dedin? diye

rek kestin MU7.a'nın okumasını. 
- Naçalsya Iistopad . . .  
- Listopad: Son baharda alıaçlann 

yapraktan soyunması rru? Yaprak yalı
muru mu? Çeviride öyle mi? 

- Evet, Nazım. 
- &gışl. Muzacalıun, böyle bir Rus 

sözcülıü bilmiyordum. Ne güzel bir söz! 
Devam et, lütfen. 

Neslimin yaprak dökümü başladı, 
çoRumuz klŞa giremiyeceltiz. 
Deliye döndüm, Refili, 

haberini alır almaz ...  
Ne diyecektim ... 

N azım bu şiirinde ne demek iste
miştir? ölümün yaşamı düşündünlülıü
nü mü? ölenin ve kendinin yaşamını mı? 
" Yapılan işin ya çok iyisi yaşıyor hiz
den sonra, ya çok kötüsü". Nasıl yaşa
malı? Nazım bu soruyu daima sorardı, 
kendine ve başkalanna. Ve bununla il
gili olarak Kuran'ın bir ayetini tekrar 
etmeyi çok severdi: Hem hiç ölmeye
cekmiş gibi, hem .de sanki yarın ölecek
miş gibi yaşayacaksın. Sık sık Nazım'a 
öyle getirdi ki, istedilti gibi ' yaşamak 
için kendinde güç bulamadığını düşü
nünlü. Yapılması gereken birçok şeyi 
yapmadığını, insanlara iyi, gerekli ve ya. radı az şey yaptığını sanırdı. Yaşamını 
aCJmasızca hir analizden geçirerek kendi 
kendine öyle sert sözler söylerdi ki, en 
dost olmayan eleştiricisi söylemeye ce
saret edemezdi. Bunun içindir ki, kendi 
yaşamını düşünürken şöyle der: 

Seninki orta halliydi sanırım, 
henimki de öyle. 
Yani, sesimiz hu kuhhed.e kalacak diye 

teselliıniz yok. 
Ben kendi payıma üziilmüyorum buna, 
tesellisiz yaşamayı becerdim, 
beceririm tesellisiz ölmeyi de, 

senin gibi Refili. 
Nazım, kendi şiirlerini dinliyor ve bir 

şair olarak kendi yaşamını ve kendi ger
çeğini düşünüyordu. Eski yazılarında 
!pçbir zaman 'hiçhir şey değiştirmezdi. 
Çünkü her ne yazdıysa, belli bir dönem
deki düşüncelerini ve ruh halini içtenlik
le yansıtıyordu. Açık kalpliliği, birini 
hayal kınk.lığına u ğratacakrru ş, birinin 
hoşuna gitmeyecekmiş, herhangi birini 
de· öfkelendirecekmiş, bu onu asla kay
gılandınnazdı.  Sonradan öğrenilen bir 

gerçek hesabına, riya ve yalan hesabına 
- o yalan güzel olsa ve ona gerçek 'ten 
daha çok yaklŞS8 dahi - kendini olduRun
da.n daha iyi göstermek istemezdi. 

NERUDA VE NAZıM 

Pablo Neruda Moskova'ya geldiltinde 
sık sık bize uRrar, geceyarııarına kadar 
kalır, bana Şili usulü yemek pişirmeyi, 
Küba romu, limon ve rendelenmiş buz
dan zehir zemberek bir içki yapmayı 
öğretirdi. 

Nazım da, Pablo da yüksek sesle ko
nuşur, gülünç birşey hatırlayarak katıla 
katıla güler, birbirinin sözünü keserek 
uzun dostluk yıllannda başlar:ından ge
çen olaylan anlatırlardı. 

Bir kez Pablo'nun, misafir odasına 
girerken başına bakır telden yapılnuş 
bir "heykeli" takıp ağır ağır uçar gibi 
hareketler yaparak "Ben Lunnik! Ben 
Lunnik !" diye bağırdığını anımsıyorum. 
Sanatçılardan böyle değersiz şeyler sa
tın aldığı için Nazım'la alay ediyordu. 
Nazım da yanıt olarak: "Ha, iyi ki ha
tırlattrn" derdi. "Paran var mı, Pablo? 
öyleyse gidelim şu bizim YUta'ya da, 
birşey olsun al . .  " Ve ertesi gün sanatçı 
Yura'ya gidilir, Pablo da; hiç kimsenin 
hiçbir zaman satın a1rruyacağl en tapon 
yapıtı seçer alırd ı. İşte böyle, belki biraz 
safça da olsa pratikte yardun ede.rlerdi 
genç sanatçılara. Atelyede kaldıklan sü
rece de, çağdaş resim sanatı ve bundaki 
gelişmeler üstüne ciddi konuşmalar olur
du. Ressamı çıkmazdan kurtarmaya, öy
künmekten korumaya çalışır, sanat ko
nularında 'kitaplar getirirlerdi. 

Pablo da, Nazım da yaşamlannın en 
parlak döneminde bulunuyorlardı.  Til
mizleri olsun istiyorlardı, moral ve este
tik ideallerini gençlere vermek istiyorlar
dı. 

Ve her ikisi de dillerinin mutlaka 
"kendi" şairini yada ressamını be�en
mesini istiyordu� 

Bir kez bizde akşam yeme�i uzun siir
müştü. Sofrada üç ümüz oturuyorduk. 
Nazım Pablo'ya Balaban'ı bu yetenekli 
köylü çocuğuyla bir hücreye nasıl düş
tüklerini, onun ressam ... yan ını nasıl sez
diğini, hapiste ona ilk resim derslerini 
nasıl verdiğini anlatıyordu .. .  

Pablo uzun boylu dirıledikten sonra:  
Alberto 'nun yetenekleri de tıpkı böyle 
fışkınyordu. Bir fırıncı olarak başlamış
tı, francala pişiriyordu, dedi. 

Nazım anlamadı :  
- Hangi Alberio? 

Pablo Neruda, Nazım Hi kmet'le bera�er . .  

Pablo yüksek sesle : 
- Albertoyu bilmiyorsun, ah? dedi. 

Ciddi mi söylüyorsun? 
- Peki, kimdir? 
Pablo, iki eliyle sert bir hareketle ta

bağı ve tabağın yanında ne varsa masa
nın ortasına iterek : 

Haydi gidelim, dedi. 
Nereye? Saate bir bak, onbire geli-

yor. 
Gidelim diyorum sana, dedi Pablo, 

nerdeyse bağınrcasına, Nazım'ın Alber
to'yu bilmemesine öfkelenerek. Ve Na
zun , hiç değilse birşey arılayabilmek 
için odadan odaya peşinden koşarken 
Pablo çeketini giymiş ve kolunu omuz
lanma atarak beni kapıya doğru götür
müştü bile. 

Sokağın ötesinde bir taksiye binmiş
tik ki, Pablo'nun, Alberto'nun yaşadığı 
sokaııı bilmediği anlaşıldı .  

- Boşver, dedi olup bitenden keyif
lenmeye başlayan Nazımla. merak etme. 
evini buluruz. 

- Oynattın mı yoksa, kardeş! İnsan
lar çoktan uyuyor. 

Pablo birden biraz durg,unlaştı ve şo
förden bizi şampanya alabileceğimiz bir 
mağazaya götürmesini rica etti. Şoför, 
Yeliseyev mağazasına götürdü, ama ma
ğaza kapanmıştı. Nazım'la Pablo, ma�a
zanın kocaman pencerelerinden içeriye 
baktılar ve salonda avizelerin hala yan
makta olduğunu, iki üç kadının da iş
yerlerine çeki düzen verdiklerini gördü
ler. Pencereye vurmaya başladılar ama 
camlar kalın ... ld ...... ğundan satıcı kadın-

lar işitmedi. .O zaman Pablo, birşeylere 
tırmanarak boylu boyunca pencereye 
abandı. Eninde sonunda gördüler. Ka
dırılar önce işkillendiler, sonra gelip, 
kuşkuyla kapıyı araladılar. Nazım ve 
Pablo, birbirinin sözünü keserek, yal
vanr bir eda ile, k ızara bozara, iki şişe 
şampanya istediler. Karşılarında iki sar
hoş olduğunu sanan kadınlar ilkin kız
dılar, ama isteyenlerin kim ve şampan
yanın niçin olduğunu öğrenince altın 
varak.lı kara şişeler geldi . 

Sonra Alberw'nun yaşadığı sokağı 
aramaya koyulduk. Mahalle, malıaıle , 
cadde cad de dolaştık aradığımlZı bulana 
d�k. Pablo, Alberio'nun evini, dediği 
gibi, Lenin Caddesinde buldu da. Karan
lık bir avluya girdik. 

Duvar boyunca, bir bakkal dükkanı
nın yığın yığın sandıklan duruyordu. 
Nazım bir sandığa oturdu, bir daha saa
te baktı : saat biri geçiyordu. Kasketini 
ensesine yıkarak, çapkın bakışlarla 
Pablo'ya bakıp son kez ak\ını başına ge
tirmeyi denediyse de, Pablo kapılardan 
birine dalmıştı bile. Biz de arkasından 
yürüdük. 

Ev yeniydi. Asansörle üçüncü ya da 
dördüncü kata çıktık. Pablo zile bastı. 

