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Bu karikatürleri beğenenler, 
şimdi dinleyin! .. 

CHP'nin Ozııür Insan dergisinin EylJJ 
"YISlndit, Frankfurter Allgemeine gaze
tesinden alınmış bazı karikatürler yer 
alıyor. Frankfurt'ta oturan Ahmet Kibar 
..ılı bir CHP'Ii, Alman gazetesinden bu 

karikatürleri almış ye bunları çok seve· 
ceğine inandığı Ozııiir Insan dergi,ine 
göndermiş. Ozııiir Insan dergisi de bu 

karikatlrleri gerçekten pek sevmiş. Iki 
sayfasını bunlara ayırmış. 

Söz konusu karikatiiler "Avrupa ko· 

miinizmi" konusunda. Sözde sosyalist 
sistemin ve SSCB'nin Avrupa'daki bazı 
partilerle olan ilişkileri, bu partilerin ta

kındıkları tutum ele alınıyor. Bunlar ka
rik.ıtirize ediliyor. CHP'nin dergisi de 

vtlRlJYDS 

bunları pek sevip hemen sayfalarına alı
yor. 

Ancak, içinde yer alan karikatürler 
CHP tarafından pek beeenilen bu Alman 
gazetesinin başka yönlerine de dikkat 
etmek gerekiyor. Bu, anti komünizmin 
ne kadar gizlense bile açık gericilik yö· 
nünün her zaman ortaya çıkacağına, an· 

ti korr.ünizmin her zaman gerici-faşist 
ideolojinin ekmeğine yağ süreceğine iliş
kin tartışılmaz bir gerçeği dile getiriyor. 

Karikatürlerle anti-komünizm yapan 
bu Alman gazetesi, ilerici�emokrat bir 
gazete mi? Türkiye söz konusu olduğun
da CHP 'den mi yana? Türkiye'de faşist 

. tırmanış hakkında ne düşünilyor? 
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CHP ve Özgür Insan yöneticilerinin 
bunları bildiklerin sanmıyoruz. Ama öğ
renmeleri gerekiyor. öArenmeleri için 
de söz konusu gazeteden bir başka alın
tı yapmak yeterli. Allgemeine Zeitul1l' 
un 9 Temmuz tarihli sayısında '"Türkler· 

de Kurt Hikayeleri" başlıklı bir yazı ya· 
yınıandı. Yazı Harold Vocke imzasını 
taşıyor. Bu yazıdan bazı pasajları, CHP 
ve özgür i nsan yöneticilerine ithafen su
nuyoruz: 

" ... Gerçekte Türkıye'deki 'Milliyetçi 
Hareket Partisi'nin gençlik hareketinin 
halkça adı olan "Bozkurtlar", batı Av
rupadaki bazı sosyalistlerin gözüne şey
tan görünmekteler. Güya bunlar Alman
ya'da da zorbalıklarım yürütmekteler· 
miş. Geçen y� Frankfurt am Main'da 
'Bozkurtlar'ın, sosyalist Ecevit'i destek· 
leyen liberal sol "Milliyet" gazetesini 
saygı deler sosyalistlerin okumasını 
kaba kuvvet yoluyla engel olduklan 
Iddia edildi. 

"Bu tür suçlamalann ardmı araştırır
sanız çoklukla asıl çıkmıyor. Ancak Tür
kilerin bu Kurt hikayeleri ile ilgilenmek 
gene de gerekli. Çünkü bu hikayeler ge· 
nellikle SPD (Batı Almanya'da şimdi ik· 
tidarda olan sosyal demokrat parti) nin 
sol kanadına ve Alman Sendikalarına ya
kınlı�1 bulunan Türkler. yani alt tarafı 
''Türk solcuları" tarafından çıkarılmak
tadır. Türk solu Almanya'da yolun bi
çimde örgütlenmiş durumdadır. Anaya
sayı Konıma Organlarımız bunlarla pek 
ulraşmıyor, çünkü Türkçe bilmiyor. 

"Bonn koalisyon hükümetine bakar
sanız en saygı deler Türkler sosyalist 
Ecevit yanlısı olanlardır. Alman radyola
rının Türkçe yayınları da 5 Haziran se· 
çimleri öncesinde yoeun biçimde Ece
vit'i desteklediler. Federal Almanya:da 
bir milyona yakın Türk yaşamakta. ço· 
Au tasamınarmı ülkelerine gömleriyor 
ve bu iyi kazanan Türk işçileri ülkele
rinde büyük saygı gönnekteler. Haziran 
seçimlerinden önce olsun, sonra olsun, 
Alman radyolarının, Türkçe programla
nnda Ecevit için seçim propagandası 
yapmakla demokrasi kurallannı çilne
dilini, Türklerden de duymanız müm
kün. 

" .... Demirel. daha önce genç yöneti. 
ci tavrı Ile beceremediRi alanlarda son 
üç yıllık hükümet başkanlıaı sırasında 
çok iyi şeyler yapmıştır. Aynı zamanda 
dah� ölçülü ve katı olmuştur. 

"Türkiye'de tüm 101, Haziran seçim-

lerinde EceYit'l destekledi. Ostelik sırf 
bir taktik gereeı ve gerçeee aykın olarak 
onu Kemalist diye gösterdi, yani Kemal 
Atııtürk düşüncesinin temsilcisiymiş gibi 
empoze etti. Oysa sosyalist Ecevit'in Ke· 
malizm'le pek az ortak yanı var. Sol'un 
Milliyetçi Hareket Partisine ve lider 
Türkoş'e 'Faşist' diye saldırması Ankara' 
da adet haline gelmiş bir politik tutum. 
Ama batılı gözlemcilerin Türkiye'deki 
bu oyuna gelmeleri için hiçbir neden 
yok. Kemal Atatürk gibi Türkeş de laik 
bir devlet görüşünde. Ancak, başlangıç
ta komşu Sovyet Rusya ile dostça iliş
kiler sürdüren Atatürk 'ten farklı olarak 
ve gerek Moskova'ya gerekse dolu Ber
lin'e heveslenen Ecevit'in tam karşıtı o· 
larak, Türkeş, mmetini Rus Ayısına kar
şı uyarmaktadır ve bunda haklıdır da. 
Çünkü Türkiye'de aşırı sola, Moskova' 
nın arzusu ile Filistin teröristleri tarafın
..ı"n e�itim ve silah sallanmaktadır. 

"Almanya i daki yabancılar arasındaen 
fazla sayıda olanı Türklerdir, ama anla
şılması en güç olanları da gene onlar. 
Almanya'daki Türk aşın solcularıbugüot 
kadar sessiz kaldılar ama zamanını kol· 
luyorlar. Bu nedenledir ki, Türkiyp.'deki 
iç politika gelişmelerine Almanların ka· 
yıtsız kalması caiz deA:ildir. Ve bu ne· 
denledir ki, Marksist Ecevit 'in gerçek bir 
demokrat gibi övülmesi ve onun Türk 
parlamentosundaki muhaliflerinin güya 
aşırı saecılarmış gibi aşaAılanmasl moda· 
sı karşısında uyanık olunmalıdır. Fede
ral Almanyanın iç istikrarı için asıl teh· 
likeyi teşk il edenler Türk Marksistleri· 
dir, yoksa Türk Bo7l<urtlan deeil ... " 

Dünya sosyalist sistemini ve SSCB'yi 
küçük düşürmeyi amaçlayan çizgiıeri be· 
nimseyip hemen basıveren CHP ve Özgür 
Insan yöneticileri bu satırlar hakkında 
ne düşünürler? Bunu da çevirtip Özgür 
Insan süwnlarına alacaklar mı? 

Almanya'da bugün faşizme yeşil ışık 
yakan sağ basının ağababalarından olan 
frankfurter AlIgemeine Zeitung'un ya
yınladığı karikatürler le yukartda sözü 

edilentürden yazılar arasındakesin bir i· 
lişki var. Bu ilişkiyi hen..es göremeL.Tur· 
kiye söz konusu olduğunda bugunku 
CHP ve Özgür Insar-. yöneticiıeri hiç gôrı·· 
mezler. Bu nedenle onları sürekli uyar· 
mak gerekiyor. "Eurokomünizm" kari· 
katürleri ile gevşerlersc, sonra "kurt hi· 
kayeleri" ile uykuya dalarlar. Şimdiden 
"şekerleme"ye başladılar bile. 
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. Demokrası ve sosyalizm mücadelesinde, mücadeleye yön veren temel il- Her zaman ve her yerde, gerçek anlamdaki bir birliğin ve dayanışmanın 
kelen" saptanması�a, bunların hayata ��çiriliş çalışmal�rında ve nihayet Of- temeli, bu birlik ve dayanışmanın sağlam, tutarlı ve kalıcı ilkeler etrafında 
tava Çı,?" engell

,
erı aş�da �n .d���ce titız, s;?" derece dıkkatli davranma zo- oluşturulması. Bu nitelikteki ilkelerden uzak, "ayaklistü" kuruluveren sözde 

runlulugu var. Ikeleı:ı" �elırSlzlıgl �e muglaklık, pratik mücadelede acı ilişkilerde, biri diğerini kullanma avantajını elde eder. Cephe kurduklarını sa. meyvalarını hemen verır. Bır başka deyışle hayat, gerçekçi olmayan girişimle. .. .. . . . . . 
ri kısa bir sürede sahibine iade eder. Kimi durumlarda ise, gerçek gereksinim-

"anlar, başkaları tarafından kullanılma konumLl1� du�r1c:'" Boyle bı� ılışkı bır 

lerden ve doğru ilkelerden yola çıkılsa bile yapılan yanlış varsayımlar, uygula-
k�� kurul�u mu.' k�lIanllanların tasfı.y� z��ını ıpi en elınde t�an, ıpler �e�-

madaki yanlış yöntemler, kısa sürede iflası beraberinde getirir. dısıne teslım edılmış olan seçer. Belını bır su-e kullanır, sonra sıkıimış bır lı-
Eğer ortada hem ilkesizlik ve muğlaklık, hem de yanlış varsayım ve yan- mon gibi kapının önüne koyar." .. . 

!ış uygulama varsa iflas çok daha kısa bir sürede gerçekleşir Tahribat da o öl- tsu uyarılara kulak asan çıkmadı. Soz konusu çevrenın dar grupçu tavır-
çüde büyük olur. 

' . ları, kariyerizm tutkusu, makyavelizm ve nihayet sosyalist hareketi bir tahtıra

Tli'kiye'de özellikle 2. MC'nin kuruluşu ile hız kazanan faşist tırmanışa 
karşı tüm demokratik güçlerin en geniş birliğinin sağlanması, geniş bir 
demokratik cephenin oluşturulması hiç kuşkusuz gündemdeki en acil görevler 
arasında. Ne var ki, ortadaki görevin acilliği, hiç bir zaman, içeriği ve kapsa
mı belirlenmemiş bazı sloganların sorumsuzca ve bir anda ortaya atılıver
mesini mazur göstermez. Somut koşullar, yanlış varsayımları, kurumların ve 
kişilerin nesnel konumlarını dikkate almama hatasını affetmez. Koşulların 
ciddiyeti, sorunun da ciddi ve titiz bir biçimde ele alınmasını zorunlu kılar. 
Çünkü, ortam ne .ölçüde ciddi ise, yukarıda sözü edilen türdeki yanlış yakla
şımların getireceği tahribat ve yol açacağı yıkım da o ölçüde ciddiyet kazanır. 

Türkiye'de faşist tırmanışa ve özel olarak da mevcut MC iktidarına kar
Şı ortaya atılan UDC çağrısının kısa bir süre içerisinde başına gelenler ciddiyet 
ve sorumluluk gereğini bir kez daha vurguladı. Önce bu çağrıyı ciddi bir bi
çimde ele alarak eleştireni er "hainlik"le suçlanırken, kısa bir sli'e sonra bu 
çağrıyı "yaptığı" söylenen kuruluşun içinde bile çok çeşitli hatta söz konusu 
çağrıya "karşı" görüşlerin bulunduğu ortaya çıktı. işler kimileri için bir anda 
"arapsaçı"na döndü. 

Ciddiyet ve sorumluluğa en çok gereksinim duyulduğu bir ortamda 
cereyan eden bu gelişme yalnızca ciddiyetsiz, sorumsuz, ilkesiz ve politikasız 
cbr bir grubu güç duruma düşürmekle kalmamış, ne yazık ki Türkiye'nin en 
önemli sendikal örgütünün bütünlüğünü ve saygınhğ ını da yaralar bir nitelik 
kannmıştır. 

Bugün kimileri için ortada bir kargaşa var. Bu kargaşanın temeline inip 
gelişmelerin gerçek nedenini anlamak için ise, Türkiye Işçi Partisi'nin yıllardır 
bıkmadan yaptığı uyarılara bir kez daha kulak vermek gerekiyor. Kargaşayı 
anlamak: için, Türkiye Işçi Partisi'nin tesbit ve değerlendirmeleri yeniden ele 
alınmalı. 

Tli'kiye Işçi Partisi, sosyalist sendikacıların DISK'ten tasfiye edilme gi
rişimleri karşısında, tüzüğün ve kuralların pervasızca çiğnendiği bu girişimle
rin büyük burjuvazi tarafından tezgahlandığını, sendikanın "sosyal demokrat· 
laşması" açısından CHP'nin onayı ve katkısı ile yürütüldüğünü, nihayet DISK 
üst yönetiminin de bunların hayata geçirilmesini kendisine görev bildiğini sü
rekli olarak vurguladı. Büyük burjuvazi · CHp· DISK üst yönetimi değerlen. 
dirmesi böyle ortaya atıldı. 

Bütün bu geltşmeler sırasında DISK'in aldığı her tasfiye kararına alkış 
tutan, Tli'kiye Işçi Partilileri tasfiye girişimlerini kendi dar çıkarları açısından 
büyük bir nimet olarak görüp destekleyen bazı çevrelerin bu uygulamalarda 
bir vitrin ya da piyon olarak kullanılmaları üzerinde de sürekli olarak duruldu. 
Bu sorumSlJZ ve makyavelist davranış sahiplerine, başlarına gelecekler sürekli 
olarak anlatıldı. Bundan bir yıl önce, TIp Genel Sekreteri Nihat Sargın şunları 
söylüyordu: 

"DISK'i TIP'liIerin ele geçirmesi değil, tam tersine, bilinçli, sosyalist 
yöneticilerin, TIP'liIerin DISK'ten tasfiyesidir söz konusu olan. Gerçek 
durum budur ... 

"Uzun sözler, yanıtlar gereksiz. Olup bitenler omdadır. Herkesin gözü 
önünde cereyan etmektedir. Şu veya bu nedenle bunu bir 'sis perdesi' arkasın
da gizleme aracı olarak görev görme durumunda bulunanlar ise aldanmasınlar; 
sıra ergeç kendilerine de gelecektir. Görevleri sona erdiğinde, kendilerini 'sı
kılmış bir limon gibi' kapının eşiğinde bulacaklardır."(TIP 4. Bölge Temsilci· 
leri Toplantısında yapılan konuşmadan, YÜRüYÜŞ, Sayı: 83, 9 Kasım 1976) 

Bugün kullananlar, kullandıklarını temizleme zamanının geldiAine ina
nıyorlar. Artık, kullanmanın zararlarının yararlarından ağır bastığına inanı
yorlar. Bu zamanlamanın hangi veriler ışığında yapıldığına kesin bir cevap 
vermek şu anda mümkün değiL. Ancak, şartelin CHP tarafından çekildiği de 
su götürmez. CHP, kendi doğrudan mekanizmasını, tasfiye için harekete ge
tirmiştir. 

valli yarışı biçimi nde görmeleri, uyarılara kulak asmak bir yana, sendikal 
hareketi yıpratan tutumlarını daha da azgınlaştırmalarına yol açtı. 

Demokrasi mücadelesinde, demokrasiden yana siyasi ve mesleki kuru
luşlarla dayanışmaya gidilmesi, bu anlamda iş ve güç birliği yapılması hiç kuş
kusuz gerçekçi bir tutum. Ancak iş ve güç birliğini, siyasi ve sendikal hareketi 
"demokrasiden yana" bir siyasi partiye peşkeş çekme biçiminde anlamak, ya 
da bunu sağlamaya çalışan çevrelere paravanlık ve maşalık etmek, kısa dö
nemde "prestij" ve başarı sağlasa bile son tahlilde hem demokrasi hem de sos
yalizm mücadelesine zarar verir. Gün gelir, tasfiye mekanizması diğer "sosya
listim" diyenlere karşı da işlemeye başlar. 

Zamanlamada çeşitli ögeler söz konusu olabilir. Bunlara kesinbir cevap 
bulabilmek mümkün değiL. Örneğin CHP artık "dosyasının kabardığı" izleni
mine varmış olabilir. Burjuvazi ile olan organik bağları, CHP'yi "temizlenme" 
zamanının geldiğine ikna etmiş olabilir. CHP, burjuvaziyi her türlü kuşkudan 
bütünü ile arındırma zamanının geldiğine inanmış olabilir. Iktidar ve koalis
yon olanaklarının yeniden doğduğunu sanan bir CHP, son ve kesin "temiz
lenme" zamanının geldiğine inanmış olabilir. 

Söylenildiği gibi, gerekçeleri bütünü ile sergilemek olanaksız_ Ancak so
mut adımların atıldığı, "harekatın başlatıldığı" da kuşkusuz. Bu harekatın 
CHP'nin küçük kurultayı ile denk düşmesi de gerçekten ilginç. Kurultay, 
CHP yönetiminin sola kesin duvar çekmesi için, CHP'nin sırtındaki "kene" 
lerden söz etmesi için bir vesile oldu. CHP'nin "kene"lerden kimi kastettiği
ni anlamak hiç de güç değiL. 

Diğer bir ilginç nokta da burjuvazinin gelişmeleri yakından izleyen 
"dikkatli" sözcülerinin son gelişmeleri değerlendiriş biçimleri. Bunlardan Ter
cüman gazetesi yazarı aynen şunları söylüyor 

"Işte o yüzdendir ki, Ecevit, merkez kitleye tereddütler veren tehlikeli 
ilişkilere son vermek durumundadır. O yolda önemli adımlar atmıştır da ... " 
(CHP ve Keneler, Tercüman, 4 Ekim 1977) 

Daha önce CHP'deki pasifliğin muhalefet boşluğunun başkaları tarafın
dan doldurulması tehlikesine yol açtığını yazan bir başka "akıllı" yazar da 
daha çok bastırma gereğini duymaktadır: 

"Oaha önemlisi sayın Ecevit'in ejiP'yi, adına 'demokratik kuruluşlar' 
denilen grupların eylemleri dışında tutma görüntüsüne biraz dah .. açıklık ka
zandırmasıdır. Türkiye'nin bugünkü ortamında, sadece görüntü bile olsa, bu 
çok önemli bir noktadır." (CHP Küçük Kurultayının Ardından, Günaydın, S 
Ekim 1977) 

CHP 'nin çektiği şartele karşı "kapı önüne" konulmak istenenlerin mü· 
cadelesi de daha önceki ilkesiz, bilinçsiz ve çaresiz tutumlarının bir devamı ol
du. Davranışları, "yeni goşizm" sıfatının doğruluğunu her geçen gün kanıtla
yan bir kuruluşu işe koşmak yönünde oldu. 1971 öncesinin bazı yöntemleri, 
bunları en çok eleştirir görünenler tarafından, bu kez daha tehlikeli bir biçim
de, sendikalara karşı kullanılmaya başlandı. TIP'lilere karşı miicadele sırasında 
kullanılan yöntemler, bu kez sendikanın tümünü hedef aldı. Temel ilkeler, ge
nel değerlendirmeler konusundaki tutarsızlık ve başıboşluğunu her olayda 
gösterenler, mücadele yöntemleri konusundaki sorumsuzluklarını da sergile
mekten geri kalmadılar. Uyarı çok önceden yapılmıştı: 

"Sendika basmanın, sendika yöneticilerini baskıya almaya çalışmanın, 
ve hepsinden öte 'belirli bir siyasi çizgiyi barındırmama' adına, o sendikanın 
yıkılmasını göze almanın sosyalistim diyenlere yakışır hiç bir yanı yok. Ve 
özellikle şunu hatırlayın: Egemen sınıfların, polisin bugüne kadar ilerici-dev
rimci sendikalar içine sokamadığı yıkım tohumlarını bu davranışlarınızla ken
diniz ekiyorsunuz." (Turizm Iş Olayı ve Sosyalist Sorumluluk, YüRÜYÜŞ 
sayı: 7514 Eylül 1976) 

Gerek ilkelerin tesbitinde, gerekse hayata geçirilmesinde, ve nihayet or
taya çıkan engellere karşı mücadelede, en doğru en tutarlı tavrı, demokrasi 
gUçlerini zaafa uAratmayacak bilinci ancak sosyalistler gösterebilirler. 
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II.Me'nin ve Faşizmin Panzehirig • • 

BIRLIK 
CHP KÜçÜl� Kurultayı, Ecevit'in ken

di partisi dışındaki "sol" için söyledikle
rinin dışında, bir anlamda başladılı gibi 
biterkenı geçtiRimi:ı Çarşamba günü 
toplanan AP ortak grubu bir hayli gergin 
bir hava içinde geçti. 

Gerçi CHP meclis gruplarının Salı gü-
• nü yaptıR. ortak grup toplantısında, ge

nel merkez lehine hiç de "hoş" olmayan 
bazı sesler yükseldi ama gözler daha çok 
AP'deki geliş melere yöneldi. 

Hele hele haftanın sonuna doRru iki 
AP'Ii parlamenterin Demirel'j ve AP yö
neticilerini sertçe bir dille eleştiren açık
lamaları ortaya çıkınca, AP'deki iç geliş
meler kamuoyunun daha çok ilgisini 
toplar oldu. 

Nitelikleri deRişik de olsa her iki par
tide gözlenenler. merkez yönetimlere 
ilişkin yakınma ve eleştirilere dayanmak
taydı. 

Ancak ilginç olan nokta şuydu: 
CHP grubunda çoRunluRu temsil 

eden eleştiri ve yakınmalar merkez yö
netimine "nereye" derken, AP grubunda 
da, varlıRa yadsınamayacak bir azınlık 
yöneticilere "ne oluyoruz?" diye soru
yordu ... 

AP'de Çarşamba günü aralıklı üç seans 
halinde süren toplantılarda, Demirel bili
nen bir taktiRi yürütmekten geri katrnı
yordu. KendiRne bathlılı pek liciUi Id-
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,ileri kürsüye çıkarıp, eleştiri yaptırmak 
ve parti içinde 018&1 bir kümele,meyi '18-
,trtmak ... 

Ancak her,eye kar,ın, AP'nin eski 
yıllara oranla homojen yapı göstennek
ten uzak oldulu da ıözden kaçmamak
tadır. 

Nitekim, AP grup toplantılarında kür' 
süye çıkıp, kurdunu dökenler arumda, 
AP'nin içinde varlık mnın ne olduRu bi
linmeyen bir ho,nutıuzlar grubuna baRh 
olanlar da vardı. Demirel'in en çok üze
rinde durduRu ve hiç hesapta olmayan 
bir gelişmeye yol açabilecek tehlikede 
gördiijtü endi,e de bu yöne dayanmak
taydı. 

DiRerteri neler söyıÜyorlardı? 
• PahalıhRa ve "şiddet olaylarına" 

karşı önlem alınmahydı ... 
• AP'li bakanlar, AP'li parlamenter

lerin seçmen sorunlarına daha titizlikle 
eRilmeliydiler ... 

• MC'oin diRer ortakları AP'ye karşı 
pek hasmane tutum takmıyorlardı ... 

• Ortaklar, AP'nin tabanını yiyorlar
dı. Gerçi MSP artık tehlike olmaktan 
Çıkmış, politik varlıRı erozyona uRnı
yordu ama diRer küçük ortak partinin 
tabanını çarpıyordu vs ... 

AP içinde Demirel'in esas korku kay' 
naRını oluşturan muhalif kanat sözcüleri 
bütün buo.larla birlikte daha boyutlu bir 
endişeyi paylaştıklarıru yansıtmak. isti
yorlardı. Gerçi bunu da açık aÇik söyle
miyorlaıdı ama sözün devamını Demirel 
ve ekibi pekala kavnyordu ... 

AP-CHP KOALiSYONU 
Y ENIDEN GüNDEMDE 

Hafta başında, ulus1araraSl sennaye· 
nin Türkiye sözcülüRünü yapan ve yükle
nen bir büyük gazetede eski DP'lilerden 
Samet ARaoRlu'nun bir mülakatı yayun
lanmıştı. ARaoRlu, bu arada Süleyman 
Demirel'e iki yıl önce gönderdiRi ve bili
nen �. AP·CHP" formülünü kapsayan 
mektubu da açıldıyordu. Demirel ve eki· 
bi bunun ne anlama geldiRini bilecek ka
dar deney tahtasından geçmişlerdi. Bu 
olay, altında büyük sermayenin özellikle 
ı&tanbul kanadınca benimsenen ve Tür
kiye'ye hayat iksiri olarak ilan edilen 
önerisini bir kez daha açı Ra vuruyordu ... 

BilindiRi gibi CHP Genel Başkanı se· 
çim öncesinde ızmir mitinginde AP ile 
ortaklık kunnayacatını, sadece Türkiye' 
ye deRiI dünyaya da duyurmuştu, ama 
bundan vazgeçmesi bir ay bile sürme
mişti ... 

Demirel için bu formül, çaresizlik Sı
nırının belki de en kritik noktasında dü· 

şünülebilecek ,eydi. Oy .. kalasında "de· 
monui" diye bir endişeıd de olmadıRı
na göre, ikinci MC'yi ıonuna kadar .ür
dünnek ve kendi hesabınca büyük serma
yeye bunu hiç bir muhalefet şemine yer 
venneyecek ,ekilde vize ettinnek konu
sunda kararlı görünüyordu Demirel. 

Nitekim, eleştirilere eevap vennek 
için kürsüye her çıktıRında, sadece ikti· 
dar ve iktidar nimetlerinden söz etti. 
Böylece gruba, iktidar enjekte etmekte 
bir kez daha y:uu görüyordu. Grubun 
en haasa' tarafının iktidar olduRunu, en 
azından kendisi haasa. yönü itibariyle bi
liyordu ... 

Ancak bütün bunlara karşın, .ürekli 
iktidar enjektesinin bir yönü itibariyle 
Demirel'i ve kişisel gelecetini yakından 
ilgilendirdiRini bilenlerin varllRı da ilginç
tir AP'de. 

MSP, Demirel'in bu ha868.' yönünü 
bilmektedir. MHP de bunun yabancısı 
deAildi,. 

AP'YI KOLLAYANLAR 

Ortaklar, Demirel ve ekibinin bu zaa
fım, siyasal varlıkları itibariyle bugüne 
kadar işledikleri auça ve bunun yarattıRı 
tedirginliRe ilmiklemede gecikmemişler
di. MSP, bu olguya biraz da safdillikle 
kapılıp, büyüyeceRine inanırken, diRer 
küçük ortak Demirel "çıklOtlsını" nasıl 
olsa bir gün pekala bertaraf edeceRi nin 
rahathtıyla hareket etmektedir. AP'ye 
vunılacak darbe için saatler henüz er
kendir. MSP'nin AP içinde herhangi bir 
dalgalanma yaratacak ne gücü, ne de be
şinci kolu vardır. Ancak diRer "küçük" 
için aynı şey söylenemez. Zira AP liste' 
lerinden meclise girip, grup içinde saati 
kollayan ve AP içini MHP odalanna taşı
yan bir Truva atı vardır ... 

MHP'nin, Milli ERitim BakanlıRında 
işlediRi .uçlar ayyuka çıkmış bir adamı' 
nın AP tarafından yenmesine seyirci kal
ması şaşırtıcı gibi gözüküyorsa da, özel· 
likle Ticaret Bakanlıtında önemli köşe 
başlarındaki AP'lilerin bir günde temiz
lendilini unutmamak gerekir ... 

Bu tablodan bakılınca AP içindeki 
huzursuzluRun dayandıtı temel de açıta 
çıkmaktadır. AP içinde mevcut rahatsız· 
lık, işte bu olgunun bilincindeki sayısı 
kesinlikle saptanamayan kişileree payla
,ılmaktadır. 

Sonuç ne olur? 
Bu, muhalefet kanadının. sayıca ken

dilerini güvenli görebilecekleri ve siyasal 
geleceklerini saRlam kazıRa balıayacak 
koşullann oluşmasıyla yalundan ilgilidir. 
Demirel'in defterinde "iatikbal güvence· 
&i"nin ne anlama geldil'ini bilenler, ola-

yın "gelip geçici tt niLelikte oldulu 
lirtirlerke� elbette birteyler bili,.: �� 
malıdırlar . ... 

ORGüTLO GüÇLER EYLEME!". 
Cephecl partilerin'Ye ana mubalet lerinin Ba,kentt

.�
1d nabızları özetı. b et: 

Le .tarken, hergun bir daha Ilırlılını� 
yakıcılıtını duyuran hayat pahalılıl 
o� .paralel .f84ial. bului ... kar,ı T�: 
ye nın ılencı, demokratik, IOl}'ali� I .. leri deneyleri okuııa,tD'arU, IOmut QÇ' hayata dönük ortak eylem ve birlik �� 
leri oluşturmaktadırlar. 

önceki haftanın .on günü GiıelUn'd 
iki bin kişinin katlldıRı ''Fatİzmi, Hayı� 
PahaıdıRını, Zamları, Fiskobirlik'teki 
Faşist Uygulamayı ve Fındık Taban F'j. yatın� ı:?testo Topl�ntııı" ortak eYlem ve bırlaRın çarpıcı bır örneRi nitelilinde oluşturuldu ve yapıldı. Toplantıyı II kuruluş ortaklaşa düzenlemişlerm. ' 

Konuşmaların ve ıloganların ortai 
bir kurulca düzenlenip saptandıtı top. 
Iantı tam bir uyum, diaiplin ve co,ku 
içinde yapılıp tamamlandı. 

YOROYOŞ'ün baskıya baz�iandılı 
saatlerde de, Eskişehir'de, Antalya w 
NiRde'de "Pahahhk ve Faşizme Ku" 
Birlik" toplantıları düzenleme çatıtmala. 
rı ilerliyordu ... 

Cumartesi günü Eskişehir'de yapılacı· 
tı bildirilen kapab salon toplantısı T 
tip Komitesi adına yapılan açıklarn 
toplantIlUn CHP, TIP, TSıP il başkanlıı· 
rayla 12 demokratik kitle örgütünün yi). 
necileri tarafından düzenlendi�i bildirili· 
yordu. 

Antalya ve NiA'de'de düzenleme bı· 
zırlıkları tamamlanan açık hava toplantı· 
lan ise 27 demokratik kitle örgütü tara
fından Oluşturulmuştu. 

FAŞIZMIN PANZEHiRI:BIRLIK 

Türkiye'de faşizm tehlikesi ıan. detil 
iş1e, ilerici, demokrat ve sosyalistlerin 
kardeşçe birlik ve eylemleriyle ön1ene· 
.cektir. Demokrasi, demokrasiye sahip 
Çıkanlar tarafından korunacak, geliştiri· 
lecektir ... 

ışçi sınıfunız, tüm emekçi kitleler, 
yurtseverler deneyleriyle beslenen prati· 
Ai "Alam ve ilkeli birlikie", uıaştınnoi' 
ta başarı 88Rlayacaklardır. ıIcinci MC'nin 
ve faşizmin tek panzebiri "birlik"tir. ör· 
gütlü gücün yenildiRi görülmemiştir yer' 
yüzünde ... 

... 



TİP MYK bildirisi 

işçiler örgütlerine 
sahip çıkma yolunda 
birleşmelidirler 

TüRKIYE Işçi PARTISI MERKEZ YONETIM KURULU, ANTI·FAŞIST, 
ANTI-EMPERYALIST MüCADELEDEKI SON GELIşMELER ILE KiTLE 
ÖRGüTLERININ VE SENDIKAL HAREKETIN SON DURUMU HAKKıN· 
DA BIR DEGERLENDIRME YAPMıŞTıR. TIp MYK'NUN AÇıKLAMASı· 
NI OKURLARIMIZA SUNUYORUZ: 

-
i 

"Bazı temel malların fiyatlarma geti
rilen zamlar suya atılan taş misali dalga 
calp diler maUara yayılırken, yapılan 
devalüasyon emekçiler için hayatı daha 
ca çekilmez bır hale sokmWjtur. 2. Mil· 
Hyetçi Cepbe, birbiri peşine açtılı "pa. 
ket"lerle empe<yalist tekeUerin .., büyük 
sem_yenin istekleri doeruıtusunda dav
ramyar, işçi sınıfını ve emekçi kiUeleri 
yokluk ve yoksulluk içine ltiyor. Taban 
ııyalları maliyetlerin bile altınca tutu· 
lurken, memur muşlınna katsayı artışı
nın dqünülmediltinden, asgari ücretlere 
ise ancak % 10 gibi çok düşük bır ariış'· 

söz edUmektedir. 
. 

muslararuı Para Fonu (IMF) gibi 
emperyalist malı kuruluşların ca dayal
malan ... onlarla yapılan pazarlıklar so·, 
nucu getirilen tedbirlede ekonomik buh· 
rancan kurtulunmUeeell düşünülmekte
dir. Oysa bu, boş bır bayaldlr. Tirklye 
gibi dışa balurılı ged kapitalist ülkelerin 
bunalurılarcan kurtulabilmesi emperya· 
Iizme .aba ,ıkı balıanarak, onunla .aba 
bütünleşerek delil, aksine, bunalımların 
kaynalı empe<yalist.kapltalist ilişidIer 
a .. dışına çıkmakla, balurıldık ballarıru 
koparıp atmakla mümkündür. 

DEMOKRATIK GOÇLERl 
ÇETIN GONLER BEKLIYOR 

Böyle bır yolu tutturması zaten beko 
lenmeyen büyük burjuvazi ve büyük top
rak sahipleriyle onların politik gücü 2. 

.,J MiOlyetçi Cepbe bunalurılarcan kurtulu· 
şu faşist tırmanışı hızlandırmakta ara· 
maktadır. Egemen güçler ülkeyi caha 
koyu kararıılkıara götirecek gidişi inatla 
sikdirüyor. Seçilmiş başkanı olmayan 
meclislerin biç bır çalışma Içine girme· 
dilti, mecllsoiz bükümet etmenin artık 
olatan görülmeye başlandılı günümüzde 
yeni basla tedbirierlnden söz edilmekte, 
anti-demokratik uyguJarnalara yenı yasal 
cayanaklar yaratma çalışmalarının yürü. 
tlildülü anlaşılmaktadır. DGM yası,ını 
tekrar gündeme getinne bazıılıklar� ana· 
yasal bır bak olan konut dokunulmazlı· 
lını oNcan kaldıran ve polise yargıç 
kon.rı olmacan arama hakkı veren poll, 
yetkilerini genişleten yeni düzenlemeler 
bunlardaıı bazılarıdır. 

Gelecek günlerin Işçi ,ınıfına.., emek· 
çı k�lelere artan bır Işsizlik, pahalılık, 
yokluk ve yoksulluklan başka bır şey 
letlrmeyecelı açıktır. Demokratik güç. 
leri .aha çetin günler beklemektedir. 
Burju,azlnln ve MC'nin ekonomık ve 
lOIyal haklara, demokratik hak ve özgür· 
Iüklere .. ıdır ... hızlandırılmak, Işçi sınıCı 
ve emekçi kıııeler üzerindekisömürü ca· 
ha ca yolurdqtırılmak, demokratik 
gUçler tam bır cendere Içine ai mmak ... 
tenmektedlr . 

IÇTEN VE ClDDI ADIMLAR 
ATMAK GEREKİYOR 

Burjuvazinin her giin durmadan az. 
ımla .. n bu sııIdırısı dengelenrnek.., diz· 

ginlenmek zorundadil. Bu gidişe dur de
mek, demokratik hak ve özgürlüklere 
kıskançlıkla sahip çıkıırak onları koru· 
mak ve giderek daha ca geliştinnek tüm 
demokratik güçlerin güncel görevidir. 
Demokratik toplumsıd muhaleCetl "'güt· 
tü hale getinnek ve geliştirmek, anti·fa
şist demokratik güçlerin iş ve güçbirlilti 
yolunda ilkeli, sallam ve kalıcı adunlar 
atmak ertelenemez bir görevdir. 

Faşizme karşı birlik için kalıcı ve il· 
keli adurıların atılmasının toplumsal ya· 
şamda nesnel temeli vardır ve bu nesnel 
durum en geniş birlik .., cayanışmanın 
oluşmaSıDI dayatmaktadır. Bu nesnel da· 
yatma ile dolmdan karŞı karşıya olan 
en geniş ldUeler ve yerel düzeydeki ör· 
gütlerin olundu girişinderi göriilıneye 
başlamıştır. Her düzeydeki tutarlı, içten, 
dddi ve tarih .. ı deneylerin kazandırdıaı 
dersleri de göz önüne alan, somut koşul· 
lara uygun yaklaşunların önemi artmak· 
tadır. 

Bununla beraber faşizme karşı birlik 
konusunda olumsuz sonuçlar dolw'an, 
ilkeleri önemsemeyen birlik platformla. 
rmı dar grupçu, siyasi çıkarların ve he· 
saplaşmalarm alanı halıne getinnek iste· 
yen elilinder de varlıklarını devam etllr· 
mektediller. Soyut çalıılar ve gösterişli 
bildiriler yayırılayarak berşeyi halletndş 
olma ardayışıru terk etmek antl·Caşist 
güçlerin ilkeli bırlıli yolunca güven sar· 
sıcı tutumlardan titizlikle kaçınarak, iç
ten ve ciddi adunlar atmak gerekmekte . 
dır. 

TASFIYECILIK TIRMANDDULlYOR 

Bu zararlı ve yardış ardayış .., elllim, 
lerin yanlSlra,_ demokratik güçleri zaafa 
ulratacai<, daha da ötesi çeşitllldııe ör· 
gütlerinin cal�masma, dagıtdmasına yol 
açacak tehlikeli gelişmeler uç venneye 
ve tınnanmaya başlan'llştır. Bazı işçi ve 
emekçi aydın örgüııeri Içinde baş göste· 
ren bu gelişmeler vahim sonuçlar yara
tacak boyutlara ulaşmıştır. Antl·Caşlst 
mütadeleye sekte wracak bu tehlikeıı 
geUşmelerin ortak yanı, klııe örgütleri. 
nin işlevlerini kavrayamamak, onlara dar 

siyasi çıkarlar ar\Slncan yaklaşmak, ör
gütlerin Iç işleylş ilkelerini bu amaçla 
bir yana koyarak tasClyed tutumca oL· 
mak, sorunları demokratik merkeziyet· 
çllik Ukesl ışılında çözmek yerine Cüli 
güç kullanmaya dayanan yöntemleri ter· 
cih etmek olarak bellrmektedir. 