Biraz sonra kapı.. açıldı ve ufak tefek , 
zayıf bir kadın çıktı. Uykuluydu. Pija
masının üstüne atılmış bir şala sarınmış
tı. 

- Pablo !. . .  - şaşkınlık ve sevinçle 
haykırdı kadın, - Pablo . . . .  

A\berionun kansı Lo ara , bizi içeriye 
aldı. Oğlunun yattıRı odanın kapısını 
örtüp holde ışılıı yakmadan öbür odaya 
geçirdi. Kuvvetli ışıklar yanan dar uzun 
bir odaya girdik. Uzun boylu yaşlı biri 
divandan kalkarak bizi karşıladı. YÜZÜ 
iyi bir kuşunkine benziyordu. Alber· 
toydu.Sad .. .. fakat özenle giyinmişti, 
uykuya yatmaya ııiyeti bile olmadılıı 
belliydi. Yüzünde şaşkınlık izi yoktu. 
Çoktan bizi bekliyordu sanki. Babacan 
babacaıı gülümseyerek, rahat ,,, acele 
etmeden ellerimizi sıkıyor, yavaş sesle 
Pablo'yu yanıtlıyordu. 

Nazını Albertoyla konuşmaya başla
dı. Alberto fspanyolca karşılık verdi. 
Nazım sordu: 

- Rusça konuşmuyor ınusunuz? 
- Hayır, Alberlo yalmz İspanyolca 

konuşuyor, diye hemeli yanıtladı lOara 
"r" leri yuvarlayarak. 

Nazım yine sordu :  
- Sovyetler BiriiRine yeni m i  geldi

niz? 
Klarn: 
- Ne diyorsunuz, dedi, 1 935'den her 

buradayız, i� savaştan hemen sonra gel
dik. 

N "zıııı doıı"knldı. Pabl 'ya bıık ıı  '" 
ynvnş�a : Deli mi ne dNli. 

D V M LDE 1:" 



A BD 'nin engelleme girişimleri boşa çıkarıldı: 

HELGRAD TOPLANTıSıNıN 
SONUCU OLUMLU 

KARŞILANIYOR 

Helsinki Belgesi'nin sonuçlannı de
�erlendirmek için toplanacak Belgrad 
Konferans�'nın tarihini ve gündemini ba
zırlamak üzere yapılan hazırlık toplantı
sı, sekiz haftalık çalışmalardan sonra ön
ceki bafta içinde sonuçlandı_ Toplantı 
boyunca taraflar arasında çok ciddi an
laşmazlıklar çıkmış olmasına, adeta 
Konferans'ın toplanamaması tehlikesi
nin başgöstermesine r�men vanlan an
laşma, önemli bir başan olarak niteleni
yor. SBKP'nin organı Pravda, Belgrad 
Konferansı'lUn gündemi için vanlan an
laşma konusunda, SSCB 'nin, sosyalist 
ülkelerin ve di�er devletlerin çabalany
la, bazı NATO ülkelerinin Belgrad Kon
feransı'nı Helsinki Belgesi 'nin ruhuna 
aykırı bir yöne sapt".rma girişimlerinin 
önlendi�ini belirtiyor. Fransız Le Mon
de gazetesi ise, Yugoslav başkentinde 
varılan anlaşmayı, "diplomatik bir baş
eser" olarak niteliyor. 

Hazırlık toplantısı boyunca en önem
li sorunu oluşturan "gündem" konusun
da ulaşılan karar, Helsinki Nihai Belgesi' 
nin kbydu�u ilkelerin uygulanması ile 
yumaşama d�rultusunda atılan adımlar 
konusunun birarada görüşülmesini ön
görüyor. 

Aynca, bazırlık toplantısında anlaş
mazlı�a neden olan, Konferans'ın süresi 
ve yetkileri konusu da çözüme b�lan
mış bulunuyor: Belgrad Konferansı 4 
Ekim'de açılarak çalışmalannı 22 Ara
lık'a kadar sürdÜlecek. Bu zaman içinde 
bir sonuç belgesinin hazırlanamaması 
halinde Konferans çalışmalan bir ay da
ha uzatılacak. Konferans, karar alma 
yetkisine de sahip olacak. 

HAZı RlıK TOPLANTısıNıN KISA 
SIR öYKüSü 

Hazırlık toplantısının tabminieri aşan 
uzunluktaki çalışmalannın kısa öyküsü 
özetle şöyle: 

Toplantıyı çıkmaza yaklaştıran an
laşmazlık, Amerikan heyetinin, Belgrad 
Konferansı'nı sosyalist ülkelere karşı sür
dürülen ideolojik saldın kampanyasının 
bir aracı haline getirme çabasından kay
naklanıyordu_ Amerikan heyeti, Nihai 

Belge'nin taraf ülkelere _yükledi�i gö
revlerin, bu arada Belge'nin "insan hak
lan "vla ilgili bölümünün uygulanması
nın yumuşama süreciyle ilgili konulardan 
apayn olarak ele alınmasını öneriyordu. 
Bunun için de, Konferans gündeminde, 
Nihai Belge'nin ilkelerinin uygulanması
nın gözden geçirilmesinin ve insan hak
Iannın ba�ımsız:bir madde olarak yer al
masında uzlaşmaz bir tutum takınıldı. 

Amerikan heyetinin Washington 'dan 
gelen direktirıere b�1ı bu yaklaşımı 
Helsinki Nihai Belgesi'nin ruhuna kesin 
olarak aykınydı. Nibai Belge, Helsinki 
Konferansı ilkelerinin uygulanmasıyla 
yuıı,u�ama sürecinin geliştirilmesini bir 
butun olarak ele alıyordu. Nihai Belge' 
nin, Belgrad Konferansı'na temel oluş
turan bölümü şöyleydi : "Taraf olan dev
letler... Avrupa Güvenlik ve lşbirli�i 
Konferansı ile başlatılan çok taraflı sü
reci . . .  gerek Nihai Belge'nin öngörüleri
nin ve Konferans'ın tanımladı�ı görevle
rin yerine getirmesi, gerekse, Konferans' 
ta ele alınan sorunlar çerçevesinde 'kar
şılıklı ilişkilerini derinleştirilmesi, Av
rupa'da güvenli�in iyileştirilmesi ve i�
birli�inin geliştirilmesi ve yumaşama 
sürecinın gelecekte geliştirilmesi konu
lannda yapacakları aynntılı görüş alış 
verişleri yoluyla .. , sürdürme kararlılık
lannı belirtirler," 

ANLAŞMAZlıK KONULARı 

Nihai Belge'nin bu bölümü, kapita
list devletlerin, Avrupa Güvenlik ve Iş_ 
birl�i Konferansı 'nın koydu�u bir kısım 
Ilkeleri, Konferans'ın yumuşama süreci
nin derinleştirilmesi konusunda kendile
rine yükledi�1 görevleri savuşturmak 
için kullanmalannı onlÜYordu. Kapita
list devletler, insan haklan konusunda 
koparacaklan sahte yaygaralarla, yumu
şama sürecini baltalayan politikalannı 
gizlemek, yumuşama sürecindeki ya
vaşlamanın sorumlulu�unu sosyalist 
ülkelerin sırtına yüklemek olana�ını yi_ 
tiriyorlardı. Belgrad toplantısına katılan 
Amerikan heyeti ve di�er NATO ülkele
ri, konferans ' gündeminde, Insan baklan 
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ve yumuşama sorunlannın (I) ve (ll) o
larak aynlarak sıralanmasını önerdiler. 
Bu ve aynı anlama gelen di�er öneriler 
(Iki konuyu A ve B gibi sıralamak, in
san haklan konusunu başa getirerek iki 
konu arasına bir (-) işareti koymak gi
bi ! ), SSCB ve sosyalist ülkeler tarfından 
kararlılıkla reddedildi. Sonuç olarak, iki 
konudan hiçbirine öncelik vermeyen, 
gündem çizelgesinde iki konu arasında 
sadece bir boş satır )ırakan, bir çözüm
de anlaşıldı. 

Hazırlık toplantısının di�er anlaşmaz
lık konusu ise, Konferans'ın kapanış ta
rihiydi. Amerikan heyeti, Konferans i
çin herhangi bir kapanış tarihi saptan
maması konusunda ısrarlıydı. Bu ısrar
dan, Konferans'ın dilendi�i gibi uzatıl
ması ve belld. hiçbir sonuç alınmadan 
bir , propaganda aracı haline getirilmesi 
amaçl8J).lyordu, Amerikan heyeti, ısra
nna gerekçe o)arak, önceden saptana
cak bir süre Içinde bir sonuç belgesinin 
hazırlanmasının tamamlanamayabilece
�ini ileri sürüyordu. ABD 'nin bu uzlaş
maz tutumu da, toplantıdaki Sovyet ve 
Amerikan heyet başkanlarının Yugos
lavya'daki Sovyet elçili�lndeki görüş
melerinden sonra çözüldü. Konferans 
için bır sonuç tarihinin saptanması, fa-

' kat bu tarihe kadar bir belgenin hazır
lanamaması halinde bir ay daha uzatı
larak, bel(lenln tamamlanmasına kadar 
sürdürülmesi kararlaştınldı. 