özellikle ilerici sendikal hareket içine 
her tUrıu sarı sendikacılık yöntemini ve 
tasliyecıııgı yerleştlmıede bır bütün ola· 
rak davraıian DISK ;ı.t yönetiminde 
"ulusal demokratik cephe sorunu"nailiş
kın olarak başlayan.., devam eden geliş' 
meler tasliyeclllll tırmandırınıştır. Iıeri· 
d sendikal hareketin ilkelerine ballı II .. 
rlci ""syallst sendika yöneticisi ve işçi· 
leri' hedeC alan tasfiyedllk, şımdı DISK'I 
örgüt olarak tUm varlılmı hedeC alır du· 
ruma gelmiştir. Partimizin DISK üst yö· 

netlnıl hakkıncaki deleriendirmelerl 
dogrulanmakta ve yürüttUlü mücadele· 
nin haldılılı şımdı daha geniş çevrelerce 
kavranmaktadır. DISK'In örgüt olarak 
ortadan kaldırılmasına yol açacak geliş
mel.,. muııaka ördenmell, bilinçli DISK 
üyesi Işçiler örgütlerine sahıp çıkmak 
yolunca blrleşmeMirler. DISK'i örgüt 
olarak kuncaldayardarın şimdi iki gruba 
ayrılmış ol",aSl kimseyi yanıltmamalıdır; 
DISK ü;l yönetimi örgütün bu hale geti· 
rilmeshıden bir bütün o� sorumludur. 

gütleri korumak ve sawnmak faşizme re 
emperyalizme karşı mücadelenin önemli 
bir görevl durumWla gelmiştir.Bütün ile
ricilerin görel'İi örgütleri Çıkmaz yollara 
sürükleyen anlayış ve «iilimierin etkisiz 
hale getirilmesi. $Orumsuz davranışların 
önlenmesidir. 

Türkiye Işçi Partililer bugüne kadar 
oldulu gibi, bundan sonra da işçi sınıfı· 
nın ilerici sendikal hareketinin şu �ya 
bu yolla tasfiye edilmesine karşı ısrarlı. 
sorumlu mücadelelerini sürdüreceklerdir. 

öRGOTLERl KORUYALIM 

Unutulmamalıdır kı, işçi ve emekçi 
kitle örgütlerinin dalıtılına sürecine so· 
kulması faşiz�in hedefidir ve faşist tır· 
manışı daha da kolaylaştıracaktır. ör· 

Türkıye Işçi Partililer, bugiine kacar 
oldulu gibi, bundan ıonra da anti-Caşist, 
anti-emperyalist mücadelenin uzwl so
luklu, bilinçli takipçileri olarıık göre.ı .. 
rini yerine getinneye devam edecekler
dir." 

Ali Topuz'a 
yalvarına 

operasyonu 
DISK'teki gell,meler pek çok kl,ıyı ,,,,ırtmıp benziyor. Ş",ıranlar ara· 

"nca, DISK'teki geli,melerde "tMar' olan bır grup da bulunuyor. Bugllne ka· 
dar sosyalistlerin söylediklerine, uyarıları,," kulak ....ı,rdı bu kadar ,,,,ınnu· 
ı.rdı. 

Ama ,aşkınlıkla doinı şeyler söyledikleri de kWjkusuz. Ömeılin ""kın
Iıim ilk ,şamalarında, DISK'teki geli""elerle CHP arasınca gerçekten ,..:ılıklı 
bollar kurdular. Olay ların ardında nelerin yattıtını u çok görebildiler. Ö ...... 
iln hafta b",ınd, Politika'da çıkan bir yuı ,öyle diyor: 

"Özünde, gonol olarak TUrkiye'de, özel olarak da CHP ""DISK'te olup 
bitenler, birbirinden bolım"z olmadıtı gıbı, yol'yırımı'çısından bakıldıiın. 
da çok da farklı delil. Hatta birbirleri ile kesine yakın bır bollantı lçinde ol· 
dukları rahatça söylenebilir." 

Aynı yazıda batka gerçekçi delerlendirmeler de bulmak mUmkOn. An
cak bu gerçekçilik pek uzun """edi. Ya "uyarıldılar" ya da kendllerirıln bu 
konuma kimin lcazetl ile geldiklerini gördıler. CHP'siz yapamayacaklarının 
bir kez daha farkı,," vardılar. Bu kez "CHP'ye y,lvarma operasyonu" bqladı. 
Hafta sonlarına doğru, bu ve benzeri operasyonların b", mimarı Ali Topuz' 
can demeçler alındı. Herh,lde Ali Topuz'un "evet, DISK'teki geli,melerl biz 
b",lattık, harekete geçenler de benim adamlarımdır, ben söyledim" demesi 
beklenmlyordu. Ali Topuz da böyle demedi. "Biz ka",mıyoruz" dedI. Bu 
sözler, i,güzarlar ıçın bulunmaz bir nimet oldu. Kaderlerini CHP ile ten dıq· 
memeye bollayanlar, ka'lılarındaki grubun "CHP'lı olmadıM' temasını 1'1 .. 
meye ba,ladllar. 

CHP'ye yalvarma politika",," dılmen kırılınca, gerçekçi tahılller de sona 
erdi. Yukarıdaki yazının sahibi dört gOn sonra ,unları yazdı: 

"örgüt ol,rak CHP'nln DISK'te olup bitenlerle m,kili olduiu dıqOnIl .. 
mez. Bu hem CHP'nin ilkelerine aykırıdır, hem de gerçekçi olmayan bır poli· 
tikadır" 

Kaderlerinin CHP 'ye ve Topuz'un Icazetine bağlı olduğu onaya çıkıyor. 
Yazık. Sosyalistler, güçlerini, mücadelelerini, eld. ettikleri mevzileri hiç bir 
zaman sağ sosyal demokrasinin egemen olduğu bir örglltün icazetiııej'lIkeleri. 
ne" ballamazlar. Kuyrukçulukla sosyalist politikayı ayıran nokta burada 
ortaya çıkar. CHP'nln ve Ali Topuz'un kazeti olmadan kendilerine "ekmek" 
kalmayacolına Inanıyorlar .. , batka ekmtk kapısı arasınlar. 

, 
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i i . Me'Ni N EKONOMi K  
• BIR V"'ND"'N V ... TlRIML ... R DURDURULURKEN, BI R V"'ND"'N DA 

DIŞ BORÇL"'NM"'L"'R HIZL ... NDIRILlVOR. TüRKIvE BU VIL IH· 
R"'C"'T GELIRININ VüZDE 49'INI DIŞ BORÇ ÖDEMELERINE ... VI· 
RIVOR . 

• D I Ş  Tlc"'RET ",ÇIGI 3 MILYAR DOL ... RI BULDU. ULUSL ... RAR ... SI 
P"'R'" FONU TÜRKiYE'NIN Ç I KM ... ZDA OLDUGUNU KABUL EDE· 
REK ÖNE SÜRDüGü Ş ... RTLAR ... UYULMASı HALiNDE 500 M I L· 
VON DOLAR BORÇ VERMEVI K"'BUL EnI. 

Mehmet COŞKUN 
Hüküml't, "istikrar tedbirleri" olarak 

açıkladLtl zamlarm ardından yeni eko
nomik ,'nlemler alma yoluna giriyor. 
Başbak, II Demirel, 29 Eylül tarihinde 
yayımladalı bir genelgeyle tüm kamu 
harcamalanm durdurdu. Demirel genel· 
gesinde, bütçe açılının önlemnesi ama· 
cıyla tüm kamu harcamalarının durdu
rulmasun, yatrrunlar için ihale yapılma
masını, işçi ve memur alunlarına son ve· 
rilmesini isterken 6 Ekim günü toplanan 
Bakanlar Kurulu resmi açıklamasında 
"Yatııınıların hızlandırı.lması konusunu 
görüştük ... " deniyordu. 

Maliye Bakanı Cihat Bilgehan da bu 
açıklamadan bir gün soııra düzenlediti 
basın toplantısında: "GöJÜşmek başka. 
karar vermek başka; ben yatırunlar hlZ
landrrılacak diye bir beyanda bulunma
dun. " diyordu. Maliye Bakanı, kendi is
te2'i ile Demirel'in yayımladı�ı genelge
den haberdaroı. İktidarın bir başka orta
�I Erbakan ise, Konya'dayaptlması prog
ramlanan yatırımların temelini atma ge
zisinin hazırlıklarını SürdüıüYOrdU. Or· 
takların MHP kanadı da komandolarını 
kamu kuruluşlarına sözleşme li olarak 
sokma çabasını sürdürüyordu. Demirel, 
bütçenin artı!;: :-ıiç bir har'1YJlayl karşıla
ma gücü olmadı�ını re:ırnen duyuruyor· 
du. 

Maliye Bakanı Cihat Bilgehan kendi
sinden önce partisi adına bakanlık yapan 
Yılmaz Ergenekon 'un aksine Uluslarara
sı Para Fonu ile Soo ilişkiler içine giri· 
yordu. Bilgehan, uluslararası finansman 
kuruluşlarının temsilcileriyle Amerika' 
da yaptıeı temaslardan sonra: "Borçlar 
konusunda umutluyum . . .  " diyordu. Bil· 
gehan, Fon'dan 45 milyon dolar alındı· 
eını açıklıyor ve ek1iyordu: 

"500 milyon dolar daha kredi almak 
için anlaşma sae:lanacaktır." 

Y apılacak anlaşma karşılılıı da Thrki
ye, önümüzdeki üç yıJhk dönem için özel 
bir plan uygulamayı kabulleniyorelu. Bu 
plana göre, işçi ücretleri asgari düzeyde 
tutulacak, )atırımlar durdurulacak, kal· 
kınma hızı düşürülecektir. 

Türkiye bu borçları nasıl ödeyecektir? 
Maliye Bakanı cuma günü yapllan basın 
toplantLSında bunun yanıtını da "umut· 
luyuz, arkadaşlanmlZ hesaplıyor ... " diye 
yanıtlıyordu. Artık umutlu olmanın te
keli kalkmlJj, 2 MC de işi "umuda" bag
Iamıştı. 

TüRKIVE NE KADAR 
BORÇ öDüVOR? 

YıJın ilk sekiz ayında Türkiye 4 mil· 
yar doların üzerinde ithalat yaptı. Buna 
karşılık ihracatı 1 milyar 98 milyon do
Lar olarak gerçekleşti. Yani açtk 3 mil· 
yar dolara ulaştı. Bu açıeın 669 milyon 
dolarını yurt dışında çahşan işçiler gön· 
derdıkleri dövizlerle karşıladı. Ancak, 
Türkiye bu gelen işçi dövizlerinin 432 
milyon dolarını dış borçları ve bunların 
talılerini ödemeye ayırdı. Bir başka de· 
yişle de, ihracat gelirlerinin yüzde 40'1 
dış borç ödemeleri için harcandı. 

Dış borç ödemelerinin bu denli yük· 
selmesinin temel nedenini özel kesimin 
aldıkı dövize çevrilebilir mevduat borç. 
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larının faiz yönünden getirdi�i yük oluş· 
turuyordu. Hükümet, geçtieimiz �afta 
bu yolla döviz getiren Koç'a, Sabancı'ya 
ve digerlerine özel bir olanak da sa�ladı. 
Yurt dışındaki mali kuruluşların yüksek 
faizlerle Türkiye'deki özel kuruluşlara 
saAladıkları döviıler artık, ithalat yapı' 
lırken "özel kart" nitelieini taşıya�ktı. 
Yani, yurt dışından para bulmasını bilen 
ithalatını gerçekleştirecek, kamu ithalatı 
dahil tüm dış alımlar bu ayrıcalı�a sahip 
fırmaların ithalatını gerçekleştirebilme· 
sini bekleyecektlr. 

Türkiye 'nin dış açıemın 3 milyar do
Ları bulması ile birlikte döviz borçları da 
arttı. 4 Milyar dolar dolaylarındaki itha
lata karşılık ancak 2,4 milyar dolarlık 
para yurt dışına ödendi. Yani 1,6 milyar 
dolarlık ithalatın parasını Merkez Banka
Si yurt dışına gönderemem. Ithalatın bu 
bölümü ya kredili saA;landl ya da özel fir
maların yurt dışından saA;ladıklarl ve 
Türkiye'ye getirmedikleri dövizden öden· 
di. 

FiVATLAR NEREVE GIDiVOR? 

Türkiye bir yandan dış açlklarını artı
rırken, bir yandan da zamları sürdürü
yor. Hükümet, kendi verdiA;i zam karar
lannın ardından piyasada neler olacaeını 
bekleme dönemine girdi. Y ıJ sonuna dek 
resmi fiyat artışlarının yüzde 30'a vara
caA;1 şimdiden belirlendi. Artan fiyatlara 
karşı hükümetin düşünebildigi tek ön· 
lem ise işçi ücretlerini baskı altına almak. 

MC'nn MSP kanadından ÇallJjma lla· 
kanı Fehmi 0umalıoeıu, son zamlarm 
ardından alınacak önlemlere ilişkin ken
dince müjde verdi: "Asgari ücret yüzde 
10·20 arttınlacaktır ..... Bakan bu sözleri 
söylerken Türkiye'deki asgari işçi ÜO'et
lerini bilmiyor olmalıydı. Asgari ücretin 
uygulanıp uygulanmadıeının denetlene· 
bildiAi durumJarda, yani sendikalı işQ
lerde fiili asgari ücret bugünden yasal as
gari ücretin, deeil yüzde 10-20, en az 
yüzde 30 üstündedir. Bu durum, sendi· 
kal mücadele ile zaten saelarumştır. Tür
kiye'de 1800 lira olan asgari ücretin yüz· 
de 20 artırılması halinde saelanan zam 
360 liradır. Bundan Sigorta ve vergilerin 
kesilmesiyle bulunacak net artış ise 200 
lira dolaylarındadır. 

Bir başka deyişle, asgari ücrete yüzde 
20 zam yaptlmasının günlük işçi ücretle· 
rinde yaratacaeı artış, 6 lira 60 kuruş
tur. Cumalıoeıu , işçiitre 660 kuruşluk 
artışı müjde olarak veriyordu. 

Bunun ötesinde, asgari ücretin yasal 
olarak ne düzeyde saptandıA:ı birçok iş
çiyi zaten ilgilendirmemektedir. İşvere
nin keyfince düzenleyip imza1attırdıel 
bordrolar 1800 hra gösterebilir ama, 
sendikalı olmayan birçok işçi bunun 
çok altında ücrete çalışmaktadır. Bu ke
sim Için asgari ücretin de�i1 yüzde 10. 
20, iki katı artıntnssı bile bir anlam ta
şunaz. Asgari ücret uygulamasının sendi. 
kal mücadele için bir tuzak olarak burju. 
vazl tarafından getirildi�i unutulmamalı. 
dır. 

GeçtiAimiz çarşanı\)a gtinü Cumhuri
yetin ilk yillarında, batılılaşma adı altın. 
da, baloların verildiAl Ankara Palas'ın 

-

KARARLARı 

ZAMLAR HALKA KARŞıDıR 

balo salonunda Başbakan Yardımcısı Er· 
bakan "2 trilyonluk yatırun yapıyoruz .... 
diyordu. Gerçekten de 4. Beş Y ıllık Kal· 
kınma Planı'nm yıtll'un hedefi 1 trilyo
na yakındı. Ama Başbakan genelgesini 
yayımlamıştl: "Her türlü yatll'un durdu· 
ıyımuştur." 1971 yıJı sonrasının sıkıyi> 
netim bildirilerini andım bir uslupla ka· 
leme alınan bu genelgeyle, degil 2 triI· 
yonluk, 2 liralık yatınm yapmak bile 
mümkün d�ildir. 

Yatırun masallarını Dem.rel kendi 
imzasıyla durdunna yoluna girerken fi· 
yat artışlarının önlenmesi konusunda 
Ticaret Bakanı Agah Oktay Güner ma
sallara başlıyordu. Güner, geçti�lmiz 
hafta valiliklere bir genelge göndererek 
zorunlu gereksinim mallanrun fiyatları· 
nın saptanmasını istiyor ve artışlanrrm 
önlenmesi emrini veriyordu. 1970 yılın· 
da zamanın Ticaret Bakanı Gürhan Tit· 
tek de istemişti bunu, ama başarama· 
mıştı. Maliye Bakanı ise bu başinsızltk· 
lan o tarihlerde yaşadıeı için biliyordu 
ve şöyle diyordu: 

"Fiyat artışlarını önlemek için eli· 
mizde yeterli mevzuat yoktur, kanun 
boşlueu vardır . . .  " 

Ticaret Bakanı'nın açıklamalannın 
bir masal oldueu iki gün içinde Maliye 
Bakanı tarafından açıklanıyordu. 

MC'nin masalları birbirini kovalıyor ... 
"1\ıza, beze, gaza zam yapmadık ... " di
yen Demireı, artık piyasada satıJmayan 
bu maııara zam da yapılmasının müm. 
kün olmadıemı biliyordu. Geçti�imiz 
hafta birçok evt:le yemekler tuzsuz yae. 
Sız piştı. Bu yapılan zamdan degil, piya
sadan bu malların kalkmasındandı. Şe. 
ker de piyasadan kaJktı ama Şeker Şir. 
keti Genel Müdürü ellerinde bol stok ol. 

duAunu, üretimin artınıdıeını söylüyor· 
du. 

"HANGI IKTIDAR OLSA V ... P ... R .... 

Maliye Bakanı, "Hangi iktidar ol .. bi· 
zim yaptıgunlZ zamlan yapardı. Bir yın
dan işçi ücretleri artıyor, bir yaprlan gir .. 
di fiyatları. Zam kaçınılmud •. " diyor. 
Bakan, basın toplantLSln41 soru soran 
bir gl\Zeteciye "Siz dE!"-�sanlZ yapardı
nız ... deeü mi?" diye soru yöneltiyarelu. 

Maliye Bakanı'nın " hangi iktidar oıur· 
sa olsun tl sözleri burjuvazinin iktidarlan
na ilişkindi. Gerçekten de, burjuvazinin 
i ktidarları zammı da, devalüasyonu da 
yapacaklardı. Hangisi olursa aıSım. Çün. 
kü karları düşürmek, burjuvazinin çılw' 
lanna köstek koymak niyetinde olmaya· 
caktı. 

Son zamların ve devalüasyanun ardın' 
dan İstanbul'da hisse senedi alıp satan 
bir finnanın bülteninde şöyle deniyordU: 

"Son zamlar ve Türk parasnun dı� de
eerinde yapıJan zamlır hisse senedi piy.· 
salarına canlılık getirdi. Kar onn1arında
ki artış bekleyişleri hisse senetleri fiyat; 
Imm yükseltti. 55 hisse senedinden 25 
inin fiyatı yükşeldi. Ari� e�iliminl� 
önüm�deki günlerde de devamı beklenı

yor . .  
Zamların kime yaradiA'ı, deval�o· 

nun sonuçlarının ne oldueunu böyıesıne 
açık ortaya koyan belge, bazı finnalann 
kAr oranlarının yüzde 40'1 da aşac .. �ını 
bildiriyordu. 

Ekonominin durumu, üzerinde YO' 
rum yapılacak düzeyi htZla geçme�e, 

mizah yazılanna konu olma düzeyıne 

yaklaşmaktadO'. 



DISK IçiNDEKI GELIşMELERIN HıZ 
KAZANDıGı BIR ORTAMDA, ONCE
KI HAFTANIN SONUNDA ADANA' 
DA BÖLGE TEMSILCILlGI SEçiMLE· 
RI YAPıLDı' "TABANı N  SÖZ VE KA. 
RAR SAHIBI OLMASI" ILKESINI 
DILLERINDEN DüŞüRMEYENLE
RIN BU ILKEYE NE DENLI SAHIp 
ÇıKTıKLARı DA BU SEçiMLER sı
RASıNDA GÖRüLDü. TüRLü SAH
TEKARLlKLARLA, DISK ÜST YÖNE
TIMININ MUTEMET ADAMLARıN
DAN BIRI BÖLGE TEMSILCILIGINE 
GETIRILDI. 
� ................. 

DISK 2. Bölge BaşkwlAı (Adana) se
çimi, 2 Ekım günü yap�dL Toplantıdan 
önce, güvenlik önlemlerinin sendikalı iş
çiler tarafından yap�ası 5Ün!kii olarak 
öneriidi. Bütün bu ısrarlara raAmen, baş
ka yerleıde de olduAu gibi, güvenlik gö
revi çoAunluAu öArenci olan IGD'llIere 
verildi DISK Bölge Başkanlı�ı tarafın
dan. 

Toplantı salonuna dinleyici alınmı
yoıdu. Içeride, yalnızca delegeler ve "gü
venlik görevlisi" olarak tanıt�n IGD'li
ler yer alıyordu. Bu öArenciler içeride 
sürekli slogan atarak ve miidahaleleıde 
bulunarak delegeleri etki altında tutma
ya çalı.şıyorlaıdı. Divan başkwıRı se
çimlerine de bu ortam içerisinde gidildi. 
Divan başkanlıRı ıçın Iki aday ..,.ıı: 
DISK Yürütme Kurulundan Fehmi Işık
lar ve Tekstil sendikası güney böıge baş
kanı Selahattin Uyar. 

Ilk olarak Fehmi Işıklaroylandı. Işık
lar 24 oy aidı. Her nedense bu oyiama 
tam döıt kez tekrar edildi. Sonuç hep 
aynı oldu. Dalıa sonra söz alan Işıklar, 
hasta oldupnu, divam yönetemeyecell
ni, ama DISK örgütlenme dairesi başka' 
ol olar.� dlvana kendisinin başkan seçil
mesinin dalıa uygun olacaAını belirtti. 
Bundan sonra, başkan yardımcısı Uyar, 
genel kurulu yönetebitirdi. 

Bu .. karşılık Uyar oyiama yapılma
"nda ısrar etti. Yap� oyiamada, Işık
lar bu kez 27 oy aldı. Uyar Ise 24. Böy
lece Işıklar divan başkanlıRına seçilmit 
oldu. Oyiamadan sonra toplantıya ara 
verilerek başka bır yerde toplanması ka
rarlaştırılan Bölge TemsUciI .. toplantı· 
sına gidildi. 

UDC TARTıŞMASı 

DISK AnatUzııeüne göre bölge temsil
ciler toplant", .. söz konusu bölgedeki 
DISK sendikalarının şube yönetim ku
rullar� Işyeri temsilcileri, bölgeye baRlı 
dıeer illerin şube başkanlan Ue Işyeri 
baştemsilcileri kat�ıyorlar. Buna göre, 
Adana'dakl bır bölge temsilciler toplan
tısına yaklaşık 500 delegenın kat�ası 
gerekiyoıdu. Ama delege sayısı bu raka
mın yanına bile yaklaşmıyordu. 

Toplantı Kemal Türlder'in konuşması 
ile açıldı. Daha sonra verilen bır öneıge 
Ile delegelerin de söz alahllmeleri saAIan
dı. Bunun üzerine Selahattin Uyar söz 
a1dL Uyar, genel olarak işçi .mıfının mii
cadeleıılne, ra.ıst tıımanışa deRindikten 
sonra, son zamanlaıda çok tartı.ş� 
UDC konusunu ele aldı. Uyar bu konu
da özetle şunları söyledi: 

"Faşizme ve emperyalizme karşı tüm 
demokratik güçlerin bir cephe oluştur
maları ger�ekten zonınludur. Ancak, 
böyle bır cephe demokratik kitie örgüt
lerinin ve sıy.w partUerin ıçınde yer 
alacakları somut eylem biçimlerinin sap
tanması ile gündeme geiebUir. Bu yap�
mazsa, belirli bır siyasi çizginin görüşü 
DISK'in kararı olarak yansıt�ırsa ve 
bundan da öte cephe adına yalnızca so· 
yut çaR�rJa yetınilir .. , bunun ihtiyat
la ele alınması doAaldır." 

Uyar bundan sonra UDC çaRrısının 
DISK'ln yetki U kurullarında görüşülüp 
görüşülmediRi üzerinde duıdu. Merkez 
Yürütme ve Genel Yönetim Kurullarının 

ADANA'DA TABAN NASIL SöZ VE 
KARAR SAHiBi OLDU? 

bu konuda kesin kararları olup olmadı
Aını sordu. Eeer bunlar gerçekieşmemlş
se, bır kişinin kaikıp kendı özel görüşle· 
rini DISK'In kararı gibi gösteremeyece
Alni vurguladı. 

Bu sırada Kemal Thrkler aya�a kalka· 
rak yüksek sesle bu konuda Merkez Yü
rijtme Kurulu 'nun kararının oldu�nu, 
ancak Genel Yönetim Kurulu'nun her
hangi bir kararının olmadıRını salona du· 
yurdu. Bunun üzerine genel kurul elek
ttikli bir havaya büründü. Görev zaman
larının geldiAlnı anlayan IGD'mer, salon
da bulunan işçilere, özellikıe özbucak 
işçilerine ve temsilcile", çlridn hareket· 
leıde bulundular. Saldırmaya yeltendiier. 
Çıkan kargaşa, Selahattin Uyar'ın çaba
lan ile önlendi. 

BIR SOSYALIZM DUŞMANI 

Selahattın Uyar dalıa sonra konuşma. 
sına devam etti ve özetle şunlan söyledi: 

"ÇeşitU sol rraksiyonlardan gelerek 
DISK'i ekmek kapısı olarak gören dev
şirme adamlarla Işçi sınıfının mücadelesi 
yürütillernez. Dalıa dün Maoculuk oy· 
nayarak sendıkayı yıpratan, tasOyeye 
yeltenen ve bu nedenlerle sendikadan 
kovulan kişiierin bir anda "eıdikieri" 
için DISK üst yöneticilerinin mutemet 
adamları olmalarıdüşündürücüdür. DISK' 
in bütünlülü konusunda çok söz eden, 
bu bahane ile sendika ve sendıkacı tasfi
ye edenlere soruyoruz: Bugün DISK 'in 
en yetkiU kuruJlarında bır bütünlük, bir 
görüş biriiRi var mıdır'? OlmadıRını her· 
gün gazeteleıden okuyoruz. Sendika 
kurmayları önce kendi araIarmdaki bidi· 
Ai saAlasınlar. Bizier, mücadelenin nerer
leri ve işçi sınıfı olarak aramazdaki birli· 
eı hiç bır zaman bozmadık, bozmayaca
Aız." 

Selahattin Uyar, delegeler tarafından 
uzun uzun a1kı.ş1anan konuşmasIDI bitir
dikten sonra DISK örgütlenme dalreıi 
başkanı Fehml Işıklar söz aldı. Işıklar, 
temel niteURi olan sosyalizm düş�ı· 
AlDı bu toplantıda yaptıRı konuşma ile 
bir kez dalıa kanıtladı. "Tabela partile
rinden", "DISK'ten tasfiye edilmesi ge
rekenler"deo, "MHP lle ayOl paralele 
düşmekten" söz ettI. Genel Başkan Türk-' 
ler "UDC'nin henüz tartışılma aşamasın
da olduAundan" söz etmesine karşılık, 
Işıklar daha aceleci ldl. "UDC'nin 
kuruldueundan ve herkesin bu cephede 
yer alması gerektiAlnden" söz etti. 

Işıklar'dan sonra Türkier söz aldı. 
Türkler, Uyar'ı öven bir konuşma yaptı. 
Türkler'In konuşmasının ilginç bir bölü
mü de şuydu : "Uyar terazinin bir kelesi
ne beni koyuyorsa, öteki kerealne kimi 
koyuyoı'? öteki keredeki ki.ıyı birlikte 
görüyoruz." . 

TABAN DISK ILKELERINE SAHIP ÇıKACAKTıR 

Türkler burada ilginç bir yönteme 
başvuruyordu. Terazinin öteki kete�n
deki sendika cambazll�I, sahtekarlıRı bi
linen, başka "nltelik"lerinden de kuşku 
duyulan bir başka sendıkacı yer alıyor
du. Ve Türkler dürüst ve bilinçli sendika
cıları bir "ebvenl şer" tercihine zorlama
ya çalı.şıyordu. Bu yöntemin bundan 
böyle de sık sık ortaya sürülmesini bek
lemek gerek . . 

Konuşmalardan sonra "UDC'nin oy
Ianın .. ı"na sırageldi. Sonuçta UOC ''Ka· 
rarı" 25'e karşı 40 oyla "kabul edildi".  
Başta da deAlndıeimlz gibi, temsilciler 
toplantısına katılması gereken delegele
rin sayısı yaklaşık 500 Idi. Ama araların
da oy kulJarunasl herhalde gerekmeyen 
IGD 'lllerin de bulunduAu 40 kişi böyle
ce "UDC'yl bayata geçirmişti." Ciddi· 
yet ve sorumluluk doArusu ancak bu ka
dar olurdu. 

DELEGE SAHTEKARLIKLARI 

Bölge temsilciUeı seçimlerine kat�
ması ge",ken delege sayısı Ise 92 idi. 32 
delegesi bulunan Genel-Iş seçimleri pro
testo ederek toplantıya kat�adı. So· 
nuçta diAer kat�ayan delegeler de dü
şülünce, kattlan delegelerin sayısı 56 olu
yordu. Bölge temsUciliAI seçimlerinde 
DISK üst yönetiminin adayı olan Bektaş 
Avşar 29 oy aldı. DlAer aday Haydar Us· 
tün ise 24 oy aldı. ıkı delege oy kullan· 
madı. 1 Oy da boş çıktı. 

Ancak burada önemli olan, yapılan 
delege sahtekariıklan. Bunu şöyle özet
lemek niimkün: 

1. Devrimci Toprak-Iş sendikası 7 
de"" ile temsil edildi. Oysa bu sayıdı 

delege ile temsil edilebilmesi için sendi
kanın bölgede 2100 üyesi olm ... gereki
yor. Oysa yalnızca 150 üyesi vor. Sahte 
delege say 151 : 6. 

2. Hu-Iş'ln 100 üyesi var. 2 Delege 
ile temsil edildi. 1 delege ile temsil edil
mesi gerekiyoıd u. Sahte delege .. ysı: ı. 

3. Besin-Iş Sendikası Gıda.lş'. kat�
dı. Bu ned.nle hiç delege göotermem .. 1 
ge"'kiyoıdu. Ama iki delege ile temsil 
edildi. Sahte delege sayııı: 2. 

4. Maden·It'ln 1 delege Ue tomııll edil· 
mesi gerekiyoıdu. 4 delege !>OY ,öoterdl, 
Salıte delege sayısı: 3. 

Böylece yap�n toplantıdaki .... te 
delege say." toplam olarak 12 oluyor. 
Ama bu sahte delegelerin Belrtq A"ar' 
ın seçilmesinde v. "UOC'nin karar altı
na a1ınmaSl"ndaki katluları büyük olu
yor. 

Bunun d14ında bir d. bölge Iomıılldııl 
seçilen Bektaş Avşu'. oy veren sendika· 
larla dlAer aday Haydar U_'. oy ve
ren sendikaların bir karşılqt..." ... da il
ginç sonuçlar veriyor. Döküm ,öyle: 

Bektaş Avşar'. oy veren .. ndikalu 
ve üye say�ı 

Sendikamn .dı 
Bank-Sen 
Turizm-Iş 
Dev. Topru-Iş 
Maden.lş 
Lastik-Iş 
Pet. Kimya-Iş 
Baysen.lş 
Tek-Iş 
Tekstil (çırçır şb) 
Toplam 

Oye sayısı 
250 
170 
140 
400 
160 
800 
100 
150 
300 

2 470 

Haydar UıWn'e oy veren Sendikalar 
ve üye .yduı 

Sendikanın Adı 
Tekstil 
Hür Cam-Iş 

- TlS 
Toplam 

Uye sayısı 
4 500 

900 
750 

6 150 

Toplantıya katılınayan Genel.lş'in 
üye sayısı: 8 000. 

Yukarıdaki rakamlardan da anlaşıla. 
caRı gibi, Bektaş Avşar'ın temsilciligı 
2.470 DISK üyesine dayanıyor. Genel.lş' 
in ise Bektaş Avşar'a karşı olduiıu bilini. 
yor. Sonuçta 14.150 DISK uyesi Avşara 
karşı. Yapılan sahtckarlıklarla bolge 
temsilcill�ini " kazandıklarını" sanltnlar, 
bu tabloya bakıp duşunet�kler mi'! 'Ta. 
banın söz ve karar sahibi olması" ilkesi. 
nin hayala geçirilişi bu mu'! 

\'UR UYt)� i J ı·I\I.\1 , 'ı n  7 



BiTM EYEN KAVGA 
Mehmet KöK 

Dünyamızdn ve Wkemizde işçi v e  emekçi smına
rının, sermaye sınıflarına karşı mücadelesi hayat.ın her 
alanında dunnakaıım si.iriJyor. Temel sınıflar arasında 
kulturel, düşünsel, siyasal ve ekonomik alanlarda süren 
bu kavga. sınıf çıkarlarının uzlaşmaz çelişkisinden 
kaynaklanıyor. Toplumda sınıflar doRduRu günden 
bugune kavga sürdü ve sınıflar ortadan kalkana kadar 
da surecek 

Suriip giden sınıf mücadelesi gerçeRinin kavran
ması, �avrandıktan sonra da SJnıfları ortadan kaldıra
cak duşuncenin gelişmesi, örgütlenmesi ve çaRlinızda 
zafere ulaşarak doarulanınllSl, bilimselliAinin kanıtIa
oarak artık du.nyamızda belirleyici düşünce olması ise 
çok yeni. Insanlık tarihine ve uzunJuRuna göre de çok 
hızlı. 1917'de dönemecin dönülmesinden bu yana hız
la . ve uzun bir yol aşılmış. Bir yanda bilimsel sosyaliz
mın ortaya çıkmasına kadar süren yüzyıııar, bir yanda 
1917 Sosyalist Devriminden sonra geçen 60 yıl. 

Sosyalizm artık maddi bir gerçek ve bütün ülke
lerin . emekçileri kurtuluşlarına doAru bilimsel düşün
celenne sarılmış, ôrgütıü ve bilinçli bir uRraş veriyor
lar. Sömürünün son bulabileceRi kavrandı. Sömürü sos- . 
yalist ülkelerde son buldu, ama daha dünyanın tüm 
emekçilerinin sömürü]mesi son bulmadı. tnsanların 
üçte ikisi hiila sömürücü egemen sınıfların emperya
listlerin boyunduruAunu kıramadı. Onun i�in "Görü
nen köy kılavuz istemez" diyemiyoruz. "Kılavuzu
muz bilimsel sosyalizm " diyoruz. 

GÜNLÜK ÇıKAR KAVGASıNıN ÖNEMI 

Usanmadan anl�tmak, usanmadan "Bizi ancak 
sosyalizm kurtarır" demek anlamına gelmiyor. tşçi ve 
emekçi sınıfların sermayedarlara karşı verdiRi günlük 
�ıkar. ,:"ücadelesi , yani ekonomik mücadele, emek çile
�n bılınçlenmesinde, örgütlenmesinde ve başarısında 
ılk alan, temel alan. Daha iyi yaşama koşullannın ka
zanılması daha ileri bir demokratik ortam için müca
delede öncülük de onun i çin bilimsel sosyalistlerin 
omuzlanna yüklenmiş bir görev. ışçi sınıfımızın sap
tınlması, yavaşlatılması. engeııenmesi de bu alanda 
cirit atan sermaye sınıfı uşakları. sınıf haini sayısız 
.endikacı tarafından geçici de olsa başanya ulaşabili
yor. 

Sennayedarların örgütleri ve partileri belli. KuL
landıkları ijız aynı olay için her dönemde aynı. tşçi 
ve emekçileri bugün için sarmış görünen uzlaşmacı 
sosyal demokrat politika da belli. Bu politikanın par
tisi ve sendikaları da her önemli olayda hep aynı gö
revleri yerine getiriyorlar : Oyalama, saptırma, uzlaş
ma. Sosyalistlerin söyledikleri ve eylemleri de ortada. 
Yazılarıyla, çizileriyle, belgeleriyle doRrulukları hep 
",!eYd�d.a: Peki. neden emekçiler için yıkım getiren 
bırçok ınh ufaklı olayın önüne geçilemiyor? Bu doR
rudan .so�yalistlerin kendi gücüyle oranh. DoRrudan 
emekçı k�tle

.
l
.
e��e ola� baAıyla oranlı. çünkü emekçi

lere kendı duşuncelennden ve kendi örgütlerinin bir
leşik mücadelesinden başka dayanak yok. 

OYUNU BOZMAK ıÇIN 

Yine günü geliyor, yaklaştı. Yine yakın bir za
manda asgari ücretler saptanacak. Yine sermayedar
ıar aynı alzı kullanacaklar, yine sarı sendikalar oya
lama. saptırma ve uzlaşma görevlerini yerine getire
cekler, yine iyi niyetli olan bazı sosyal demokratlar ve 
ilericiler yanılacak , sosyal demokratlıAı sermaye adına 
yun.it.en birçok politik önder ise bilinçli olarak yine ' 
emekçileri kandırmaya çalışacak. Ama dün olduRu 
gibi bu çok önemli konuda, bugün de sosyalistler usan
madan aynı şeyleri söyleyecekler. önerilerini yayma
�a ve benimsetmeRe çalışacaklar. Sermayenin ve 
uşaklarının yalan, dolanlarını açıi'a çıkaracaklar. Açı
Ra çıkannaya başladılar. 

Vatan gazetesinin ekonomi sayfasında bir haber
yorum çıktı. Bir haklı öneri dile geldi. Haber Sosyal
Iş Sendikasının Türkiye Noterler Birlili işyerinde baş
lattılı grev ve Tek- Ges-Iş Sendikasının Eskişehir'de 
i�verenle düştüRü ihtilafla ilgiliydi. Türkiye'de bugün 
bırçok grev süriıyor ve hepsi de işçiler için önem taşı
yor. öyleyse bu grevin ve ihtilatın diRerlerinden ayrı
lıRı ve gözden kaçmaması, en geniş biçimde duyurul
ması gereken yanı ne? GreveHer ne istiyorlar? 

. .  Grevin konusu do�rudan tüm emekçileri i1gilen
etınyor ve başarısı da do�rudan tüm emekçileri etki
leycc(>k Sendika, asgari ücret artırımlanndan örgütlü 
ış�ilerin yararlanabilmesi için eski ve yeni asgari üc
ret arasındaki rarkın tüm işçilere yansıtılmasını isti
yor. Bu isteRini de bir toplu sözleşme hükmü olarak 
ışverene kabul ettirmek istiyor. Işverenin bu haklı is
I��l' yanaşmaması üzerine de işçiler greve başlıyorlar. 
E�kışehır'de Tek-Ges·fş'in işverenle dliftüA:ü ihtilal da 
aynı konuda. 