EMPERYALIST KAMPTA 
NüANSLAR 

"DIplomatik bır başeser" olarak ni
telenen bır biçimde hazırlık toplantı
sının çıkmazdan kurtanlması, Sovyet
ler Birli�i'nln ve dl�er sosyalist ülkele
rin kararlı banş politikalannın bir so
nucudur. Hazırlık toplantısı, ABD 'nın 
ve NATO .çevrelerinin, umdu�u gibi 
sosyalist ülkelere karşı bır propaganda 
aracı yapılamamış, tersine emperyalist 
politikanın Içyüzünün sergilenmesi için 
bir vesile olmuştur. Aynca hızırlık top
lantısı, yumuşama konusunda kapita-

EMPERYALIZME VDVN YOK 

list kamptaki tek tutumun, Pentagon ge
ricilerinin izledi�i aşırı "�uk savaş" 
yanlısı tutum olmad�ını da göstermiş
tir. Sosyalist ülkelerin kararlı tam, 
Fransa ve Federal Almanya gibi ülkele
rin yöneticilerini, ABD ile aralarında bir 
"nüans çizgisi" çizmeye zorlamıştır. 
Fransız ve Batı Alman yöneticileri, 
ABD'yi gerçekçiliee ç�ırmış, "Ameri
kan dıi politikasına yenı bir ideolojik. 
boyutun eklenmesinin yumuşarnayı 
frenleyece�i" endişesini belirtmişlerdir. 
Bu gelişmeler, Ekim ayında Belgrad'da 
başlayacak Konferansın, yumuşama 
do�rultusunda yeni \ıirlleri adım olablle
ce�ini müjdeleyen gelişmelerdir. 

YA TüRKIYE? 

4 Ekim'de başlayacak Belgtad Konfe
ransı, Türkiye için de büyük önem taşı
ınaktadır. Türkiye , Helsinki Nihai Bel-

gesi 'ne. Imza koydu�u halde, bu belgede
ki Ilkelerin hayata geçlrilmedl�i ve bu 
yönde hiçbir çabanın harcanmad�ı ül
keler arasındadır. "Irk, cins, dil � din 
ayırımı yapmaksızın, insan haklarına, 
düşünce, vicdan, din veya inanç özgÜl
lüeü başta olmak üzere temel özgür
lüklere saygı" gösterilmesini öngören 
hükme aykırı düşen yüriirlükteki anti-de
mokratik yasa ve hükümlerin yarusıra; 
Kıbrıs konusunda izlenen pollUka da NI
bai Belge'nin gerektirdi�i ilkele� _aykın
dır. Türkıye, resmi açıklamalarda Kıbna 
Devleti 'nın meşruiyetini tanıınad�ıru 
ortaya koymuştur; Makarios yerıne seçi
lecek .Başkanın ve Kıbns hükümetinin 
de Ada'yı temsil etmeyece�1 resmen ileri 
sürülmektedir. Oysa Belgrad 'da ·yapıl. 
cak Konferans'a, Kıbrıs'ı temsil etmek 
üzere, Türkiye'nin tanımad�ını ileri sür
dü�il hilkümetin temsilcileri katılacaktır. 
Böylece Türkıye, !iilen, Helsinki Konfe
ransı 'na taraf olma niteli�1 ni bile reddet
miş sayılabilir. Bu koşullarda, Belgrad 
Konferansı'nın, Türkiye'nin gerici dı, 
politikası ıçın yenı bır bataQın habercisi 
oldu�unu söylemek hiç de zor delildir. 



KAPiTALiST DüNYA TiCARETiNDE 
ALARM ÇANLARı ÇALIYOR 

Kapitalist dünyadaıd ekonomik buna· 
lımın süreklilik kazanması, sisteindeki 
eski hastalıklann daha da derinleşmesi· 
ne, yenl hastalıklann türemesine yol 
açıyor. 1974 'ten beri çaresi bulunma· 
yan son bunalımın, kapitalist dünya ti· 
caretinl kritik noktaya getirişinln be· 

'llrtiIeri açıkça kabul edilmeye başlan· 
dı. Emperyalizmin uluslararası ekono· 
mik kuruluşları, devlet örgütleri, dev 
tekellerin kamuoyu yaratıcı organla· 
n, yaklaşan tehlikeleri haber veriyor· 
lar. 

Dünya ticaretinin 1977 yılı içinde 
ancak yüzde 4-5 oranında artabile�, 
bunun da ancak hiçbir yenl "korunma" 
önlemi alınmad�ı takdiıde mümkün ol· 
duRu, yıl başmdan beri görüş bir1iRine 
varılan bir konuydu. Fakat buıjuva ba· 
sın ve yayın organlan, lşsizli!!in büyüme
si karşısında birçok iilkede "Ithalata sı· . 

mr koyma" �liminin dol!abilecel!ini, 
böylece yeni bir gerilemenin içine giri· 
lebilecel!ini de belirtiyoriardı. Son ayla· 
ıüı olaylan bu öngörüleri dol!rular nite· 
liktedir. Alarm çanlannın ipini çeken 
de bu olmuştur. 

1930'LARA DoGRU YOL AlıNıYOR 

Ortak pazar'ın dış' ilişkilerini yönet· 
me kle görevli Federal Alınanya'lı uzman 
Wilhelm Haferkamp'ın, önceki hafta cu· 
martesi Brüksel'de 'verdi!!i demeç pek· 
çoklarında bir so!!uk duş etkisi bıraktı. 
Haferkamp şöyle diyordu: "Dünya, son 
otuz yıldır hiçbir zaman olmadıl!ı kadar, 
1930'lann korumacılıl!ına do!!ru yol al· 
maktadır." Ortak poo yöneticisi, 

- 1930'1arla bugün arasındald farkı da 
şöyle açıkhyordu: 1930 Büyük Bunalımı 
sırasında dünya ticaretini çökerten, hü· 
kümetlerin uyguladı!!ı gözü kapalı güm. 
rük ve kota önlemleri olmuştu. Şimdi 
ise aynı "korumacı" zibniyet, yeni bir 
kılık içinde, daha baştan çıkancı, çal!. 

daş, akılcı gözüken sloganlarla piyasa· 
ya sürülmektedir. 

Kapitalist ülkelerde "korumacılık" 
politikasının son sıralarda bu kadar gün. 
çelleşmeSınin temelinde, 1976' yılında 
büyük umutlarla bekienen "canlanma" 
nın gerçekleşmemesi; Işsizlille bir çö· 
züm bulma olasılı!!mın hemen bütü· 
nüyle yitlrilınesi yatmaktadır. Econo
mist dergisinin hesaplanna göre, 1977' 
In ikinci yansındald Batı Alman Ekono· 
misinde yatmmlann 1975'teki düzeyin 
üzerine çıkması beklenmemektedir. Bir· 
leşik Amerika 'da ise yatırımların yüzde 
1 .oranında düşec�i, bu düşüşün İngil. 
tere'de ve Fransa'da yüzde 20, İtalya 
ve Japonya'da yüzde 30 olabilecel!i he· 
saplanmaktadır. 1977 'nin başında 15 
mllyon.ı�slz barındıran gelişmiş kapita· 
list ülkelerde bu sayının yıl sonunda 17 
milyona ulaşması da beklenmektedir. 
Bu durum, birçok kapitalist' iilkede, te· 
kelci devletin iç piyasayı dışardan gelen 
mallara kapatma kararını almasına yol 
açmıştır. 

SERBEST TicARET 
"ÖRGüTLENMELI" MI? 

Ortak pazar uzmanı Haferkamp'ın 
yakındı!!ı "akılcı gözüken sloganlar"dan 
biri, geçenlerde Fransa Başkaıu Valery 
Giscard d 'Estaing tarafından dile getiril. 
di. Giscard, son Londra ekonomik zirve· 

sinde, Başkan Carter'a ve diller liderlere, 
"serbest ticaretin örgütlenmesi gerekti· 
!!i "nden söz etti. Giscard 'dan bir süre 
sonra Başbakan Barre, Amerikan yüksek 
teknoloji tekelleri ile azgelişmiş ülkeler· 
deki ucuz em�in, bazı Avrupa ülkeleri· 
ni "dünya tiCaretindeki paylanndan 
yoksun etti!!1 "ni açıkladı. Amerikan 
Time dergisi ·tarafından 1930'lardald 
"komşunu soy" ilkesini uygulamakla 
eleştlrilen Fransa, Ortak pazar'!, geliş· 

NOTRON BOMBASıNA HAYıR! 
Amerikan savaş sanayii tarafından ge· 

liştirilen, Hidrojen bombasından kat kat 
daha güçlü "nötron bombası"na karşı 
düıiyadald banşçı güçlerin protestolan 
birbirini izliyor. "Nötron bombası"nın 

geliştirildiRi, bir ay kadar önce ABD 
Başkanı Carter tarafından açıklanmış; 
bomba, Insanlan kitle halinde öldürme. 
sine karşılık insan yapısı çevreye do!!ru. 
dan bır zarar vermedi!!i gerekçesiyle "sa. 

EMPERYALIZMIN INSANLıK DIŞI YVZV YINE SERGILENDI 

mekte olan ülkelerden yapılan tekstil 
Ithalatını sınırlama konusunda zorladı. 