SEFALET ÜCRETININ 
KISA GEÇMIŞI 

1972 Eylül ayında Toplum dergisinin 23.  sayı
sında bir işçi anketı çıkmıştı. Anket Ankera'nın özel 
kesime ait, beton kanna makinaıu imal eden önemli �ir �ayi işyerinde yapılmıştı. Ankete göre en d lif ük 
u:cretı alan meydancdarın eline ayda brüt olarak 720 
bra ve en yüksek ücreti alan tornacıların eline ise 1200 
lira geçiyordu. İşyerinde ücretler 720 lin ile 1500 lira 
�asında oynuyordu ve ortalama i,çi geliri ayda 900 
�raydı. Ve o tarihte saptanma81 ,ecikmiş olan asgari 
ucret ay�a 640 liraydı. Gündelik olarak ise 18 liraydı. 
Beş yıl once bile yürürlükte olan asgari ücret 640 li
rayken ,":ndikalı işçilerin eline ortalama 900 lira geçi
Y.0ı:ctu. Bırç�k k�pitalist ülke işçilerinin adlandırdıRı 
gıbı sefalet ucretı demek olan asgari ücret o zaman da 
sı:n?i�a�z işç.i1ere hiçbir şey ifade etmi;ordu. Bilin
dıRı gıbı sendikasız işçi patronla özel anlaşma yaptıRı 
ve patrona uymaktan başka yolu olmadıRı için asgari 
ücreti bile alamıyordu. Maaş bordrosunda ücretleri 
yüksek gösterip eline düşük ücret verdi;:i işçinin sır
tından az kar gösteren p

.
atron vergikaçakçllıRıyapıyor 

ve bu herkes tarafından biliniyordu. 
14 Haziran 1969 tarihinde 540.TL 91arak sapta

nan sefalet ücreti, bir yıllık bir gecikmeyle 20 Ekim 
1972 günü bölgelere göre 22.TL ije 2S.TL tu'asında 
saptanmıştı. Aylık olarak 660.TL ile 750 TL .,.ıwn
da gelir demek olan bu ücret yeni durumuyla bile o 
g�l�rin �n�kah işçisinin 900.TL 91arak eline geçen 
gelirine hıçbır katkı getirmiyordu. Sendikasız işçiler 
için bu ücret o gün de işverenler tarafından kolay ko
lay uygulanmadı. Aralık 1972 tarihli 17. sayısında 7 
Gün Dergisinin İş ve tşçi sayısı, Bordro Oyunları baş
hlı altında şunları yazıyordu : 

"Asgari Ücret Komisyonu, güya işçilerin daha iyi 
şartlarla geçinmelerini satlamak üzere, asgari ücret .. 
leri İstanbul için 19,5 liradan 25 liraya çıkardı. Yani 
işçi bu par�yla ailesiyle, çoluk ÇocuR11yla yiyecek, gi_ 
yecek, ev kırası: verecek, çocuRunu Okutacak sinema
ya, tiyatroya gidecek. 25 lirarun bir işçi ailesi�e yetiş
meyeceli birçok defa yazıldı, söylendi, bu ayn konu . 
Fakat işverenler bu parayı bile vermemekte direniyor
lar. Bordrolarında 25 lira ödeniyormuş gibi gösterip, 
bunun çok altında ücret ödedikleri bir çok isyerinde 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. tşçi ise zaten iŞsizliRin 
baskısı altındadır. İtiraz edip işten çıkanlsa aynı şart
larla bile iş bulabileceti çok şüphelidir. Durumu bile 
b�le �ab� etmek zorundadırlar ... Bazı işyerlerinde, iş
çılenn bır kısmına 25 lira ödenirken, diRerlerinin iş
t.en çıkarıidıRı ve çıkarılanlann yaptıRı işlerin de 25 
Lira alanların sırtına yüklenditi görülmektedir. tşve
renler böylece aynı işi daha az işçiye yaptınnak yo
lunu tutarak, birçok kimseyi açhla mahkum etmek 
pahasına da olsa, karlarından fedakarlık etmemekte
dirler . Zaten bu farkı da hayat pahalılılı alıp götür
müştür bile." 

Bu durum daha sonraki sefalet ücreti saptamala
rında da delişmedi. Ne sendikalı işçi yararlandı ne de 
sendikasız işçi. 

Günün. geçim şartlarına uygunlulu ise hiçbir za
man söz konusu bile olmadı. 1972'de saptanan 22-25 
TL ücretten önce ilerici sendikaların saptanmasını is
tedikleri en az ücret net olarak 77 lira idi. 1977 yıbn
da, bugün, bilindili gibi yürürlükte olan ücret 60 lira
dır. 11ericilerin 'kıtı kıtına ancak yaşanır' ücret olarak 
5 yıl önce araştırarak buldukları 77 lira net yevmiye 
b.�gün .. i9.in .. bile saRlanamarnıştır. UnutmayalJm ki buf�

t
:;ur'ükte olan 60 lira gündelik bile net delil, 

DECIŞMEYEN PATRON ACzı 

Asgari ücret d�nen sefalet ücretiyle ilgili patron 
alzı bundan 5 yıl once neydi? Türkiye tşveren Sendi
kaları Konfederasyonu 'nun o zamanki başkanı Halil 
Kaya aynen şunlan söylemişti : 
. "Ü���zde bugün 2 milyon kadar işsiz vardır. 5 

lira verdlRınız zaman bile sevinecek bu kişilere 15 25 
30 lira verildiAinde hayatlarından memnun olacakı ' 
tabiidir. S�runa bu açıdan bakılmalıdır. Biz işçi;; 
daha �azla ucret vermeyi i.temez miyiz? Ama ne yapa
lım ,�I, �emle�et menfaatlan ve şartları bu durumda
d

.?,
' :ıne .H�1 Kaya ilericilerin itirazım artınca şu 

sozlen etmıştı : 
"Biz işçiye normal ücreti dışında sosyal yardım ��:I

ı
an da ı,a�sis etmiş bulunuyoruz. Bu sosyal yar
&nmız ıçınde, çocuk zammı, evlenme ve ölüm ::.?Imlan sayılabilir. tşçi 365 günün 225 günü Çalı-

O zaman da herkes, yetmemesi bir yana bu lOs yal yardımlardan da ancak sendikalı işçilerin �ararlan� 

�ık.�arını, onların da sözleşmelerle zaten asgari ücretin 
Witune çıkmjş olduklarını biliyordu. 

SARI SENDıKACI ACzı 

Sarı . sendikacılann Şahı Halil Tunç'un asgari üc
�et . �orrus�onları?da �vundukları neydi? 5 yıl önce 
ılencı sendıkalar 77 lira net, yani ayda 2310 TL t 
gelir ancak yeter" dedikleri sırada şu 'kahraırıın':, 

demeç Halil Tunç'undur: 
"tnsaf. 1020 lira brüt ücreti veren i,verenler bu. 

nu aşır�. 
olarak telakki edebilirler mi? Durum bu �Idu. 

R�?a gore kalkınmanın temel yükünü taşıyan Türk i _ 
çısıne 1020 TL h,k ücreti çok gören bir zihrıiy!t 
Türkiye'nin kalkındlRından kalkınacaRından, nurlu 
ufuk.lardan bahaedemez. Bahsederse o Zaman ,U ,er
çek ortaya çıkar. Türkiye'de kalkınan bir (rUp vardır 
&ma bu da bir avuç azınlıktır. O sıralarda böyle diyen 
ve her defasında hem görüşmeler, hem de kan.rlardaa 
sonra paşa paşa boyun eAen Halil Tunç 4u sözleri et
mişti: 

"Sıkıştırılan gazıann patiayacalı bir fizik Unu. 
nudur. Fizik kanunlan aruında fertler ve toplumlar 
için geçerli olanlar da bulundulu unutulmamalıdil " 
Ve arkasından da parlamentoda 4unlan söylüyordu: 

. 

"Kamuoyuna aç�kça ilan etmek ilteriz ki, i,çi 
haklannın kısıtlanma.s.ı, ya da demokratik rejime ber
hangi bir müdahalede bulunulmam halinde, TWk itçi. 
leri gerekeni yapacaklardır. Böyle bir durum kartıauı. 
da işçHer herhangi bir talimat almaya .erek duyma
dan genel greve gideceklerdir." 

DGM yasası da içinde, .erek işçi haklanaa ,erek
se demokratik düzene bugüne kadar yapılan müdaba,- . 
ıe.�eri hatırlatmaya gerek yok. Ve her zaman H, TUIlç • 
boyle konuştu, hep iyi niyetli sosyal demokratlar al. 
danarak sevindi, uzun bir .üre, hatta hlll CHP'Wer 
Türk:tş'i darıltmama ve ele geçinne aevdUl ıüttöler. 
Ve yıne o zaman da bu tavırlar karşısında .:lıyalistl. 
o?,alama, sapt.rma, uzlaşma manevralanndan bqb 
bır şey olmayan bu balonlara inanmadılar, ,ereblı 
yere umutlanmadılar. 

HÜKÜMET ACZI 

Bugünkü 2. Me'nin özlemlerini lafıyan 1972 
E�minde işbaşında olan hükümetin ça.lıtma Bakam 
Ali Rıza Uzuner'in 7 Gün· Dergisi muhabirine .öyle
dikleri klasik bir bükÜlDet .azıyılı. BuiÜO d. ıöreceli> 
bu atlZları. Bu atızı iyice tanımak için söylenealen 
bakalım : 

"tl'Türk-tş'in taleplerine k8J1llı.k Hükümetin aldı
Rı veya alacatı tedbiIler veya görüşler nelerdir? 

* 1475 sayılı ış Kanunu'nun 33. maddesi ,ere
Rince ücret Asgari Ücret Tesbit Komisyonu aracılılı 
ile tesbit edilir. Aynı madde geret'ince çıkanlan Aca- v 
ri Ücret Yönetmeliline göre Komisyon münkereleri 
ve ara kararlan gizlid.ir. Asgari ücret konusunda Türk
ış'in talebi ancak kOmisyon müzakerelerinde olur, bu 
nedenle biI karar alınması. da asla söz konwu deRildir. 

.. tl' Türk-İş'in istedili 1020 TL �rüt işçi ücreti ile 
yuzde kaç oranında bir ücret düşünülmektedir? 

• Çalışma Bakanlılı olarak &Cari ücretlerin ne 
oranda deRişeceli konusunda bir görÜf ileri snemez. 
Bu husua kOmisyon müzakereleri sonucunda ortaya 
çıkacaktır. 

tl' tşçi kesimi,  1969'da tesbit edilmiş olan aeçim 
indekslerinde ne kadar arllŞ olmuşsa bunları asgari üc
retiere ilave etmek arzusunda olduklannı fakat buna 
Hükümetin yanaşmadılmı ileri sürüyor. Bu konuda ne 
düŞünüyorsunuz? 

• Asgari ücret yönetmelilinin 5. maddesi Ulari 
ücretin tesbitinde geçinme indekslerinin gözönÜDde 
bulundurulacalı hükmünü taşımaktadır. Bu nedenle 
ge5inme indekslerinde artıŞ meydana gelmiş ise ko
DUayonca bu artışın hesaplara intikal ettirilmesi m
sen zorunlud ur. 

. tl' Hüldimet fiyat artışlan karşısında ne gibi ted
buler almaktadır? 
. * Hükümet fiyat artışlannı önlemeyi ana ,ıyele· 

nnden bUi olarak benimsemiştir. Bu konuda me\'CUat 
çerçevesinde her türlü ekonomik tedbirleri almaya ka
rarhdır. , 

tl' tşçi ücretlerinin dondurulacalı doRru mudur? 
• İşçi ücretlerinin dondurulması fiilen ve huku

ken imkansızdır. Bu konuda çıkarılan haberler tamı-
men gerçete aykırıdır." . 

ıkinci �ruya cevap verirken, Uzuner, "Ben bile
mem, kornıayon bilir &Bieri ücretlerin ne olac.,ını" 
demişti. Geçtilimiz hatta içinde ise basında yer aldı
I�n�göre bugünkü Çalışma Bakanı daha cesur. Bildi
Lı� &aklarnıyor. Bakan asgari ücretin yüzde on ile yir
rnı arulnda Yükseltilebilecelini ıöylemiş . Yani 6 lirl 



A SEFALET üCRETi 

ile 1 2  lira &rUl. O da brüt. Bakan bugünkü sefa1et üc
retini 66 lira ile 72 lira ar8&l düşünüyor. Uzuner'in o 
,ünlerdeki söylediklerinin nUlI fiyasko çıktıRı hemen 
an.Laşıhyorsa, bugün görüşmeler 51f851ndak.i tartışma
Lar daha da fiyasko olacak. Ne "geçinme indekslerin
deki artışın zorunlu olarak ücrete intikali" diye bir 
şey şimdiye kadar olmuştur . ki bunun asgari ücret 
yönetm�liRinin 6. maddesi gereli olduRunu da o za
man bakandan öRrenmiştik . ne de hükümetin "fiyat 
artışlarını önlemeyi ana gaye" yaptlAı masalının aslı 
utarı vardır. Bırakalım uzun tarihi filan, karşılaştır
maum yaptıluruz beş yıllık gelişme bile, işveren-hü
kümet-san sendikacı aA'ızlannın ne kadar büzüJerneye
cek kadar genişlikte bir torba oldugunu ortaya koy
muştur. 

Bugünkü işveren ' hükümet - san sendika işbirliRi 
ve tuttukları yol i&e çok daha çıkmazdır, çıkmaz 01-
duRundanda öte niyet çok daha kötüdür. "Mevzuat 
çerçevesinde her türlü ekonomik tedbir"le fiyat artıŞ
ları deail önlenmek, gele gele bugün ; resmen, "ekono
mik tedbir" diyerek fiilen işçi ücretleri dondurulmak
tan beter edilmiştir. Aynca Çalışma Bakanı Fehmi 
Cumalıoaıu "ışçi ücretlerinin adilen düzenlenmesi "  
tabirinin arkasında tekrar ücret dondurma politikasını 
fuma sürmeye başlamıştu. ışçi sınıfının gittikçe ileri 
talepler öne sünnesi,ekonomik, demokratik,  politik 
kazanımlarını koruması ve geliştirmesi ne kadar do
Ralsa, sermaye sınıflarının da gittikçe gerici ekonomik 
anti-demokratik ve politik atılımlar yapmak isteme
sinden doaal birşey yoktur. ÇaA:ımızda büyük ·serma
yenin artık ilerici bir görevinin kalmadılını kılavuzu 
bilimsel .o.yalizm olanlar çoktan biliyor. Bu gerçeAi 
ötrenme sıras.ı da iyi niyetli olan sosyal demokrat ay
dınlara çoktan geldi. HAlA. sermayeye güvence verece- . 
Aiz diye hem bilerek,hem bilmeyerek sermay�n aRı
na düşen ıosyal demokrat politikacı ve sendikacılar 
çok büyük vebal altındadırlar. 

DON GOLDOGOMOZ BUGON 
SERMAYENIN PROGRAMI OLDU 

Egemen sınıflann tarih boyunca deRişmeyen ve 
gitcide gerileyen sömürücü tavırlanm sergilemek için 
zamanın bir ilerici dergisinde verdiRimiz bir örneRi, 
daha doRruıu bir hatırlatmayı yine yapmakta yarar 
var. 1587 yılında yapı işlerinde çalışanlar, "Yevmiye-

yi ziyade vermezseniz işlemezüz" demişler. Padişah 
Uçüncü Murat ise buna karşılık, "Ziyade ücret talep 
idenlerin haklanndan gelinmek ferman oluna ... " ce
vabını vermiş. 1715'de ise yine yapı işçilerinin bask.
ııyla ilk asgari ücret sayılabilecek ferman çıkmış ve bu 
fermanda "i�idalden naklS olan yevmiyeye mik dar-ı 
kifaye zam" olundulu duyurulmuştu. Padişah kafa
sını da, işçilerin hiç dunnadan hep mücadele içinde 
old.-A:unu da bu örnekler güzel gösteriyordu. 1972'de 
verilen bu örneklere neden, Meclis'de AP'yi temsilen 
konuşan Zekeriya Kürşat'ın söylediRi şu sözler ol
muştu : 

"ışçilerin grev ve toplu sözleşme haklan törpü
lenmeUdir. Grev yapan işçilerin yerine başka bir işçi
nin çalıştınlması imkanı yaratılmalıdır. Grevci karşı
sında esir olmaya mecbur oiuyoruz. Bu meseleler hal
ledilmeden, planlar askıda kalacak ve Türkiye felAkete 
sürüklenecektir. " 

Bu sözlere gülen çok olmuştu. Bu sözlere gülmek, 
çaRımızın düşüncesini taşıyan, Sultan Murat kafası 
ile, günümüzün, en azından demokrat kafasını, ayırde· 
debilenler için kaçınılmaz birşeydi. Ama bugün, Ze
keriya Kürşat'ın açık açık söyledikleri, komik gibi 
gelen bu istekler, büyük sermaye sınıflarının, baRımh 
oldukları emperyalistlerin günümüz Türkiyesi için uy
gulamak istedikleri bir program halini aldı. Kendileri 
için güncel, ivedi bir program. Onun için artık önü
müzdeki günlerde meclisler çalışmaya başlayınca böy
le sözlere çok rastlayacaRlz, hem de ciddi ciddi söyle
yecekler, koro halinde söyleyecekler. Artık böyle şey
lere gülecek zaman da geçti. Her zamankinden titiz, 
her zamankinden ciddiyet isteyen bir dönemdeyiz. 
Faşizm 'kahrolsun' demekle kahrolmuyor. Faşizmi 
kahredecek mücadele, deAi! gerilemek, ancak üzerine 
üzerine yürümekle mümkün. 

SEF A LET OCRETINE KARŞI 
TUTARLı ÖNERI LER 

Aııari ücret, en az ücret ama aslında sefalet ücreti 
demek olan yutturmayaca karşı Sosyal-Iş üyesi işçi
ler, Tek-Ges-lş üyesi işçiler bilinçli, tutarlı bir kavga 
veriyorlar. Bu kavganın amacını iyi kavramamız gere
kir. Eski ve yeni asgari ücretler arasındaki fark tüm 
sendikalı işçilere yansıtllmalıdır. llerici tüm sendikalar 

bu isteRi toplu sözleşme hükmü yapmek. için mücade
le etmelidir. ışçilere bu öneri benimsetilmeli, ilerici 
işçi önderleri, sosyalist işçiler sözleşme öncesi 
hazırlık toplantılarında bu önerileri sendikalarına ka
bul ettirmeye çalışmalıdır. Tüm emekçilerin yararına 
olan bu talep anti-faşist kuruluşlann, tüm demokratik 
kitle örgütlerinin önerileri arasına, hedefleri arasına 
girmelidir. Bu konuda tam bir birlik ve dayanışma 
saRlarunalıdır. 

En az ücretle ilgili, bu en az ücreti sefaJet ücreti 
olmaktan çıkarmakla ilgili yeni olmayan fakat hili 
hedeflerine ulaşmamış diRer öneriler nelerdİr? Onları 
yeniden hatırlamak gerek. 

- Türk-ış ülkemiz işçi sınıfını tek başına temsil 
eden bir konfederasyon deaildir. DıSK bu defa mutla
ka asgari ücret tesbit komisyonuna katılmalı ve tüm 
işçiler ve emekçiler, onlardan yana olan tüm örgütler 
bu IsteRi hayata geçirmek için kararlı mücadele ver
melidir, 

- Yeni geçim şarılanna uygun ortak bir i'cret 
üzerinde tüm anti·faşist güçlerin karar ve eylem birlili 
sallanmalıdır , 

- Sarı sendikacılann şimdiye kadar bin defa ka
nıtlanmış oyalama, saptırına ve uzlaşma manevraları 
en başından ve erkenden açlRa çıkanımalı, tüm bilim 
adamları yapacakları araştırmalarla, ilerici sendikacı· 
lar ve ilerici, sosyalist siyasi partiler verecekleri müca
delelerle, işçiyi paşa paşa açlıaa mahkum edecek ta· 
vırlara boyun elmemelidir, 

- Asgari ücret sorunu en kısa zamanda ele alın
malı, bekletilmemelidir. Hükümetin 'Asgari Geçim 
Indirimi yasasını bekliyoruz' .'asgari ücretin tesbiti 
buna baR lı olacaktır' uyutmacası ve oyalaması önlen· 
melidir. 

- Asgari ücret mutlaka vergiden muaf tutulma· 
lıdır. 

Tekrar edelim, bunlarla birlikte en önemlisi asgari 
ücretin eski ve yeni rakamları arasında doRacak fark 
iae mutlaka tüm emekçilere yansıtılmah ve şu anda bu 
amaçla devam eden Türkiye Noterler BiriiRi işyerin· 
deki grevci işçiler ve Sosyal·lş Sendikası ile tüm de· 
mokratik kuruluşlar dayanışma içine girmelidir. 

Unutmayalım ki anti·faşist mücadele ve anti-em· 
peryalist mücadele emperyalizmin ve faşizmin kay· 
nakiandıRı ekonomik sistemin temellerine karşı muca· 
deleyi gerektirir. Faşizme karşı birlik ve dayanışma 
da bu mücadele içinde ve sırasında, somut istekler 
için yapılan eylemlerle doA:ar ve guçlenir. 



TöB-DER'il BiRLiii 
VE SORUMLULUK 
YURUYUŞ Dergisi'nin 130. sayısında Zeki K�ıç Imzalı ve "Her Zaman 

Sorumluluk Gerek" başlıklı bir yazı yayuılandL 
Yazının baş taraCındakl paragraflar .. dakl sendika ve kitle örgütlerindeki 

demokratik işleyiş esasluı tartışllıyor. Sonuç olarak bir talam olumsuz ve 
yanlış egilimler eleştirillyor. Yanhş eR!li�erin sergilenmeslnde; DISK'teki 
uygulamalar gösterildikten sonra TöB·DER MYK'nun Istanbui ve Adana Şu. 
beleri ile ilgili, aldıgı kararlarla DISK uygulamalan arasında bir paralellik ku· 
ruluyor. DISK'teki uygulama ve gelişmeler kamuoyunun bilgisi dahilinde, an· 
cak TöB·DER olarak DISK uygulamaları hakkında herhangi bir degerlendir· 
me ve yorum yapmak bizim örgüt anlayışımıu uygun deeU. O yüzden biz 
TöB·DER 'in son uygulamaları ile DIsK'I karş�aştırmayacak, kendı tasarrufu· 
muzu baRımslZ olarak açıklamaya çahşacaA:ız. Bundan kast ım ız, önceUkle 
Yürüyii'ş okwlarını ve mler demokratik, ilerici unsurları aydınlatmak ve belli 
bir yanlış delerlendinneyl gidermektir. Ayrıca biz bu açıklamamızda Yazar'). 
bir polemiae de giımeyeceliz. Inanıyoruz ki Yazar da böyle birşey istemiyor. 

Hemen bir şeyi daha açıklayalun. TöB·DER gibi etkili kitlesel örgütle. 
rin; demokratik güçlerin denetiminde olmasından gocunmuyoruz. Çünkü böy. 
lesi örgütler sadece kendi tabanıarını delil, genel demokrasi mücadelesini de 
yakından ügilendirirler. Bu espri içinde yapılacak eleştiri ve önerüer gerçek
ten yararlıdır da. 

Yazar; TöB·DER'le ilgili delerlendirmeslnl yaparken, TöB·DER 3. Ola· 
lın Genel Kurulundın söze başlıyor. Kongre delerlendİrmeleri ve o günün ge
lişmeleri bizce subjektir. Demokra�ik ölretmen Hareketini � onun iç dina
miklerini yıkından izleyemedili belli oluyor, burada. Ancak bu konuyu da 
açmak istemiyoruz. Bizim için esas olan son uygulamalarm nedenlerini açık. 
lamaktif. 

TöB·DER Merkez YlO:ütme Kurulu; adı geçen şube yönetim KuruUarml 
görevden alırken, amacı bu yönetim kurulluının siyasi düşünce ve eylemlerini 
ortadan kaidırmak ve böyle"" kendi görüşlerini herşeye ralmen egemen kd· 
mak delildir. Çünkü Merkez Yürütme Kuruiu; bu tlO: yönte�erle örgüt yönet. 
menin miimkün �e dogru olmayacatım bilecek kadar yetkindir. Hele hele bu 
tür yöntemleri uygulayanlarm diiştükleri kötü durumlu ve bunluın acı sonuç
ları gözlendikten sonra. 

Uste\ik hangi yönetim olursa olsun; bu gibi yöntemlerle TöB·DER'de 
tutunamaz. Çünkü Elitim Emekçileıi, gerek bilimsel nitelikleri ve gerekse 
uzun örgütlenme gelenekleri ile bu gibi taVlriarl asla hoş görmezler ve aCfet· 
meder. Dolayısıyla böyle bir işlem "politik" de delildir. 

Merkez Yi.riitmej adı geçen yöneticileri, örgütün demokratik-merkezi· 
yetçi işleyişini ihlal ettikleri; Genel Merkezin içinde buiundulu .e yürütüeüle
rinden oldulu ortak demokraıik Çabaları engelledikleri; 

örgüt hiyerarşisini çilneyerek örgütü çok başlı gösten," davranışlara 
diiştükleri ıçın, 

örgüte karşı tüaüksel görevledni yapmayarak, Genel Merkezi ekonomik 

Demokrati k örgütler 

NATO'yu ve 

emperya lizmi 

protesto etti 
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YÜROYÜŞ'ON NOTU 

YOROYUŞ'ün 130. ,ayısında arkada,ımız Zeki Kılıç'ın "Her Zaman 
Sorumluluk Gerek f' ba,'ık'ı bir yazısı yeralmı,tı. Yazıda deRinilen bazı konu
larla Ugili olarak, TVB·DER Genel Sekreter Yardımcısı Sayın (jmer Arılan' 
dan bir yazı aldık. Arslan 'ın yazIBım okurlorımı.ıa aynen ,unuyoruz. 

ablukaya almak istedikleri, 
örgUtsel balıınsızllRı açıkça çll ... yıp, dller örgütlerte TöJl.DER'ln ilI .. 

kllerini zedeledlklerl; 
Genel Kurui kararlanDI, Genel çalışma prog",�annı çılneyerel<, örgülü 

kendı .grupsal amaçlarına alet edip, şube içinde demokratik Iştirakieri önIe
dlkleri Için, 

Genel Merkezin her ttirlü çabalanna (yayın, eylem, güçbirli.kleri, uluslar. 
arası ilişkiler) karşı düşmanca tavırlar güttükleri Için, Yönetimden almıştır. Bu 
işlemi yapmadan önce de defalarca yazılı ve sözlU uyarılarda bulunmuştur. 

Yazar, Türkiye demokratik güçlerini ne glbi zor günlerin bekledlgını bi· 
lecek durumdadır. 

Yine yazar, TöB·DER gibi; geriCı·faşist gUçlerin boy hedefi olan ve yo· 
lun saldırılara maruz kalan bir örgütün; işlevini sürdürebilmesi için kendi iç 
bütünlülUnü hiç olmazsa asgari ölçüde tutmak zorunda olduRunu da bilir. 

Merkez Yürütme; şubelerinden ve üyelerinden tüzüklere, yönetmelikle
re, kongre ve organ kararlarına uyma görevini beklemek hakkına sahiptir. Ne 
daha taıJa, ne de daha eksik. 

TöB·DER gibi örgütleri oluşturan faktörlerin en ilki; ortak menfaatler· 
dir. Dolayısıyla her yönetici ve üye ortak çıkariarı korumak zorundadır. Hiç 
bir üyeden daha fazlasını beklemlyoruz. 

Sanıyoruz ki yazar da bu hakkı teslim edecektir. örgüt tabanının çok 
büyük bir çogunıulunun, üstelik Yürüyüş okuru ölretmenlerin hemen hemen 
tümünün bu kararı onaylanıası bunun en büyük kanıtıdır. Sadece kararm mu
hataplan bu karara tepki göstermişlerdir. Bir de 5 Şubat olaylarmı yaratanlar 
tepki gösterebOirler (!) 

Yazarj "şubelerin hatalan ve yanlıştan varsa, kongreler beklenmeU ve 
aralarda eleştiriler yapdmalı" diyor. Eler ywışlar ve hatalar çok ciddi dolU. 
se, bu dogru yol olabilir. Ama elerywış ve hatalar herıeçen gün derinleııip, 
örgütü tahribe yönelıyorso böyle bir şeyi savunmayı blzlm aklımız almıyor. 
Dünyanın hiç bir yeıinde de böyle bir şey savunuimaz. 

Yazar, söılerinij üyeleri bu karara karşı çıkmaya çatırarlİ si.kdiRyor. 
Karar .. nedenlerini etranı olarak araştırmadan, klınıerin örgütün bldlR!. 

nı zedeledlgini göstermeden, böyle bir çaln yapl"lll&UlJ dofnısıı anlayamadık. 
Aksine tüm sosyalistlerin, ilericilerin, demokratların TöB·DER'e sahıp çıkma
lan, her türlü saldırıya karşı onu desteldemeleıi bir yurisevedik geretldir. 
Miimkün olduRunca olaylara daha objektif yaklaŞ�aJıdır. Böyle bir yaklaşım 
hem etitim emekçilerinin ve hem de genel demokrasi mücadelesinin Çıkanna· 
dır. 

yazar' .. da böyle diişündügüne ınanmak Isteriz. 

ömer ARSLAN 
TöJl.DER Genel Sekreter Yrd. 

lstanbul'da 4 ı demokratik kuruluşun katkılanyla düzenlenen 
"Emperyalizm, Nato ve Türkiye" konulu toplantıda, NATO tatbi
katı ve emperyalizm protesto edildi. 

1 Ekim 1977 Cumart.,i günü ıstanbul'da Spor ve Sergi Sarayında yopı· 
lan OI E.mperyalizm. Nato ve Türkiye" konulu forumda konuşan örgüt sözcü
leri, Kararlılık '77 tatbikatının, emperyalizmin bağımsızlık ve demokrasi düş' 
manı yüzünü bir kez daha sergilediğini belirtmişlerdir. Amacı N ATO tarafın
dan "Türkiye'yi bir komünist işgalden kurtarma provası" olarak. açıklanan 
N A  TO tatbikatının tüm yurtsever kişi leree protesto edilmesi gereği de vurgu· 
Ianmıştır. Toplantı boyunca, demokratik örgütlerin ortak olarak saptamıŞ ol
dukları sloganlar dışında slogan kullanılmaması ve disiplin konularında özen 
gösterilmiş ve böylece "emperyalizme ve faşizme karşı eylembirliAi" alanın
da, ıstanbul'da olumlu bir adım atılmıştır. 

Toplantıda Devrimci Halk Kültür Derneği, Ilerici Gençler Derneği, Sos
yalist Gençlik Birliği, Tüm Öğretim üyeleri Derneği, Devrimci Gençlik Der· 
nekleri Federasyonu, KÖG EF, Devrimci Demokratik Kültür Derneği, Mimar 
ve Mühendis Odaları Istanbul KOOrdinasyon Kurulu, Sanatçılar Birliği Derne
ği, Pahalılık ve lşsizlikle Mücadele Derneği temsilcileri söz almışlardır. 

TIp Iı Merkezinden ve T Sıp Genel Merkezinden ve çeşitli örgütlerden 
toplantıya başarı mesajları gelmiştir. 



ÖRGÜTLERDE "FAYDACILlK" 

ve "TASFiYECiliK" 
. H�ngi yanından alırsak alalım önemli ve güç günlerin eşiRindeyiz, için

de)'lz. Bır yanda faşist baskı ve terör politikasının yaygınlaştınlmak istenmesi 
özlemleri ve bu yoldaki hazırlıklar süregiderken, öte yandan emekçilerin eko
nomik-demokratik hakları üzerinde acımaslZ bir çember oluşturulmaya çalı
şılıyor. 

Zamlar, hayat pahalılıRı emekçi kitleleri günden güne ve artan bir hızla 
"cendere" içine alıyor. Toplumumuzun ezici çoRun1uRu (işçi, köylü, ölret
men, memur, teknik eleman, ö�encisiyıe) kl.Sllcam geniş emekçi kesimleri bu 
durumdan hoşnutsuz. HoşnutsuzluRunun bilincinde. Ancak tepkilerini ve 
hoşnutauıluklarını örgütlü bir biçimde toparlayıp hangi yöne, hangi amaç 
doAruJtusunda ve nasıl bir örgütlenmeyle yöneltebileceRinin ayru ölçüde bi
lincinde delil Bu, kuşkusuz hareket açısından bir eksiklik. Ama aııılmayacak 
bir eksiklik sayılmamalı. Bunun böyle olmam, oolann varolan örgütlerine de 
yansıyor ve örgütlerindeki "rahatsızlıkların" maddi temelini oluşturuyor. 
DıSK ve TöB-DER içindeki gelişmeler buna canlı örnek. 

örgütlerin tarihinin befuli dönemlerinde "rahatsızlıklar" geçmişte de 
görüldü, şimdi de görülüyor_ "Rahatsızlık" bir ya da birkaç örgütle veya şube 
ile sımrlı da deliL. Genel anlamdaki "bulanıklıRıo" getirdiRi rahatsızlık. özel 
anlamda da sendikalarda ve demokratik kitle örgüUerinde sürdürülmeye ÇalıŞı
lıyor. Yalnız unutulmaması gereken nokta; "rahatsızlıRın" nereden kaynak
landıRının, hangi biçimlere bi.irünebileceRinin ve örgütün gelişiminin, mücadele 
gücünü hangi alanlara saptırmaya, hapsetmeye yöneleceRinin iyi bilinip bilin
memesine baRh olarak deRişebifu. Çeşitli boyutlara ulaşabifu, deRişik görü
nüm1er alabilir. 

DeRişik görünümler alabilir diyoruz çünkü; sapmalarm hiç bir yerde düz 
bir çizgi izlemediRini biliyoruz. Degişik koşulların sonucu olarak şu ya da b u  
biçimde u ç  verebilirler. Yanlış teşhis, y a  d a  teşhısteki gecikmeler, o örgütteki 
tahribatın artmasma neden olurlar. Bu tahribatı önlemek ise güçleşir. 

Sosyalistlere düşen görev, her hal ve şartta ortaya çıkabilecek bu cins
ten rahat&Jzlıkları, sapmalan önceden sezebilmek, ideolojik öngörüşlü1ükle 
bunları ortaya çıkarıp, gün geçirmeksizin bunlarla mücadeleye koyulmaktır. 

ıdeolojik öngörüşlülük kuşkusuz işçi sınıfımızın politik örgütünün -yani 
partisinin- niteliRinin bir gereğidir. Onun mücadele ekseninin dışında. ondan 
da öte ona hasmane tavır takınmış olanlar için örgütlerdeki gelişmeler sürp
riz ( ! )  olarak gözükebilir. 

DiRer ülkelerde olduRu gibi Türkiye'de olan gelişmeler bu doRruyu bir 
kez daha kanıtlıyor. öteden beri işçi sınıfımızm ilerici sendikal örgütü DİSK 
içinde olup bitenler, oynanan oyunlar sosyalistlerin tasfiye edilmeye çalışıl
ması, genel anlamdaki rahatsızlıRın somut belirtileridir. 

Buou hoşgörüyle karşılayıp, ondan da öte al kış tutup el oRuşturanlar 
bugün bir çıkmaz yolun eşiRine gelmişlerdir. Geldiklerini anlayıp anlamadık
lannı bilemeyiz ama "iRnenin kendilerine batması" sonucu, durumdan şika
yetçi görünür olmaya başlamışlardır. 

Bu sadece ilerici sendikal hareket içindeki belli bir siyasi görüşün sahip
leri için mi böyledir, diye bir soru akla gelebilir. Kesinlikle hayır. DiAer de
mokratik kitle örgütlermde de benzer tavırları gönnek olanaklı. Başka bir de
yişle yönetime gelen bir grup veya görüşün, kendisinin dışındakileri dışlamaya 
hızla örgüt ilke, amaç ve tüzüRünü bir yana bırakarak bunu yapmaya çalışması: 
o örgütte onarılına.aı. güç yaralann olmasına yol açabiliyor. Hatta keqdisi belir
li bir süre yönetirnde kalsa dahi, böyl� bir yönetimin kendilerine bile bir ya
rar getirmediAi, getiremeyeceRi yaşanan bir gerçeklik olarak karşılarına dikil
mekte gecikmiyor. Nitekim çeşitli örnelderde olduRu gibi gözlemleniyor da. 
örgüt yönetiminin tabanıyla olan ilişkisi giderek kopuyor, onun sonucu o ör
güte eylemsizlik egemen oluyor. örgüt tabanının genişlemesi gerekirken, da
ra1ma.sı tehlikesi ortaya çıkıyor. Özlemlere çözüm getirmek işi veya bu yolda 
mücadeleye koyulma işi sürekli ertelernelere ve zaafa uRruyor. 

Sendikalarda olsun, demokratik kitle örgütlerinde olsun başından beri 
bu örgütlerin amacına, ilkelerine, tüzüRüne yönelen saldırılara, uç veren ve Çı
kabilecek sapmalara karşı uyanık, mücadelede tutarlı ama sonuna kadar tutar
lı tavrı, yalnızca bilimsel sosyalistler ve tutarlı demokratlar kavramış ve ona 
uygun hareket edegelmişlerdir. Bu uRurdaki mücadeleyi de sonuna kadar sür
dürmekte kararltdular. Ciddi olan tavır, örgüt ilkelerini, amacını ve tüzüRünü, 
geleneklerini her zaman aynı kararlılık ve inatla sürdürmekten geçmektedir. 
Hangi örgütte olursa olsun, doRru olanı budur. 

BilindiRi gibi demokratik kitle örgütlerinin iç işleyişini düzenleyen ilke· 
leri vardır. Bu ilkeler soyut kavramlar olmayıp, örgütün tüzüRü, karar organla
rı ile iç içe düşünülmelidir. örgütü yönetenler veya yönetime tatip olanlar, bu
nun bilincinde olarak göreve talip olmalıdırlar. Bunlardan bir kez ayrılınmaya 
başlandı mı, "rahatsızlık" o örgüte girmiş demektir. örgüt ilkelerini tanımaz
lık, öreüt tüzüRüne aykırı davranışlar hoş görülmeye ya da hoş gösterilmeye 
çalışılıısa -gerekçesi ne olursa olsun- örgüt kendi içinde tah:dp ediliyor demek
tir. Niyeti ne olursa olsun bunu tasvip edenler de bu tahribata katılıyorlar de
mektir. 

Hele bir örgütün bir başka örgütün iç işlerine karışması bu tahribatı da
ha artırabilir, derinleştirebilir. örgüt içersinde çözümlenmesi gereken bu tür 
sorunların başka alanlara çekilmeye çalışılması, gerekçe ne olursa olsun bir 
takım gençlik örgütlerinin TöB·DER 'in içişlerine fiilen kanştırllmaSl çok da
ha büyük yan1ışlıkları içinde taşımaktadır. Bu yanlışlıklan körükleyenler ör
gütliJ mücadele gelene�i olan öAretmen tabanından gerekti derai alacaklardır. 

Işçi sınıfımızın ileri sendikal örgütünün özünün boşaltılmasının, bir başka 
deyişle sosyalistlerin tasfiye edilmesi1')e çanak tutanların elbetteki tt ........ .. � .. 
vırlarından söt etmek mümkün deAilda. 