GITTIKÇE BüNYEYI SARAN 
HASTAlıK 

Bu arada İtalya'nın Japon moto· 
sikletlerinin Ithalatına sınır koydul!u 
öl!renildi. ABD, Milliyetçi Çin 'le Gü· 
ney Kore'nin Amerika'ya yaptı!!ı 
ayakkabı ihracatını sınırlamalan için 
hu ülkelerle bir anlaşll)a yaptı. Ja· 
ponya'da son olarak ABD 'ye yaptı!! i 
televizyon Ihracmı sınırlamaya hazır· 
lanıyor. US Steel ve Zenith şirketleri 
ise, Amerikan hükümetini , Avrupa 
çeli!!i ve Japon televizyonu ithali üze· 
rine yeni gümrükler koyma konusunda 
zorluyor. 

50 ülke arasında yapılmış olan, ve 
1974 'ton beri ulus1ararası tekstil tica· 
retini düzenleyen "dokuma" anlaşma· 
sını yenileme konusundald görüşmelerin 
önceki hafta sonunda başarısızlıkla ka· 
panması iSe, dünya' ticaretindeki tehlike 
çaniannın. en iyi örneklerinden biri. 
1974 'ten beri 500 bin kişinin tekstil 
işkolunda işini yitirdi!!ini ileri süren 

vunulmuştu". 
Sosyalist ülkelerin, kapitalist ülkeler· 

deki ilerici politik hareketlerin, demok· 
ratik kuruluşlann "nötron bombası" na 
sert hir biçimde karşı çıkmalanmn yanı· 
sıra, dünya bilim çevreleri de yeni sila· 
hın insanlık dışı yüzünü sergiliyorlar. 

Vama'daki Joliot-Curie Uluslararası 
Bilim Adaınlan Evi'nde bir gezi dolayı. 
sıyle biraraya gelen çeşitli ülkelerden 
bilim adamlan, ABD tarafından geliştiri. 
len yeni silaha karşı sert bir tepki göster· 
diler. Dünya Bilim Adamlan Federasyo· 
nu Başkanı Prof. Eric Burop'un toplan· 
tıya gönderdi!!i mesajda "nötron bom· 
bası" kınandı. Toplantıya katılan, Avus· 
turya'dan Prof. Schoenefeld, Brezilya' 
dan Prof. Enriques, Polonya'dan akade· 
misyen Kaczmarek, SSCB'den Prof. 
Glavkov, Çekoslavakya'dan Prof. Benda, 
Demokratik Almanya'dan Prof. Döm· 
lich, yaptıklan konuşmalarda yeni sila· 
hın korkunç yıkım gücünü belirttiler. BI· 
lim adaınlannın toplantısında kabııl edi· 
len ve ABD Başkanı ile Birleşmiş Millet· 
ler'e gönderilen kararda, Dünya Banş 
Konseyi'nip 6·13 A!!ustos tarihlerinde 
nötron bombasına karşı ııluslararası bir 
kampanya haftası düzenlenmesi karan· 
nın onaylandı!!ı, ve Dünya Bilim Adam· 
lan Federasyonu'nun silahlanma yarışı· 
na karşı aktif bır mücadele verilmesi glri· 
şiminin desteklendiRi açıklandı. Kararda 
şöyle dendi: "Biz ilerici bilim adamlan, 
insanlı!!ı ve hayatı seven herkesi, 'nötron 
bombası' na karşı, Amerikan askeri kuru· 
luşlannın silahlanma yanşına attıklan 
bu yeni adıma karşı direnmeye ça!!ırı· 
yoruz." 

Avrupa'daki 28 Komünist ve Işçi Par· 

B UNALıM DERINLE ŞIYOR 

AET, azgelişmiş ülkelerden yapılan yün. 
lü, T -ııört, gömlek ve diller dokuma Itha· 
latının dondurulmasını istedi . Görüşme
lerin çıkmaza girmesini GATT Genel \ 
Mlidürü Olivier Long şu sözlerle karşıla· 
dı: "Anlaşma süresi uzatılınad�ı takdir· 
de, uluslararası ticaretin parçalanması. 
nın başlangıcına taruk olabiliriz." 

TEKELLERIN DEVLETI ÇARESIZ 

Kapitalist dünya ekonomisini kapla· 
yan bu telaş havası, tekelci devletin ve 
onun yönetimindeki uluslararası ilişkiler 
mekanizmasının, kapitalizmin genel 
bunalımı karşısında düştül!ü güçsüzlül!ün 
bir belirtisidir. Kapitalizmin d<>l!uş yıl. 
1annın mutlu düşlerinden kalma "teori· 
lere" takılıp kalan burjuva iktisatçılan· 
nın "üretti!!i" teorik çözümlerin hiçbl. 
rinin geçerli olmadıl!ı ortaya çıkmıştır. 
Elbette kapitalizmin "kendili!!inden" 
çöküşünün yaklaşt�ı hayallerine de ka· 
pılmamak gerekir. Bugünkü bunalımın 
nereye varacai!ını emperyalizme, tekel· 
lere karşı sürdürülen mücadelenin gücü 
belirleyecektir. 

tisi'nin temsilcileri de, daha önce yayın· 
ladıklan ortak bir açıklamada, nötron 
bombasına karşı mücadele çal!rısında 
bulunmuşlardı. ·Çal!rıda şöyle deniyor· 
du: "Bütün banşçı güçleri, özellikle sos· 
yalist,sosyal demokrat ve hristiyan güç. 
leri, sürekli bir yiımuşama politikasının 
desteklenmesi, etkin silahlanma önlem· 
leri yoluyla banşın konınması yolunda 
tavır almaya ça!!myoruz. Bu, askeri 
bloklar da!!ıtılana kadar, onlann, kont· 
rol altına alınabilmesinin ön koşullann. 
dan biridir. Her türlü kitle imha silahı· 
nın yasaklanması başanlmadan önce, 
yeni silah türlerinin geliştirilmesi kesin 
olarak önlenmelidir." 

Amerikan emperyalizminin cephane. 
ıı!!ine katmaya çalıştı!!ı yeni "nötron 
bombası",  bu sistemin yöneticilerinin 
bir süredir izledikleri "so!!uk savaşı geri 
getirme" politikasının bir parçasıdır. 
Amerikan emperyalistleri ve NATO' 
nun yönetici çevreıeri, yumuşama süre· 
cinde atılan adımlan geri çevirmeye ve 
bu sürecin kalıcılaşmasını önlemeye ça· 
lışmaktadırlar. Sosyalist ülkelere karşı 
açılan ideolojik saldırı kampanyası da, 
bu politikayı haklı göstermeyi amaçla· 
maktadır. "So!!uk savaşı geri getirme" 
çabalannın arkasında, ileri kapitalist iil· 
kelerde tekellerin egemenliRi ni tehdit 
eden işçi sınıfı hareketinin durdurulma· 
sı amacı da önemli bir yer tutmaktadır. 
Bu gelişmeler, emperyalizmin yeni poli· 
tikası karşısında bütün uluslararası anli· 
emperyalist güçlerin ortak bir mücadele 
vermesi zorunluluRunu ortaya koymak· 
tadır. BiL ortak mücadele ile, gericiliiıin 
planlan boşa çıkanlacaktır. 



KİM NEYİ 
YAZACAK? 

Adakt AGADGL V 

Bir gazetenin haftalık sanat dergisi, Türk Romanı'nın son on yılına kuş· 
bakışı eğildi. Derginin, yaz tatiline başlamadan önce "Köy Romanı", "Kent 
Romanı", " 1 2  Mart Romanı" gibi üç bölümlük bir diziyle son yıllar romanı· 
mızın toplamını çıkarması, yazınımızda içi boş kalıplarla oyalanmanın sür· 
düğünü gösteriyor. Altalta getirilmesi olanaksız birimlerle yekun çıkarılması 
karşısında konuya bir kez daha yaklaşmakta yarar var. 