örgütüm üz TöB-DER'in 3. OlaRan Kongresinde öAretmenlerin birliRini 
"ormekJe" daha doRrusu, bu iddiayla ortaya çıkıp, sonra da "çöken bir çizgi" 
de karar kılanlar duydukları hoşnutsuzluRu önce kendi tavırlarında aramak 
zorundadırlar. Ş unun için; hem tutup örgütü kendi eııerinle "çöke n çizgiye" 
teslim edeceksin, -nasıl olsa geri a!ırım diye- yani hem tcslimiyetçiliRe hem 
nıaceracllıA'a gireceuin, ondan sonra da durumdan şikayetçi görünüp ortalıRa 
veryansın edeceksin. Bu durum ancak uzun soluklu mücadeleyi kendisine seç
nıı� olanlar için şaşırtıcı degiL. Sosyalistler ve tutarlı demokratlar o zamanki 

bildirilerinde ortaya çıkabilecek yeni durumları ve örgütümüzü bekleyen so-

UZERİNE 
run1an açıklıkla belirttiler. Yönetime muvazaa1ı bir biçimde getirilmek iste
nen profesyonelliRin "yönetlıni bırakmak istememe" gibi bir durum yaratabi
leceRi tehlikesine de işaret ettiler. (Bu konuda ayrıntılı bilgi için Demokrasi 
İçin Birlik Grubunun bildiri ve broşürlerine bakmak yeterlidir.l 

Şimdi yönetimde olanların böyle bir niyetinin olup olmadıımı söyle
mek için, vaktin biraz erken olduRu söylenebilir. Şunu hemf'n belirtelim ki, 
Genel Merkez yönetimi iııbaşma gelir gelmez, ilk yaptıRı baan toplantısında 
öJ1üt tüzURüııü anti-demokratik bulduRunu kamuoyuna ilan etti. Bu örgütü
müz açwndan gerçekten bir şa.nssız1ık. Sosyalistler ve tutarlı demokratlar 
anında buna karşı çıktılar. O zaman da örgütün tüzüRünü ve ilkelerini, bütünlü
lünü savundular. 

Ancak tüm olumsuzluklann bilerek şimdiki Genel Merkez yöneticilerini 
daha "uygun" buldukları için destekleyen ve yönetime gelmelerine olanak 
saRlayan "Birlik ve Dayanışma" Grubunun sanıyoruz kendi dışında sorumlu 
aramaya hakkı yoktur. 

Ortaya çıkan gelişmelere başkalarını alet etmek isteyenlerin bir kez da
ha düşünmeleri gerekiyor. Düşünmeleri "benden sonrUl tufan" anlayııımın 
niteliklerinde aramalanyla ilgili. Ya da bazı dotrulan her yerde aynı samimi
yetle &8vunamamalanyla ilgili. Kısacam ilkesizlikleriyle illili. 

Ilkesizlikse, hangi örgütte olursa olsun (sendika, demokratik kitle örgü
tü) örgütü çıkmaza sokmanın temel faktörü. 10 Kasım'dalli anma günlerinde 
"İzindeyiZ Atam"a benzer bir tanımlamayla "ötretmenlerin yolu işçi .ınıfı
mlzın yoludur", "y8.Ş8Sln işçi sınıfımız" demekle işçi &lnıeının .do.tu oluna
mayacalı gibi, işçi sınıfı bunlarla savunuluyor da olamaz. 

Aslolan bir örgütün onu örgüt yapan, ona vücut veren ilkeleriyle, ama
cıyla tüzüRüyle birlikte savunmaktır. Ama buna da "mak.yevilizm" engeldir. 
Başka bir örgütün içişlerine kanşmak kuşkusuz bizim haddimiz delil. Ancak 
bazı gerçekleri görebilmek için herkesin kör ve saRır olduRu da aarulmuın. 

öteden beri işçi sını!ımIZlD ilerici sendikal hareketi içinde yalnızca 
"politik" düşüncesinden başka bir "suç"u olmayanların üst yönetirnce DAGI 
tasfiyeye uRratlldlRıru gerçeRini gönneden, ya da görüp "i,çi &lnıfının yolun
dayız", "disiplin gereRi" gibi sözde gerekçelerle onu onaylayanlann sanıyoruz 
sızlanmaya hakkı yok. Samimiyetsiz, tut&rsız, ilkesiz tavıdannın lOnucu ola
rak yok. 

Ancak. bilimsel sosyalizme inanan sosyalistler ve tutarlı demokratlardır 
ki; sonuna kadar örgüt ilkelerinin ve tüzüA'ünün, disiplininin gerçek uvunucu
lan ve yılmaz savaşçılandır. Sözde savunur gözükenierin fOYUlm meydana Çı
karmak ve kamuoyuna duyunnak da onların görevidir. Hayatın her alanında 
olduRu gibi TöB-DER'in tabanmdaki öRretmenlere bunlan duyurup, onlan, 
örgütümüzün geleceRini bekleyen tehlikelerden haberdar etmek, öl'lüteel lO
rumluluRumuzun bir gereRidir. 

Çarpıtmalara ve deRişik alanlara çekilmek istenen bu kararlan tüm öR
retmenlerin bilmesi ve deRerlendinnesi, içinde bulundulumuz dönem ve TöB
DER 'in geleceRi açısından son derece önem taşımaktadır. Her önüne ıelenin 
örgütü istediRi biçimde kullanmaya kalkışmUl, ona yüklenemlyeceti mi.yon
lar vennesi, o örgütü parçalar, mücadele gücünü ktrar. 

DoRrudan iktidan devralmaya hazırlanmayan örtütler içinde ayn dütüo
celerin olmasından daha dolal birşey olamaz. Ancak bu da, her politik dÜ4ÜO
ce sahibinin serbestçe her istediRini her zaman yapabileceti anlamına da ıel
mez. Açıkça disiplinaizURi görülen, örgüt ilke ve tüzütünü çilneyen, kartı dev
rimcilerle birlik olanlara karşı da gene örgüt tüzüRünün emredici hükümleri te
reddütsüz uygulanır. 

Tekke zihniyetiyle demokratik kitle örgütleri ve .endikalan yöneteceIi
ni sanan kimileri için bu durumJar Cazla bir anlam t..,ımıyor olabilir. Bir kere 
o zihniyete sahip olundu mu, önce kendi kitle tabanının öıJemlerinin dıpna, 
sonra da burjuvazinin kollannın arasına düşülmesi pek fazlaca bİl' zaman al
maz. En azından onun oyunlarına alet oluşu Cazlaca bir zaman almaz. 

Demokratik denetim mekanizm8Slmn yeterince çall,tırılmadlRı veya bu 
yolda onca uyarılara raRmen harekete geçilmediRi açık bİl' gerçektir. Istanbul 
ve Adana şube yöneticilerine Genel Merkezce "işten el çektirilmesi" gerekçe
leri yeni ortaya çıkmış deRildir, Bu şubeler bazı tavulannı öteden beri inatla 
sürdürmektedirler. Onca uyanlarımıza raA:men demokratik denetimin zama
nında kurularnamuı veya savsaklanması sonucu bugünkü duruma gelinmiııtır. 
Bu örgüt yönetimi açısından bir eksiklik, ondan öte yanlış1ıktır. Elinde kitle
siyle baR kunna aracı olan dergisi ve gazetesiyle TöB-DER yönetiminin buna 
girmemesi, bu yanlışlıklan teşhir etmemesi, bir başka yanhşlılıdır. Hele za
manlama açısından DİSK içindeki gelişmelerin ortaya ya da su yüzüne çıkma
ya başladılı bir dönemin seçilmesi, o görüş sahiplerini en zaylC anında yakala· 
yıp, köşeye sıkıştırmak gibi faydacı yanı alır basan bir izlenim yaratmaktadır. 

Emperyalizme ve faşizme karşı demokratik toplumsal muhalefetin güç_ 
lendirileceRi ve atılan adımlann gayet dikkatli .. e ve titizlikle hesap edilmesi ge
reken bir dönemde bu kararların alınması, bazılarınca, hemen şu ya da bu ıe
rekçeyle kamune edilmek istenebilir veya başka alanlara çekilmek istenebilir. 
Sanki bugün Türkiye'nin tek sorunu "UOC" içinde yer almak, ya da ona en 
şiddetli bir biçimde karııı çıkmakmış gibi bir ikilem içerisine kitleler çekil
mek istenebilir. Bir başka deyişle demokratik kitle örgütleri ve tendikalar bu
na alet edilmek istenebilir. 

Tüm bu ortaya çıkabilecek olumsuzluklann ve tehlikelerin bilincinde 
olarak. hareket eden bilimsel sosyalistler ve tutarlı demokratlar dimdik ayakta 
ve yönetimde olmasalar bile görev başındadırlar. Soyuttan öte somut, ayaklan 
yere basan politikalarının bir gereRi olarak şunu herkese bir kez daha haykırı
yorlar: Bir tek anti·faşist ve anti-emperyalistin bile dıŞlanmadılı, emperyaliz; 
me ve faşizme karşı en geniıı güç ve eylem birHRinin oluşturulmaya çall,ıldlRı, 
demokratik toplumsal muhalefetin güçlendirilmeye çalışlldlAı bir dönem için
de yaşıyoruz . örgüt içindeki iç çekişmelerin dışında, grupsal çıkarların üstün
de olmamız gerekiyor. Faşizme karşı birlik olmanın gereli her zamankinden 
daha fazla, sorumluluRu daha da aRırdır. 

Emperyalizme ve faşizme karşı yürütülen mücadelede örgütümüzün birli
Aini ve bütünlüRünü gözümüz gibi korumak. zorundayız. Çünkü biliyoruz ki; 
ORGtrrLU BIRLEŞIK GOç YENILMEZ! 
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GiRESUN'DA ANTi-FA'iST TOPLANTı 
1 Ekim Cumartesi gilnü Giresun'da 

CHP, Türkiye Işçi Partisi lı Örgütleri 
ve Giresun Ziraat Odası, Giresun lÖB
DER Şubesi, Giresun Kültür Derneai, 
Genel Iş Sendika" Giresun TemsilcIIili, 
Giresun Yüksek Ölrenim Derneai, 
TOTED Giresun Şubesi, TOM-OER Gi
resun Şubesi'nin ortaklaşa dUzenledikle
ri anti-faşist bir toplantı yapıldı_ 

T oplantmın �Ci, faşizmin ye hayat 
pahalılıAının yanı sıra, Fiskobirlik'de 
oluşan faşist uygulamaları da protesto 
etmekti. 

Demokratik güçlerin anti-faşist ey
lem birlilinin somut bir ö<neAi ol.n bu 
toplantıya, 1 .500 kişiyi aşan bir toplu
luk katıldı_ 

Giresun Ziraat Odası Başkanı Halil 
Akbaşlı, konuşmasında fındık tab.n fi
yatlarının 150 kuruş dllşük belirlendiIi
ni, fiyat tesbitini" devalüasyandan önce 
yapılnusanın ii'elielyi zarara soktuAunu 
belirtti_ Akbaşlı, pahalılık ye umlar kar
Şısınd. üreticilerin örgütlenmesi gerekti
lini, örgütleıvneyen birimlerin yok ol
maya mahkum olduAunu vurguladı_ 

Giresun TÖB-OER Şubesi adına ko
nuşan Fazlı Usta, Seydişehir, Tariş ve 
AliaA.'dan sonra faşist örgütlenmenin 
Fiskobirlik'de de başladıAını, buna karşı 
milcadele etmek gerektilini belirtti. 

CHP Iİ Örgiltii adına konuşan Ömer 
AdllÜZel Ise, zamları" sermayenin bir 
oyunu oldulunu, mahalli idarelerde fa
şist tırmanışın hlZlanchğml, buna karşı 
uyanık olmak gerektilini belirtti. 

TOTED Şube Başkanı Türker Dik
men ise konuşmasında faşist baskılara 
d:linmiş, teknik elemanların sorunlarını 
dile getirmiş ye faşizme karşı güç ve ey
lem birliğinin geliştirilmesi gerektiğini 
vurgulamıştır. 

Genel-Iş Giresun Temsilcisi Bilal Taş
göz, belediye temizlik işçilerini" faşiz
me karşı mücadelede bu eylem birHAini 
destekledikleri"i, faşizme karşı mücade· 

11111 1. 1" s \( ; I  __ I N'ı C .. I K TIR 

FAŞIZME KARŞI EYLEM BIRLım 

lede birliğin tabanda yapıl.cak somut, 
ortak işlerle gerçekleşeceğini, üst dı!
zeyde atılan içi boş birlik çağrılarının 
havada kaidıAını, Belediye'de çalışan iş
çiler olarak bugünkü ortak eyleme katıl
maktan onur duyduklarını belirtti. 

TOM-OER Ş ube Başkanı Mehmet 
Aksu, artan hay.t pahalılığının memur
ları ezdiğini, faşizme karşı mücadelede 
yerlerini almaya kararlı olduklarını ve 
sendikal haklarını alacaklarını belirtti. 

Giresun Kültür Derneai adına kQnu
şan Menna" Evren ise, faşizme karşı ide
olojik mücadele üzerinde durmuş, faşiz
min akla ve mantığa dUşman olup körü 
körüne itaat. isteyen bir uygulama oldu
ğunu. yalan, ahlaksızlık gibi tavırları" 
faşistleree tabii olduğunu "Olkilcüye 
Notlar" adlı kitaptan alıntılar yaparak 
belirtmiş, eylem birliğinin kaçınılmaz 
olduğunu vurgulamıştır. 

Giresun Yüksek Öğrenim Oerneği'nin 
temsilcisi Yılmaz Şahin ise, Eğitim Ens
titüsündeki faşist baskıları anlatmıştır. 

Türkiye Işçi Partisi Giresun l ı Başka
nı Şansal Dikme" konuşmasına başlar
ken, örgütlenen bu toplantının gelecek 
örgütlü, ortak mücadelenin ilk adımı oL
masını dilemiştir. 

Şansa! Dikme" daha sonra faşizmin 
maddi temellerini" ortadan kalkması ge· 
rektiğini, pahalılığın, zamların, baskının 
kökünün böylece kurutulacağını belirt
miş ve en ücra köşelere kadar örgütlen
miş faşizmin karşısına anti-faş�st örgüt
lenmenin ve eylem birliğinin çıkarılması 
gereğinin üzerinde durmuştur. 

2. MC 'nin kurulmasıyla birlikte faşist 
partinin hızla örgütlendiğini, anti-ka
pitalist görünümlü sloganlarla emekçi 
kitlelerde taban bulm.ya çalıştığını be
lirten Şansal Dikmen ıtalya ve Alman
ya'daki faşizmin iktidara geliş biçimine 
dikkati çekerek aynı yöntemlerinlli"ki
ye'de de uygulanmaya çalışıldığını, tüm 
sol, ilerici, sosyal demokrat, yurtsever 
kişi ve kuruluşların ortak mücadele ve 
eylem birliğini oluşturmaları gerektiğini 
belirtmiştir. 

loplantı, saptanan ortak sloganların 
atıldığı örgütlü ve disiplinli bir hava için
de sürmüş ve son bulmuştur. 

� kanıtı 

2 MC'nin başbakan yardımcısı Türkeş CHP'ne ciddiyetlen uzak b.nş 
çağrıları yaparken, "ülkücü" komandolar eylemlerini giderek sıklaştırmakta
dıriar. 

Bu eylemlerin en sık tekrarlandığı yerlerden biri de Elazığ Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademisidir. Akademide ve yurtlarda can güvenliği, 
öğrenim özgürlüğü kesinlikle söz konusu değildir. Sınavlara girmeye çalışan 
öğrencilere komandolar polisin gözleri özünde saldırmakta, ilerici olarak tanı
nan öğrenciler yine güvenlik kuvvetlerinin gözleri önünde bıçaklanmaktadır. 
Polis, kendilerinin korunmasını isteyen öğrencilere "siz kendinizi koruyun" 
yanıtını vermektedir. 

Geçenlerde Elazığ'da komandolar tarafından zincir ve sopalarla dövÜıen 
bir öğrenci yukarıda görülmektedir. Bu tür saldırılar ülkenin dört bir yanında 
her gün devam ederken. Başbuğ'un barış ve kardeşlik çağrılarının da ardı ar
kası kesilmemektedir. 



SSCB ANAYASA TASLAol üZERiNDEKi 
TARTIŞMANIN SONUÇLARI 

Yeni Sovyet Anayasası tasıaemın 
Sovyet Halkı tarafından tartışılması ta· 
mamlanarak, Anayasa Komisyonu'nca 
yeniden gözden geçirilerek Taslak 4 
Ekim 'de Yüksek Sovyet toplantısına su· 
nuldu. 140 milyon Sovyet insanının, ya· 
ni Sovyeııer Birligi 'ndeki yetişkin nüfu· 
sun beşte dördünden fazlasının katıldıRı 
tartışmadan sonra Anayasa Komisyonu, 
Taslagın 110 maddesinin degiştiribnesi· 
ni ve yeni bir madde eklenmesini önerdi. 
Yüksek Sovyet 'e Komisyon çalışmaları 
hakkındaki Rapor'u, SBKP Merkez Ko· 
mitesi Genel Sekreteri Leonid Brejnev 
sundu. 

Brejoev'in Anayasa Komisyonu adına 
Yüksek Sovyet'e sundugu Rapor bütün 
dünyada geniş yankılara yol açtı. Yalnız 
sosyalist ülkeler ve kapitalist ülkelerdeki 
ilerici kamuoyu deRil, burjuva basını da 
Brejnev'in konuşmasının degerlendinne
sine yer ayınnak zorunda kaldılar. Bu 
geniş tartışma, Sovyet Anayasası taslaRı
nın halk tarafmdan tartışılmasuun orta
ya çıkardıRı gerçeklerin sonucudur. 

TARTIŞMANIN GENIŞ BOYUTLARI 

Brejnev, Anayasa Komisyonu adına 
sundueu Rapor'da, işletme ve kolhozlar
da. askeri birliklerde ve işçilerin oturma 
yerlerinde bir buçuk milyon toplantı dü· 
zenlenerek taslaeın tartışıidıeını açıkla
dı .  Rapor'a göre Anayasa taslaeı sendi
ka. komsomol, kooperatif ve sanat ör
gutlerindeki genel toplantLlarda görüşü!· 
du. Ayrıca Parti örgütünün tümü tartış
malara katıldı :  uç milyondan fazla insa
nın konuşma yaptıeı dört yüz elli bin
dtn çok açık pani toplantısı düzenlendi. 
Bunun yanısıra köy Sovyetleri ne kadar 
luın Sm'yetler tarafından, yani Sovyet 
h:ılkını lpn1sil eden iki milyonu aşkın 
'ı' ' ' ı.. \pkili" l.:tr14(lndan da Taslak ince· 

le ndi. 
Brejoev'in Yüksek Sovyet'e sunduRu 

Anayasa. Komisyonu Raporu 'nda açık
landıgına göre, Tasla�ın halk tarafından 
tartıŞılması sırasında Taslagın çeşitli 
yönleriyle ilgili dört yüz binden fazla 
öneri yapılmıştır. Bu önerilerin pekçoeu 
birbirinin aynı ya da tekran olmakla bir
mete, Anayasa Komisyonu 'nun deeer
lendinnelerinden sonra Taslaem 110 
maddesinde de�lşildlk yapıbnası ve bir 
yeni maddenin eldenmesi kararlaştırıı· 
mıştır. 