YAPI MALZEMESi VE Y APININ KENDisi 

Toplum katlarındaki yerleri, sınıfsal konumları ne olursa olsun, roman 
yazarlarımız arasında yapılan mekan ve iş bölümünden hiç bir şey anlamı· 
yorum. Roman üstüne bu iş bölümü çerçevesinde geliştirilen değerlendirme· 
lerle tartışmalarda da yazınımızı bir'adım ileriye götürecek devingenlikler bul· 
muyorum Köy romanı, kent romanı, 12 Mart romanı, işçi romanı gibi, kimi 
mekansal, kimi sınıfsal, kimi de zamansal bir ayrıştırmadan yola çıkılıp bun· 
ları birbirleriyle çarparak, toplayarak gikıümüz romanının nasıl irdelenebile· 
ceğini de kavrayamıyorum. Ayrıca, " Kenti kentliler, kentli aydınlar; köyü 
köylüler, köy enstitümler işçi sınıfının romanını da . i lerde · proleterler yazar" 
söylentileri de hiç bir şey demiyor bana. i çi boşaltılmış, özünden koparıimış 
bir yazın anlayışı, burda konumuz gereği, bir roman kavrayışı, roman yaza· 
rını da, tıpkı temel aldığı felsefeden koparılarak içi boşaltılmış kavramlar gibi, 
havada tutamaksız savrulan nesnelere eşit kılıyor. Doğrusu, roman yazarımız 
da bunu hakediyor. "Ben köylüyüm, köyü yazarım. Ben kentliyim, kenti ya· 
zarım. Ben işç iden yanayım, fabrikayı yazarım, grevi yazarım, maden ocağı nı 
yazarım" diyerek çağının yazarı olmadan önce herhangi bir yerli olmaya ça· 
nak tutuyor. Köy, köy enstitülülerin tekeline, kent, kentli aydınlar ve yarı ay· 
dınlar tekeline, 'işçi romanı' da ·biraz yok· yoksunluğa, biraz sendikacıliğa, 
biraz da marksist terminolojiye ucundan bucağından bulaşmışlar tekeline 
böyle giriyor. Mekansal, zamansal, sınrfsal, (hatta kuramsal) bölümlemelerin 
romanın kendisiyle, yani insan·toplum·doğa, ilişkilerinin çağdaş açılmasıy. 
la ilintisi olmaması bir yana, yapı malzemesini yapının kendisi sanmak, dahası 
o yapı içinde oturanlar s:ınmak gibi birşey bu. Malzeme artık herşeyi belirle· 
yebilecek bir ölçüt oluyor burda. i lerdeki yapının mimarisini de, bu mimariye 
dayalı odalarda atılacak kahkahaları, dökülecek gözyaşlarını, öfkeleri, korku· 
ları, yüreklilikleri, yüreksizlikleri, bütün bunların niteliklerini de, bu odalarda 
kafaların ne düşündüğünü de belirleyebilecek bir ölçüt. Gerçi, kerpiçten nasıl 
bir yapı çıkacağını az çok kestirebiliriz. Mermerden de nasıl bir yapı girişi 
kondurulacağını az çok gözlerimizin önüne getirebiliriz. Hatta, malzemenin 
niteliğine, türüne göre i lerde bu malzemeden kurulu odalar iç inde kimlerin 
oturacaklarını da azbuçuk bilebiliriz, eski örneklerine bakarak. Ama bu oda· 
larda doğacak çocuklann kız mı, oğlan mı, esmer mi, sarışın mı, olacaklarını; 
bu çocukların ilerde, yüksek atlamada kaç metre, kaç santim atlayacaklarını, 
patrondan yana mı, patrona karşı mı duracaklarını, kendi iç dünyalarında ne 
için yanıp tutuşacaklarını malzemeye bakarak tümüyle kavrayamayız. Roman 
yazarı öncelikle çağın insanını, onun sınrfsal konumu içindeki ilişkilerini, bu 
ilişkilerin getireceği çelişkileri kavramak, kavrayışını çağın dışına düşmeye· 
cek bir yorumla ışıklandırmak zorunda. Köy, kent, fabrika, bu ışıklandırma· 
nın araçları. 

MEKAN VE MALZEME KISITLANMAMALI 

Çok yazıldı: Köy gerçeğini anlatmak için köyü mekan tutmak, köylü. 
yü ve köylüceyi malzeme yapmak yetmez. Buna, şunu da eklemek gerek : 
Köy gerçeğini anlatmak için ille köy malzemesi kullanmak da gerekmez. Kuş. 
kusuz bu yakın yoldur. Kolaylıktır. Okuru birden bir mekana yerleştirir. 
Ona, hangi koşullar altında nasıl insanlardan sözedeceğini bildirir. Ama bu, 
aynı zamanda okuru koşullandırır. Köy fonunu köy gerçeğiymiş gibi gös. 
terme tuzağını, daha da beteri, herşeyden önce bir romanla karşı karşıya 
olduğunu bilmekten alakoyma tuzağını hazırlar. Aslında roman yazarının işi, 
köyü, kenti, işçiyi, herbirinin bağrında haşır neşir olduğu bir yaşamın kop. 
yesi ni onlara sunarak, onları bir kez daha canından bezdirmek (ya da onları 
bir kez daha kendine hayran bırakmak) değildir. Roman, insanın herhangi bir 

. mekan, zaman ve sınıf içindeki çağdaş dramına .. bazen fabrikadan gökleri 
yırtan bir otelin rufuna, bazen o otelden bu köye, o köyden bu kente, bu 
kentten de buluta, havada uçan kuşa ya da yerde sürünen yılana hep birlikte 
bakarak ışık düşürmekle roman olmaya ilk adımını atabilir. Mekan üstelik bir 
sınıf gerçeğini belirlemeye bile yetmez. Tam karşıtı, o sınıf gerçeğine biraz 
tepeden bakmak, onu biraz hafife almak anlamına da gelebilir bu. Onun için, 
"Ben işçi sınıfından yanayım" diyen bir roman yazarının bile, 'o sınıf için' 
yazacağı en iyi roman, belki de o sınıfın uzağındaki, dıŞındaki, karşısındaki 
bir yeri ve kişileri ikendine malzeme seçen romandır. Bu şuna benzer:' Okuru 
bilinçlendirmeyi' amaç edinmiş roman yazarı, roman kişisini bi linçlendirme· 

se de olur. Yeter ki 'bilinçlendirmek' istediği okur, yazarın yorumuyla aysın, 
aydınlansın, o yoruma da kendinden bir yorum katsın. 

MALZEME, BAKıŞ AÇıSıNıN YERINI TUTAMAZ 

'Halkı bilinçlendirmek' için tiyatroda, ille bir işçiyi ya da işçi anasını, 
ıolanlar, ne'olursa olsun, hemen 'bilinçli' kılıvermek yanlısı bir oyuncu tanı· 
şım, bir gün bana: "Kaleminizi biraz da işçileri yazarak onlardan yana oynat· 
sanız" demiş, hatta beni bir fabrikaya götürüp bir sür� orada yaşatmayı öner· 
mişti de, yüzüne bakıp kalmıştım. Bir fabrikada bir gözlem yapmaya diyece· 
ğim yok. Roman yazarı her şeyi merak eder. Her yeri kendine mekan tutar. 
Ama', diyelim bir fabrikadaki gözleminin ille işçi sınıfı yanına i şleyeceğini 
kim söyleyebilir? E vet. Yüzüne bakıp kalmıştım bu tanışın, Çünkü, ondan 
yıllarca önce çok 'iyi huylu' bir bay' da bana yine böyle incelik dolu bir 
'rica'da bulunmuştu: "Yoksullara yardım etmek için çırpınan saygıdeğer ha· 
nımefendilerimizi yerin dibine batırmakta kullarıdığınız o güzel kaleminizi 
biraz da, bu uğurda yine. de birkaç yoksul çocuğumuzu doyurmayı, bir kaç 
yoksul genç kızımızın da güzel lokallerde düğünlerini yapmayı başarabilmiş 
hanımefendilerimizin hakkını vermekte kullanmanızı rica etsem acaba?" de
mişti. Oyuncu tanışım da, o 'iyi huylu', 'haksever' bayın bu ricasını duysay· 
dı sanırım ya güler, ya o da benim kendisine baktığım gibi ağzı açık baka· 
kalırdı. Oysa, kendi önerisinin bu bayın önerisinden hiç bir farkı yok ki. 
Biri işç iyi kollamak, öteki tuzu kuru yardımsever bayanlarımızı korumak adı· 
na da olsa, her iki 'rica'da birbirinin aynı. Herşeyden önce bunlar birer 'rica' 
olduğu için, ama, aynılığın kaynaklandığı asıl nokta şu: Yazara konu yeter· 
lidir ve bu konu ona ödünç verilebilir. Yazar da bu konuyu nereden alıyorsa 
orayı, kişiyi kimlerden seçiyorsa onları ya da onlardan yana bir şeyi yazar. 
üstelik yazar, ödünç eşyanın içinde yaşarsa ve bu malzemeyle yola ç ıkarsa 
o malzeme romanın kendisi olur, romanı kendisiyle özdeş kılar, bu o roman
da yazarın çağa, çağın i nsanına bakışının yerini tutar. 

" Işçi  ROMANI "  MI?  

Işte, uzak yakın, malzemeden yola çıkarak önümüze sürülmek istenen, 
yazardan beklenen roman anlayışı bu. Romanda, çağın insanı nasıl irdeleni· 
yor, sözkonusu edilmekten uzak. Roman nerede geçiyor? Romanda kim ve 
kimler var? Romanın takvimi ne? Günümüz Türk Romanı'nı anlamakta böyle 
tek tek yüzeysel yaklaşımlar konunun özüne inmekten kaçırıyor gözleri. 

Kuşkusuz, huyunu suyunu, özelliklerini yakından tanıdığımız, yakın· 
dan tanıdığımız için de roman içinde kolayca ehli leştirebileceğimiz bir roman 
malumemiz olmadan, roman adına pek bir şey kuramayız. Ama bu malzeme 
tek başına ne konudur, ne fabrikadır, ne köy ne de kent. Bu malzeme roman 
yazarının dünyaya bakışı doğrultusunda çağının insanına, çağına özgÜIllükle 
özgün yorumlar taşıyan herşeydir. 

Ne köy romanı, ne kent romanı, ne de hele 12 Mart romanı, birer ro· 
man türüdür. Burjuva sınıfının ürünü olduğu için "burjuva romanı" diye adlan· 
dırılan roman, kendi süreci çizgisindeki kendi maddi koşullarından kaynak· 
Ianmış bir felsefeden temellenerek kendini şu ya da bu dönem i çinde bu 
felsefenin çeşitli okullarının yazındaki sözcülerinden biri yapmıştır. Yarın 

işçi sınıfı kendi romanını yazacaksa, bunun adı da elbette 'işçi romanı' olma· 
yacak, o sınıfın temellendiği felsefenin, marksist felsefenin öngördüğü diya· 
lektik yöntemle ele alınmış insanın kendi koşulları iç indeki yeni ama bir üst 

düzeydeki dramının romanı olacaktır. Benim daha önce sözünü ettiğim 'çağ· 

daş duyarlığın' da (Bkz. Cumhuriyet, 6 Kasım 1976), 'bütün Sorun daha çok 

konu almaktan çıkıyor' dememin de (Bkz. Yeni Ortam, 15 Eylül 1975) az da· 
ha açık biç imdeki anlatımı budur. 
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F AŞİZME KARŞI İDEOLOJİK 
MÜCADELE VE YILGINLIK 

ibrahim GÖKDEMiR 

Şurasını kabul etmek gerekir ki, Tür· 
kiye'de uzun süreden beri burjuvazinin 
bilinçli olarak attığı faşist maya tut· 
muştur. Faşist ideoloji artan bir hızla 
kitle tabanı kazanmaktadır, Bu özelliği 
ile faşist yayılma, emperyalizme bağım· 
lı geri ülkelerde genellikle olduğu gibi, 
tepeden inme, devlet kurumlarının fa· 
şistleştirilmesi biçiminde uygulamaya 
konulurken, kitle tabanını genişleterek 
de gelişmektedir, Işte özellikle bu ikinci 
durum, emekçi hareket açısından yeni 
görevleri beraberinde getirmektedir. 

Birçok ilerici unsurun hala faşistle· 
rin kitle tabanı kazanması sorununu cid· 
diye almamasına rağmen, bugün faşist 
ideoloji toplumun tüm kesimlerinde ta· 
raftar kazanmaktadır. Bu oran kırsal ke· 
simde daha yüksektir, Esnafından şof6-
rüne kadar şehir ve kasaba orta tabaka· 
ları lümpen proletarya, gençlik kesimi 
de faşist demagojinin etki alanına en 
çok giren kesimler arasındadır. Işçi sl,nı· 
fı ve memurlar, bu etkiye diğer katman· 
lar kadar kapılmamalarına rağmen, tehli· 
keden tümüyle uzak değildirler. 

Önümüzdeki dönemde bir sii"e daha 
faşist ideolojinin yayılmasını sürdürmesi 
olasılığı güçlüdür. Çünkü faşistler, on 
yıldan beri güçlü sayılabilecek bir örgüt· 
lenme sağlamışlardır. Daha önemlisi bü· 
yük burjuvazinin faşist eğilimleri güçlen· 
miştir. Türkiye Işçi Partisi Başkanlık 
Kuru/u'nun MC programını değerlendir
mesinde de belirttiği gibi, MC programı
na hakim olan ideoloji MHP'nin ideolo� 
jisi olmuştur. Bilinçli olarak, orta ta· 
bakalar düzenle uyuşturulmak istenmek· 
tedir. Hükümet programından MC parti-

lerinin faşist demagoji şeklinde yürütüle· 
cek propagandayla I<itleleri şartlandır· 
maya çalışacağı anlaşılmaktadır. Fabri· 
kalarda, patronlar tarafından, basım ta· 
rihleri genellikle 1977 Nisan·Mayıs'ln· 
dan sonrasını taşıyan ve merkezi bir şe· 
kilde, tek yayınevi tarafından hazırlan· 
mış, içi antikomünizm ve faşist demago· 
ji ile dolu çok sayıda kitabın ücretsiz 
olarak işçi ve memurlara dağıtılmaya 
başlanması ;  öğle aralıklarında işçilere 
mesleki ders adı altındaanti komünist ve 
faşist propaganda yapılması, burjuvazi· 
nin tüm olanaklarıyla bilinçli ve örgütlü 
olarak ideolojik saldırıya da geçtiğini 
göstermektedir. 

Faşizmin kitle tabanı, kazanması 
gerçeğini kabul ettikten sonra faşizme 
karşı ideolojik mücadele yürütmenin 
hiçbir zaman bugünkü kadar önem taŞı· 
madığını belirtmeliyiz. Bunun önemi, 
gereği gibi değerlendirilmeli ve bu yön· 
de olanaklar, hata ve eksikler gözden ge· 
çirilmelidir. Tüm olanaklarına, avantaj· 
ları na rağmen faşizmin yenilebileceği 
unutulmamalı, ilerici güçlerin üstün ol· 
duğu alanlar ve faşizme karşı ideolojik 
mücadelede yerine getirilmesi gereken 
zorunluluklar iyi bilinmelidir. 

a) Faşist demagojinin en fazla etki 
alanına giren toplum kesimleri titizlikle 
tanınmak zorundadır. Faşist demagoji. 
nin içyüzü bunlara sürekli olarak anla· 
tılmalı, sorunlarına somut alternatif çö· 
zümler getirilmelidir. KÖylülerin, küçük 
esnafın işsizlerin vb. sorunları dikkatle 
ele alınmalı, bunların kısa ve uzun va· 
deli çözümleri gösterilerek faşist dema· 
goji sergilenmelidir. Işçi" emekçi öğren. 

ci gençliğin faşizmin pençesinden kurta· 
rılması için örgütlü bir mücadele veril· 
melidir. Faşistlerin kullandığı sloganlar 
bir bir ele alınarak çürütülmeli, faşizmin 
gerçek sınıfsal niteliği ortaya çıkarılma· 
Iıdır. 

b) Kazanılmış mevziler bir adım geri. 
Iemeden, titizlikle savunulmalıdır. Faşiz· 
min etkisi altına girmemiş kesimlerin fa· 
şizme karşı mücadele bilinç ve karanııı· 
ğına kavuşturulması için çaba sarfedil· 
meli,bu kesimlerin örgütlü saflara kaza· 
nılması için uğraşıımalı, bu potansiyel 
harekete geçirilmelidir. 

c) Faşizme karşı ideolojik müca· 
dele mutlaka yaygın olarak yürütülmek 
zorundadır. Çünkü ilerici, demokrat güç. 
lerin ellerinde bugün milyonlarca liralık 
fonlar, devlet kurumları, TRT, basın vb. 
yoktur. Demokratik toplumsal muhale· 
fetin gücü, örgütlülüğünde ve mücadele 
güveni ve inancındadır. Burjuvazinin 
sayısız olanaklarını  yenebilmek için, ne 
pahasına olursa olsun, toplumun tüm ke· 
simlerine ulaşabilmek, seslenebilmek ge· 
rekmektedir. Kabuk cesurca kırılmalı ve 
anti·faşist demokrasi cephesinin gür sesi 
toplumun tüm kesimlerine ulaştırılma!ı· 
dır. Demokrasi mikadelesinin safları ge· 
nişletilmeli, faşizmin kitle tabanını da· 
raltmak ve yoketmek için uğraş verilme· 
lidir. 

Bugün toplumun çoğu kesimi gibi ile· 
rici güçlerin önemli bir·bölümü de umut· 
suzluk, panik ve yılgınlık çemberinin et· 
kisi altına girmiştir. Faşist güçlerin tak· 
tiği de, zaten terör ve demagoliyle kendi 
gelişmelerini dayatarak demokratik güç. 
leri sindirmek, eylemsizliğe, mücadele 

alanının dışına itmektir. Bugün okulları
na gidemeyen binlerce ilerici demokrat 
öğrenci ·önemli bir mücadele alanının dı
şında tutulmaktadır. Binlerce memur, 
öğretmen baskı ve kıyımla' sindirilmek 
istenmektedir. Önder işçiler işten atma, 
açlık, ölüm tehdidiyle eylemsizliğe itil
mek istenmektedir. 

I lerici, demokrat saflardaki bu yılgın
Iıkta temel neden kuşkusuz MC'nin yü
rüttüğü baskı ve terör politikasıdır. An
cak bunda, birtakım yanlış mücadele 
yöntemlerinin de payı vardır. 

Bugünkü umut5uzluk, sürekli olarak 
sahte umutlar yaratılması ve bunların ar
ka arkaya kof çıkması sonucu yerleşik
lik kazanmıştır. Bazı unsurlarca, bir bur
juva partisi olan ve demokrasi mücadele
sindeki yeri defalarca belirtilen CHP, 
uzun süreden beri "umut" olarak göste
rilmiş, ancak işçi sınıfının örgütlü, poli
tik hareketinin mücadelesinin yükselme
siyle kazanılabilecek (141-142'nin kal
dırılması gibi) ileri mevziler bir ıx;rjuva 
partisinden beklenmiş; işçi sınıfının ba
ğımsız politik mücadelesinin belirleyici 
rolü adeta unutturulmak istenmiştir. 

Bugün ise, eskiden beri en çok umut 
üretenlerin en umutsuzlar haline düştüğü 
görülüyor. 

. 

Artık boş hayallerle avunmanın za
manı geçmiştir. I ıerici, demokrat güçle
rin, en başta kendi güçlerine güvenerek 
örgütliilüğü geliştirme görevi bütün ÇlP
laklığıyla ortadadır. Faşizm toplum 
içinde var olmayan "hayali umut" güç
leriyle yenilmez. Faşizmi yenecek güç 
kendi içimizde, emekçi kitlelerde, ve 
onların örgütlü, birleşik hareketindedir. 

Aziz ÇALIŞLAR ''Mıllı Kultur ·11 Ideoıojisi 
Marksist düşünce, işçi sınıfının temel çıkarları .açısından ve onun öz 

dünya görüşü olarak, kendi sorunlarına yaratıcı bir bakışla kendini belli eder
ken, karşıt sınıfların temel çıkarlarını ve dIlnyagörüşlerini temsil eden ve 
marksist olmayan düşünce sistemlerine, felsefelere ve iııeoloji lere karşı da et
kin bir mücadeleyi öngörür; gündemdeki egemen ideolojinin özelliklerini, 
önermelerini ve çelişmelerini açığa sererken, dayatılmak istenen, kültürel ve 
sanat görüşlerine karşı da olumsuzlayıcı eleştirel tavrını getirir, 

Böylesine ele alındığında, çözümlenmesi ve karşı çıkılması gereken 
başlıca bir görüşün "milli kUltür" olduğunu söyleyebiliriz: Çünkü, "milli kül
tUr", bugünkü gerici, dışa-bağımlı ve şOYen burjuva ideolojisinin en karakte· 
ristik yanlarından ve kategorilerinden biridir, 

Batı'ya kısaca baktığımızda görürüz ki, uluslar (milliyetler değil millet
ler), genel olarak kapitalist sosyo-ekonomik kuruluşun gelişmesiyle birlikte 
ortaya çıkmış; ulusallık fikri, burjuva sınıfın topluma egemen olmaya başla
masıyla birlikte gelişmiş ;  ulusal kültür ve sanat, görel ve geçici de olsa, ulusal 
(kapitalist·burjuva) bütünlüğün kurulduğu dönemlerde doruğuna ulaşarak, 
klasikleşmişlerdir, Baıı ülkeleri, emperyalist lıkeler haline gelince, ulusallık 
fikrini bırakmış, "milliyetçilik" fikrine sarılmıştır; sömürdüğü ülkelerdeki 
egemenliğini sürdürebilmesi için. 

Işte, bizde milliyetçilik ideolojisinin çıkışı da tam bu ana rastlar. Yani, 
devlet yoluyla burjuvazinin yukardan yaratılmaya başlandığı ve buna koşut 
şekilde "milli kültür"ün ortaya atıldığı döneme, Biraz daha açarsak, "çağdaş 
uygarlık düzeyi"ne erişmek üzere uluslaşırken, hem Batı teknolojisini, Batı 
kurumlarını ve Batı kültürünü almaya, hem de aynı zamanda Batı öncesi kül
türünü yaşatmaya çalıştığımız, böylelikle de "kendi kültürümüz"den çıkarak, 
kültür emperyalizmini yeni bir sürecine girdiğimiz evreye, Bu evrede, "milli 
kültür", bugün de olduğu gibi, "milliyetçi kültür"le, "manevi kültUr"le, 
"müsbet ilimler"de "maddi kültür"le, "uygarlık"la bir ıve,aynı şey olarak alın· 
mış; uygarlık, uluslararası ve biçim olarak görülürken, kültür ulusal ve bir 
içerik olarak görülmüştür. Bunun nedeni, çok açık ki, kültürün üretimden 
ve üretim ilişkilerinden bağımsız olarak ele alınışında. Yani, "uygarlık", "bi
lim", "teknoloji", "üretim araçları", "üretim bilgisi" (know.how) Batı'dan 
alınacak, onların üstüne kurulması gereken "manevi kültür" de "milli kültür" 
olarak değişmeden kalacak. Başka bir deyişle, değişen tarihsel koşullar için
de kendi ulusal kültürümüzü yaratacak toplumsal yapıya ve onun gerektirdi-

ği üretim ilişkilerine dokunulmaylAk, ama geleneksel dUlÜ/lce biçimleri ay
nen sürüp gidecek. Somut gerçeAin delişen tarihsel koşullarda yeniden üre
tilemiyen zihin kategorilerine göre kavraomaya devam edilmesi ise ideoloji
lerin temellendirilmesidır aslında. Böylece, egemen sınıflarca, ideolojilerin de
vamına çalışılmakta, maddi üretim ilişkileri ile lIretim güçleri arasındaki ça
tışmanın üstü örtülmekte ve "yaşam değişir dUşikıce d�işrneı, çUnkü insan 
Türk olduğu sürece hep 'TUrk gıbı düşürıen' Insan olmalıdır" fikri bir kesin 
buyruk olarak öne sürülmekte; bu nedenle, kültiir ile "milli kıııtllr", "milli 
kültür" ile de "milliyetçi kilitür" özdeşleştlrllerek, yalnız bir "milli kuıtllr 
ideolojisi değil", ama aynı zamanda bır "mıııi kültiir şovenizmı" de yaratıl
maktadır, 

Bugün içi n .  tekbürıyeli bir sınıf niteliği göstermeyen, görel ve geçici 
de olsa, toplumsal sınıflar arasında kendi önderliğinde ulusal bir uzlaşmayı 
kuramamış burjuvazinin "kendı" kUltüründen, yani, "milli kUltür"den söz et
mı:s/ hiç de şaşırtıcı deAıldır. ÇürıkU, ulusal kültürün başlıca bır karakteristiği 
onun ulusu temsil eden belli bir egemen sınıfın kültUrü olmasıdır. Ama, burju: 
vazinin "kendi" kültürU, gerçek kuıtürü yok. Onun yerine, maddi üretim iliş
kileri ile üretici güçler arasındaki çatışmanın üstünU zo·rla örtmeye, yani, sınıf
sal egemenliğini geleneksel, yeniden üretilmemiş dUşünce biçımleriyle koru
maya çalışan, gerici bir kültür Ideolojisi var . Bug!!:ı için, olsa olsa, ancak bır 
"aranjman kUltür"den söz edilebilir, Örneğin sanatta, özellikle de mOzik, sine
ma ve t«:levizyonda kendini apaçık belli eden "aranjman kültür", burjuvazinin 
aslında yerleştirdiği kuıtürdür. Peki, nasıl oluyor da o zaman "milli kUltür" 
("milliyetçi küıtür") topluma zorlanmak isteniyor; çünkü, şu çelişki çok açık 
ki, emperyalizmle bUtünleşen ulusal(milli) kültUr olamaz. Ulusal kültürlerin 
en büyük bir özelliği de onların anti-emperyalist oluşlarıdır. Ama, ülkemizdeki 

J "milli kUltür" ("milliyetçi kilitür"), değil ulusal olmak, aslında, kUltür emper
yalizmi'nin ve dışa bağımlılığın temel bir önkoşulu, bir gereği,  bileşken bır 
parçası. 

"Milli kültür"ün tüm bu çelişken özellikleri, hiç kuşkusuz, burluvazi
nin kendi yapısal, sınıfsal çelişmelerinden ileri geliyor. Henüz kendi ulusal 
kültürünü kuramamış burjuvazinin yine eksik ve tek yanlı gelenekselleşmiş 
düşünce biçimlerine başvuracağı, ve "milli küıtür"ü gerçek bütünsellikten 
uzakta, tam bir gerici ve şOYen bir ideoloji olarak sınıfsal bir baskı şeklinde 
kullanacağı apaçık ortada. 
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TüRKIYE I şçi  PARTIsI GENEL BAŞKANı BEHlcE BORAN, GÖREV 
GAZETESININ SORULARıNA VERDIGl YANıTLARDA, IKINCI MC'NIN 
K URULUŞUNU HAZıRLAYAN KOŞULLARI,  BAGIMSIZLlK-O EMOK
RASı-SOSYALIZM MüCADELESININ ÖNüNDEKI SORUNLARI DE
GERLENDiRDi. GÖREV'IN SORULARıNA TIp GEN E L  BAŞKANı BO
RAN 'IN VERDIGl YANıTLARı OKURLARIMIZA SUNUYORUZ: 

tr ıkinci MC 'nin kuruluşunu hazırla
yan koşulları nasıl değerlendiriyorsu
nuz? CHP 'nin tavrı konusundaki görüş
leriniz nelerdir? 

* Seçim sonuçlarının hiç bir partiye 
tek başına iktidar olabilme imkanllU 
vermemesi ve buna raj!menl CHP'sinir. 
tek başına azınlık iktidan olmaya kal
kışması 2_ MC'nin kurulabilmesi yolunu 
açmıştu. Azınlık iktidan parlamenter 

rejimierde mümkün hükümet şekillerinden 
biridir; ama böyle bir hükiknet kurulu
şuna giden parti parlamentoya girmiş 
di�er bir parti veya partilerle oylamada 
kendisini desteklemeleri konuSunda ön
ceden anlaşmaya varu, gerekli deste�i 
sa�lar. Böyle bir anlaşma yapıp dışan· 
dan desteklemeyi s�lıyamadan CHP'nin 
azınlık iktidan oluşturmaya gitmesinin 
sonuç verıneye�i besbelliydi. "Ecevit 
koalisyon teklifi etti de Erbakan kabul 
etmedi " gibi mazeretler geçerli de�ildir. 
"Sol bır parti, �cı bir partiyle koalis· 
yona gitmedi diye eleştirilemez" gibi 
soyut savunular da geçerli de�·ildir. Tek 
başına i�tidar olabilme düşünce ve niye
tiyle gidilip de söz arasında koalisyon 
fikrini ileri sürmek, ciddi bir koalisyon 
girişiminin davraruşı d�ildir. Hele gü. 
venoyu alamayıp bükümetteıı.düştükten 
sonra, Demirel ve di�er iki partinin baş
kanlan 2.MC 'yi oluşturma işine canla 
başla girişmişken, CHP·AP koalisyonu
nu önermek, MHP ile siyasal nörte gir
mek ciddiyetten yoksun davranışlardar. 
Ciddiyetsizli�in de ötesinde, emekçi 
hlllk kitleleri ve demokrasinin gelec�i 
açısından tehlikeli girişimlerdir. 

CHP'nin iktidar olamayışı ve 2. MC' 
nin oluşturulması konusunda Ecevit ve 
CHP'nin "hataları", Demirel'in "bece
riklili�i " ve "hesap adamı" oluşu üze
rinde ileri geri çok şey söylendi. Partile
rin ve liderlerin tutum ve davraruşı el
bette önemlidir ve etkilidir. Ama temel
de belirleyici unsur sırufsal güçlerdir. 
Büyük sermaye sınıfı burjuvazi ilk �ız
da CHP'den yana bir görünüm vermiş· 
tır, ama şimdi açıkça anlaşılrruştu ki, 
büyük burjuvazi aslınd& CHP lehine ke· 
sin ve mutlak bir tercih yapmış d�iI
dir. Gücünü koruyan bir kesimi MC yan
lısı olmayı sürdürmüştür; önemli bir baş· 
ka kesimi ise bir CHP iktidarını ancak 
"uygun" görebilecek kadar CHP'yi tut· 
muştur.BüYÜk burjuvazi için CHP "ikin
ci tercih" olmaya devam etmiştir. Ayrı
ca büyük burjuvazinin temsilcileri 
2. MC 'nin oluşturulmasına hiç karşı çık· 

madılar, oluşturulduktan soma da 
"memnuniyetlerini" belirtmekten geri 
durmadılaı. 

Şimdi, büyük burjuvazinin önde ge
len kimi temsilcilerinin seçimlerden son· 
ra CHP iktidanndan yanaymışlar gibi bir 
görünüm ve izlenim yaratmaları acaba 
besaplı bir davranış mıydı, sorusu akla 
geliyor. Şöyle bir hava yaratılarak CHP 
bugünkü Türkiye şartlarında gerçekleş
mesi mümkün olmayan "azınlık hüküme
ti" denemesine itildi ;  sonuçta da "bece
riksiz ve başansız olma durumuna düşiiı-

rüldüi. Daha da önemlisi, güvenoyu ala
bilmek için sunduRu hükümet progra
mıyla CHP büyük burjuvazice teslim a
lındı. CHP, AP ile koalisyona sokulu p 
törpülenmesine gerek kalmadan kolu ka
nadı bUdanrruş, hizaya getirilmiş oldu. 
Bir CHP iktidan olasılı�ı konusunda bü
yük burjuvazinin içi rahattır artık. CHP' 
nin, hiç de�ilse uzunca bir süre için, he
sabı görüşmüştür. Büyük burjuvazinin 
böyle bir hesap içinde davranmış olabi
lec�i ihtimali elbette CHP'yi kitlelere 
ve demokratik gelişmeye ters düşen poli
tikasında mazur göstermez. 

tr Devlel kadrokırının faşistleştirilme. 
si işleminin hızlandığı bu dönemde 
MHP 'nin barış çallrıların. ve şirin göste-

BORAN: " iVEDi 
GöREViMiZ 

FASiZME KARSI , . , 

EYLEM BiRLiıi" 

ri/me çabalarını nası/ değerlendiriyorsu
nuz? 

* Faşist akımlar ve örgtitler her yerde 
ve her zaman kendilerini kitlelere kabul 
ettirebilmek, bir kitle tabaru oluştura
bUmek için "kuzu postuna bürünmüş 

kurtL' politikası izlerler.Ancak iktidan 
i bütünüyle ele geçirdiklerinde "kurtluk" 

lan tam boy ortaya çıkar. Ama o zaman 
bile kitleleri oyalama ve aldatma taktik
leri kullanular. MHP' nin barışç�rılan, 
"hukuk devleti" nutukları şiddetlenen 
saldırılan, cinayetleri perdelemek, dik
katleri bu olaylardan başka yöne 
çekebilmek, suçu kendi üzerinden ata
bilmek içindir. MHP yalruz banş. ç�rı
larıyla d�il, "büyük sermaye tahak
kümü yıkılmalıdu" ve "kapitalizme 
karşıyız" gibi sözde "sosyalistçe" slo
ganlarla da kendini halk kitlelerine 
"şirin" gösterip onlan kendi safına çek
meye çalışmaktadır. 

tr Artan hayat pahalı/ığı, cinayetler 
... acil dış sorunlar karşısında MC hükü
meti neler yapabilir sizce? 

* 2. MC hükümeti ne hayat pahalıblı-

nı, ne cinayetleri kökünden önleyecek, 
yok edecek d�ildir; bir ölçüde sınırla
maya çalışacaktır sadece. Bunlar ve di
�er sorunlar emperyalizme b�ırnlı ge
ri kapitalist düzenden do�maktadır. Bu 
düzen büyük sermaye sınıfı burjuvazinin 
çıkarına, işçi, yoksul köylü, emekçi sl
rufların zararına işlemektedir; onlan sö
mürmektedir. Fiyat artışlanyla sermaye 
sınıfı daha zengirıleşmekte, işçi, emekçi 
sınıflar daha da yoksullaşmaktadır. Bas
kılar, silahlı saldırılar, cinayetler de bu 
haksız, bu adaletsiz düzeni zorla dayana
rak ayak ta tutabilmek, sürdürebilmek 
içindir. İşçi emekçi kitlelerin, yurtsever 
aydınların ve gençli�in dIrenişlerini kıra
bilmek i,çin büyük sermaye sınıflan ve 

IçiNDE BULUNDUGUMUZ Dö· 
NEMDE GüNCEL, IVEDI GöREV, 
EMPERYALIZME VE FAŞIZME ". 
KARŞI YURTSEVER DEMOK-
RAT GüÇLERIN Iş VE EYLEM 
BIRLIGINI Ö�GÜTLEMEKTIR. 
GENEL ÇAGRILARIN VE KENDI 
BAŞıNA GIRIşILEN PARALEL 
EYLEMLERIN ÖTESINDE, SO-
MUT ÖRGüTLENME, DAYANI Ş-
MA, EŞ GüDüMLO EYLEM BI
ÇiMLERI GERÇEKLE-tTIRIL
MELIDIR. 

onların partillıri, politikacılan şiddet ve 
dehşet yöntemlerine baş vurmaktadır
lar. 

tr TıP�n seçim öncesi görüş/eri gün
c!en güne doğrulanıyor. Faşizmin tı,.. 
mandğı bu dönemde 7'ürkiyeroayalit ha
reketinin önündeki görevler nelerdirr 

* Faşizmin ve ulusal b�unsızlılın 
kayn�ı sınıfsaldır. Büyük sermaye sım
fı buıjivazi emperyalizmle Iş ve çıkar 
birli�indedir_ Bu birleşik güç sömürü dü
zenin sürdürebilmek için halk kitleleri
nin sesini kısmak, direnişini bastırmak 
çabasındadır. Bunun için bir baskı yöne
timi geliştirilmekte, demokratik hak ve 

örıgürlükler klSıtlanmakta ve daha da kısıt
lanınak istenmektedir. Ulusal b�ımlı
hRın ve faşizmin kayn�ı sınıfsal oldu
Ru gibi, buna karşı direnecek ve ülkeyi 
hem emperyalizme b�ırnlılıktan, hem 
faşizmden kurtaracak güç de sırufsaldır. 
Bu güç, işçi sınıfı ve müttefiki kol ve 
kafa emekçi;;i, köylü kentli kitlelerdir. 
Bunlar nüfusun ezici çoRurıluludur. 
Ama sayılann çoklu�u, kendi başına, 
fazla bir güç oluşturmaz. örgütlenip bir
leşmek, mücadelede dayaruşmayı, birlik
teli�i �lamak şarttır. Ancak örgütlü, 
birleşik güç yenilmez. 

"Cepheleşmeyi önlemek ", "iç banşı 
sa�lamak" gibi sözde gerekçelerle yurt
sever, demokratik güçlerin iş ve eylem 
birli�ine, dayaruşmasına karşı çılı:mak, 
sömürülen ve ezilen halka d�iI, sö
müren ve ezen işbirlikçi büyük sermaye
ye hizmettir. 

Türkiye sosyalist hareketinin temel 
ve sürekli görevi işçi sınıfını ve müttefiki 
emekçi kitleleri örgütleyip bilinçlendir
mek, b�ımsızlık, demokrasi, sosyalizm 
mücadelesine sokmaktır. Bu görev hiçbir 
zaman ildnci plana atılmamak şartıyla", 
içinde bulundu�umuz dönemde güncel 
ivedi görev, emperyalizme ve faşizme 
karşı yurtsever demokrat güçlerin, iş ve 
eylem birli�ini örgütlernektir. Genel 
ç�rıların ve kendi başına girişilen para
Jel eylemlerin ötesinde, somut örgütlen
me, dayanışma, eş güdümlü eylem bi
çimleri gerçekleştirilmelidir. Türkiye İş
çi Partisi bu konuda üzerlne düşeni yap
maya kımırlıdır ve gereklı girişimleri 
planlamaktadır . 
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