SOSYALIZMDE EMECIN ROLtl 

Taslak için yapılan degişiklik önerile· 
rinin en büyük bölümü, sosyalizmde erne
�in rolü konusuna ilişkineUr. Brejnev'in 
Rapor'unda bu konuya şöyle deglnlli· 
yor: "Sovyet toplumu sadece emekçi sl
nınardan ve sosyal gruplardan oluşmak
tadır. Bu durum göz önünde bulunduru
larak Anayasa 'nın ı. maddesinde Sovyet 
halk devletinin IşçI, köylü ve aydıniarın, 
ülkenin tüm ulus ve halk toplulukların. 
dan emekçIlerin Iradesini ve Çıkarlaruıı 
ifade ettlgı hususunun kaydedibnesi 
önerlliyor. Aynı zamanda, herhalde, 
Anayasa'da sadece SSCB 'nın polItik te· 
melini ve sadece ekonomık sistemimizin 
temelini degiı, aynı zamanda devletlml· 
zin sosyal temelini de belirlemeye ilişkin 
d1eer bir öneriyi de kabul' etmek gereke· 
bilir. ışçi sınıfının, kolhoz köylülerinin 
ve halk aydınlarının bozulmaz blrlI�i ül· 
kemizde bu temeli oluştunnaktadır ve 
bunu açıkça söylemek gereklidir. 

KABUL EDILEN DlCER öNERILER 

Anayasa Taslalının tartışılmasında 
ayrıca devlet ve kolhoz mülkiyetlnin 

öneminin daha da vurgulanınası, emekçi 
topluluklarının (kollektivile) rolü ve 
öneminin belirtilmesi, topluma yararlı 
çalışmadan sapmanm kınanması, top· 
lum servetinin korunmasında yurttaşla· 
rın görevleri, yurttaşların kendilerine ve· 
rilen konuta özen gösterme yükümliilü· 
Ründen söz edilmesi, çocukların ana-ba
balarma özen göstenneleri ve onlara yar· 
dun etmeleri gerektiet konusunun belir
tilmesi, sosyalist demokrasinin mükem
Inelleştirilmesine ilişkin maddelerin ge
liştirilmesi, Sovyetler BirUIi'nin genel ve 
tam bir silahsızlanmadan yana oldueu· 
nun belirtilmesi ve benzeri gibi temel 
konularda degişiklik önerileri yapılmış· 
tU". Bu ve bunun gibi pekçok öneri Ana· 
yasa Komisyonu tarafından kabul eeUI· 
miştir ve Anayasa Komisyonu Taslak 'ta 
,ırt redaksiyoniar dışuıda yaklaşık yüz 
elli deelşiklik ve açıklama önenniştir. 

KABUL EDILEMEYEN öNEmLER 

Yüksek Sovyet'e sunulan Anayasa 
Komisyonu Raporu, kabul edilmesi 
mümkün olmayan önerilerin de yapıldı
emı açıklamaktadlı'. Bu önerilerin bir 
bölümü, yasalarda mevcut olan bazı ku· 
ralların Anayasal düzeye yükseltilmesine 
ilişkin önerilerdir. Bir bölümü ise özü ba
kımından yaıılı.ş kabul edilmiş öneriler· 
dir. Komisyon Raporu'na göre bıı öneri· 
leri n ortak niteliei, Anayasa'nın, geliş
miş bile olsa komünist degıı, sosyalist 
bir devletin Anayasası oldueunu hesaba 
katmamasıdıı. örneein herkese aynı iş 
ücreti ve emekli maaşı uygulanması, ya 

da iş ücreti ve emekli maaşı miktannın 
işçilerin uzmanlıRını ve işin niteliklerini 
hesaba katmaksızın sın iş süresi esas alı· 
narak belirlenmesine ilişkin öneriler ya
pılmıştır. Benzeri şekilde eve bitişik 
bahçe ekonomilerinin ortadan kaldınl· 
ması; tek bir Sovyet ulusunun ortaya' 
Çtktıeı ve birlik cumhuriyetlerinin ve 
özerk cumhuriyetlerinin ortadan kaldı
rılması gerektili; yerel sovyetlerin süresi
nin iki buçuk y�dan beş yıla çıkarılma· 
sı; devlet görevlerinin dolrudan doeruya 
Parti organlanna ve yasama kuvvetinin 
SBKP Merkez Komitesi 'ne verilmesine 
ilişkin öneriler de yapılmıştır. 

SOSY ALIST YAŞAM TARZıNı 
KORUMAK 

Brejnev, özü bakunmdan yanlış bulu· 
nan bu tür önerileri bilimsel sosyalist 
teori açlSlndan eleştirdilrten sonra, Ana
yasa taslaRının tartışılması suasında Sov· 
yet halkımn Sovyet yaşantısının gelişti. 
rilmesi doeruUusundaki isteklerinin de 
ortaya Çıkt!Rıru belirtmiştir. Iş disiplini· 
nin bOZulmasıyla, sarhoşlukla ve sosyalist 
yaşam tarzının özüne ters düşen toplum 
a1eyhindeki diger olaylarla mücadeleye 
hız verilmesi gereeinin böylece bir kez 
daha belirtildigı kaydedibnektedir. 

Leonid Brejnev, Anayasa Taslalı'nı 
kapitalist ülkelerde "eleştiren" burjuva 
yayın organlannın bakış açılarına da de· 
eindi. Brejnev'in bu konudaki açıklama
ları, Yüksek Sovyet'e sundu�u Rapor 
YURUYUŞ 'ün gelecek sayısında yer ala· 
cak geniş özetinde yayınlanamktır. 

Çın ordusunun modernizasyonu 
-nereye varacak? ;-

çın Komllnilt PIJtill'aln ıeçeııieid- tDP/1DID XL KOIIIJIII'ııID Cıa ol" 
dlllWllUl ıııOdenıJetUrII � .... bınm.."..·n _ .. Cin ...... 
daln Balı Amıpa 1IIkeIIdııI .. ,.... �. la ., .... te Balık .. 
teri yottllllerlD bqı 11)' ..... cerçetteıı ama .ııı.ur dWıaU çetI)'oıda. 
ABD DIııIZ K.....u.I KIIIIDI)'I'nm eoti .... bııa AıaIIiI:E ZOıııOUI& lifo 
lIJImIı Temıııu � CIıı'I II)'- ItınlttL Son oiint da ..ıeni Alına ... 
lahlı Inınelledıılıı eüı .-.ıtednln CIa'- .ı,.ntIIdıı1ıı biı cM""'r, 

FedenI A1manya'alD ... mubalefetlal ı-.u ..ıon HıIstI)'oa DemoJın& 
BIrIIk.Hılltl)'an Soayalllt Birilit (CDU-<:SU) portlitdııia ııotoii .. NDlarla ncı· 
U d ..... manı Vemer'ln ı_al KUm ...... te TntMr1. AmInI P .... '1n -.n. 
lInde Çın'. ıelmeol, Çın 'la Baıı Amıpa U_ Ulttııerınln dllleylal ıöotenıı 
önemlı bır o"" oldu. Bu 11)'_, o ouadıı Çın 'd_ bulunan NATO Askeri Ko
m1teo1 eoti bqklııı GellOnI Sı.eııı,of'un da bır • daiıa UIbdO bIıııUına _ 
den oldu. 

Batı ilkelerinden Çin 'e yapılan zly_lerln, artık ,Ölftlerlııde olml)'lD 
.. kl askeri yetkllUer<e yllrUtlDmeo\, bu ziyaretlerin öllOmlnl lllllmlmatı.ılır. 
Ordu kumanda mekanızmasında yUkaek konumlara çıkmıt kltUerln emetl!· 
"klerlnden .. nn ıayn resmi olanı< lilrdilrdUklerl çlllflllll., ııualiıııllld_ d .... 
Lot • tekel mekanizmUlnın önemlı özeUlklerlnden biridir. 0nıetla )'UIaındıı 
sözl! edılen Alma Zamoult'un Temmuz aymda CIn'- yaptılı ,ed ........... 
CIn yöaetldlerlne, Cuter'ın yardım<w Zblpl .. BrellııatI'nIa ABD'nln Cin' 
_ lIlah .. t"ını yuaklama kararı almadıtını kendUerlne duJ1lllll ..... rlaı etti· 
Rlnl açıltlam"b. Bunun hemen arkaoından D"I,lerI BaltlDl ey,;..IVoaaı'n 
Hua Kuo.f.nç'le yaptıtı ıörilfm.ler sıruında, modem _Ielttıonlk IIDayii !ek· 
nolojlsi Ithalatının yardımıyla Çın 'In askeıl .. naytlnl ruc;lendlrmek ama<.,,1a 
cızıı anlaşmalar yapıldılı haberi ıelmlştl. 

Bu aradı, Çın polltlka sahnesinl trap .. Inlş çıkıtlmyla ııüıleyen T-ııı 
Slıo.plng'in savunma bütçesinin yüzde 8·g'dan ytlzd_ 15'. Çıkarılın ..... ı te 
gerçeklen profesyonel bır ordunun kurulmasını önenneol, Batı'nın askeri çe.· 
relerinin sözcüsü basID tuafından hararetle destekieniyor. 

Çln'in silablandırılması girişimleri anti-Sovyet saldırıları. birlikte sürdii
riIImektedir. Fakat bu silahlanma yalnız Sovyetler BlrIlll'nl delU dünya barı. 
,ını tehdit etmekledır. Çın 'In silahlanmasını yardım .. olan uluslarar ... .... , 
tekellerinin gerçek amacı da budur.Çin'in silahlanmasının dolurıcalı olum
suz sonuçhlırdan dUnya barışını konımak, bUtUn Ilerici gUçlerin çabalarını ıe
rekUrecektlr . 
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Sosyalizmin dayanışmasının sonucu : ORTADOGU'DA 
i LERiCi GüÇLERi N ETKi NLiGi ARTIYOR 

Birleşmiş Milletler 32. Genel Kurulu' 
nun başlamasından bu yana uluslararası 
alanda banşçı girişimlerin yoRunla.ştlRı 
gözleniyor. Bu girişimler arasında kuş
kusuz en önemlilerinden blrl, Onadolu 
konusunda yapılan Sovyet-Amerikan or
tak açıklamasıdır. Geçtleimiz Pazar gü
nü dünya kamuoyuna duyurulan Sovyet· 
Amerikan ortak açıklamasında, Ortado
Au sorununa Cenevre Konferansı yoluy
la çözüm bulunması zorunlululu bellr
tilmIş, bu arada söz konusu Konferans'a 
"Filistin halkı "nın temsllclslnln de katıl
ması gerekliliiRI dile getirilmiştir. Bu or
tak açıklama bütünü dünya lIericl kamu
oyunda olumlu bir etki yaratmış, buna 
karşılık gerici slyonlst çevrelerin tepki
lerine neden olmuştur. 

Sovyet-Amerikan ortak açıklaması, 
hel1eyden önce ABD 'nın bugüne kadar 
aürdürdü� Ortado�u sorununu beeım
siz glrlşlmlerie çözümleme polltlkasının 
,eçenlzll�lnl kesin olarak tasdik etmek
tedir. Ba.şka türlü söylersek, ortak açık
lama , ABD'nln "adım adım banş" poll
tituuıın kaÇınılmaz ve trajik ba.şanslZlı
Iİ önceden görWerek, bu yoldan dönme 
glrlşlmlnln bır sonucudur. Bu, Sovyetler 
BlrI1ll'nln ve bütün dünya ilerici kamu
oyunun 1973 Ekim sava.şından beri IS
ruıa baHrttlkleri gerçeklerin kabul edil
mesi ve doimlanması anlamına gelmek
tedir. Banşa doRru adım adım ilerleme 
polltlk8ll, OrtadoRu 'daki anla.şmazlıkla
n balinetmemiş, tam tersine çelişkileri 
artırmıştır. Bu politika OrtadoRu'da ta
raflan birbirine düşürerek kışkırtıcı bir 
101 dahi oynamıştır. Şimdi bu politika
nın sonuna geidiRi ABD tarafından da 
teslim edilmek zorunda kalmıştır. 

ikinci olarak Sovyet-Amerikan ortak 
açıklaması, Filistin halkı gerçeeinin 
Amerikan yönetimi tarafından kabul 
edllmeslnl slmgelemektedir. Bugüne ka
dar ABD yönetimi Filistin halkıru Or
tadolu sorununun asli taraflarından bi
ri olarak gönneyi reddetmiş Ortadoeu 
ıorununu onun temsilcileriyle eşit ko
,ullarıla tartışmaya yana.şmamıştır. Si-
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yonl.t ısrail yönetleUerlnln paraleUndeki 
ABD yönetımı, Flllstln sorununu sadece 
bır göçmen sorunu olarak görmekte dl
renınlş, FI1Istlnlllerin Arap devletleri ara
sında eritilmesinden yana çtkmış, Filis
tin halkırun baRırnsız devlet kunna hak
kına ise keslnllkle karşı dunnuştur. Fa
kat son ortak açıklama Ile ABD hem bır 
"Filistin halkı"nın variıeıru kabul et
mekte, hem de Filistin halkının temsilci· 
lerinin Cenevre Konferansı'nda temsil 
edilmesi zorunlulunun altını imzala· 
maktadır. Bu, Filistin halkının bütün 
dünya ilerici güçleriyle ve en başta sos
yallst ülkelerle dayanışma ıçın de sürdür
düRU mücadelenin ba.şarılanndan biridir. 
FllIstln halkının baklı davası bütün dUn
ya da reddedllemezgeçerllliRe kawşmuş
tur. Bunu bugün ABD de kabullenmek 
zorunda kalmıştır. 

Ba.şhea bu ıkı özellik, Sovyet-Ameri
kan ortak açıklamasının OrtadoRu soru
nunun geUşmeslnde ta.şıdlRı büyük öne
min kanıtıdır. Sovyet-Amerikan ortak 
açıklaması ısrail'In gerici slyonlst yöne
tlclleri ıçın yeni bir yenilgi olmuştur. ıs
rail yöneticileri, OrtadoRu 'daki durumu 
gerginleştlrici tek taraflı şartlannı ABD 
araeılılıyla dünya kamuoyuna empoze 
etme olanaRıru sürekli olarak yitirmek
tedir. Son olarak ısrall yöneticilerinin 
Cenevre Konferansı'na Filistin halkının 
temsilcilerinin katılmaması konusundaki 
direnci yumuşamak zorunda kalmış; ls
rall, BM'in OrtadoRu'yla ilgili temel ka
rarlanna saygı gösterme durumuna yak· 
la.şmıştır. Moşe Dayan 'la Cyrus Vanee 
arasında yapılan son görüşmeden sonra, 
İsrail'in, Çenevre Konferansı'nın BM 'nin 
1967 ve 1974 tarihli kararlan temelinde 
toplanmasını kabul ettiei açıklanmıştır. 
BM 'in bu kararlan ısrail'in işgal altında
ki bütün Arap topraklanndan çekilmesl
nl ve bölgedeki bütün devletlerin ba
lımsızhlınlh korunmasını öngörmekte· 
dir. 

ısrail yöneticilerinin, Filistin halkının 
Cenevre Konferansı'nda temsil edilmesi 
konusundaki direnclnl de eskisi gıbı sür-

dUremeyeceRI anla.şılmaktadır. Cenevre 
Konferansı'nın toplanması ve OrtadoRu 
sorununu göıüşebllmesl, FIlistin halkı· 
nın bu Konferansta temsil edilmesine 
baRiıdır. Ancak şimdi, Cenevre'de ısrail 
temsilcileriyle Filistin halkı temsllclle· 
rinln doRrudan doRruya yüzyüze gel· 
melerini önleyici bir fonniliün arandıRı 
anla.şılmaktadır. Bu, hiç deRIIse, ıSrail 
yönetldlerinin maceracı tutumlanndın 
verdikleri bir tavizin göstergesidir. 

Filistin halkının başta sosyalist ilike· 
ler olmak üzere dünya llerid kamuoyun
dan gördü� destek, gerici Arap çevrele· 
rinln Filistin halkına karşı entrikalannı 
etklslzleştinrılş gibidir. Filistin halkının 
(".enene'de baaka Arao devletlerinln de-

legasyonlan içinde, yada hiç temsil edil. 
memesi gibi şıklan bile kabullenrneye 
yanaşan ürdün gibi gerici Arap rejimieri· 
nin siyonJstlerle ittifakı boşa çıkanlmak· 
tadır. Bu, OrtadoRu'da ba�lmslZlık mü
cadelesinin ilerlemesinde önemli bir aşa· 
madır. 

Amerikan emperyalizminin ve onun 
slyonlst işbirlikçilerinin Ortado�u 'da 
çevirebilece�i entrikalann sonunun gel· 
medieı açıktır. Emperyalizm yeni ma· 
nevralarla konumunu korumaya çalışa· 
caktır. Ancak bugün Ortado�u'da ilerici 
ve antiemperyalist güçlerin daha güçlü 
olduRu da Inkar edilemez. Bu, Ortado�u 

sorunununçözümünde mutlaka aRiflıRını 
koyacak bır eelismedir. 

BM Genel Kurulu banş 

yönünde önemli 
girişimlere yol açıyor 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun önceki hafta başlayan 32. dönem 

çalışmaları uluslararası alanda barışçı girişimlerin hız kazanmasına neden 01-

du. Genel Kurul'da yapılan konuşmalar, başta Sovyetler Birliği olmak üzere 

sosyalist ülkelerin yeni önerileri, Genel Kurul dışında gerçekleşen temaslar, 

uluslararası ortamda esen barış rüzgarlarının yeniden canlanmasının tıa,hta 

belirtileridir. 
Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko'nun Genel Kuruldaki 

konuşması Genel Kurul çalışmalarının en önemli olayı olarak niteleniyor. Gro

miko'nun uluslararası sorunlarını başlıca kapitalist devletleri barışçı girişimle· 
re davet eden bir dille sergilemesi, konuşmasının uluslararası basında geniş yo
rumlara yol açmasına neden oldu. Bu arada Gromiko tarafından nötron bom· 
basının yasaklanmasını" önerilmesi bütün dünya ilerici kamuoyunda ve BM 
Genel Kurulu üyelerinin ezici çoğunluğunda destek görmüştür'. 

BM Genel Kurulu'nun yol açtığı olumlu gelişmeler sadece BM salonları
nın sınırlarında kalmamaktadır_ Genel Kurul görüşmeleri, başta ev sahibi ABD 
olmak üzere kapitalist devletlerde barışçı girişimler yönündeki baskıları art ... · 
mıştır. ABD yönetimi ve diğer kapitalist devlet yöneticileri son hafu.larda ba· 
rışçı açıklamalarını yoğunlaştırmak zorunda kalmışlardır. Bu, Birleşmiş Mil
letler'in dünya politikası üzerinde oynadığı olumlu rolün artışının dikkate de
ğer kanıtlarından biridir. 

Stratejik Silahların Sınırlandırılması Göriişmelerinde (SALT) geçtiğimiz 
hafta içinde atılan önemli adımlar, uluslararası alandaki olumlu gelişmelerin 
başında gelmektedir. Amerikan ve Sovyet heyetleri"in Cenevre'de yeniden bir 
araya gelmelerinden sonra New York'ta Carter-Gromiko görüşmesinde yapılan 
açıklamalar, SALT 2'nin imzalanmast umutlarını büyük ölçüde artırmıştır. 
SSCB ile ABD arasında 1972 yılında yapılan SALT 1 anlaşmasının geçerlilik 
sUresi bu Ekim ayının 3'ünde doluyordu. Geçtiğimiz yaz aylarında 2. SALT'ın 
hazırlanmas. için yapılan görüşmeler ABO'nin ve NATO çevrelerinin girişim
leriyle açmaza girmiş; dünya silahlanma yarışının yeniden bir üst düzeye sıçra
ması tehlikesiyle yüzyüze gelmişti. Şimdi \Se gerek SSCB gerekse ABD, yeni 
bir anlaşma yapılana kadar SALT " in geçerli sayıldığım açıklamışlar. ayrıca 
SALT 2'nin imzalanmasının yakın olduğunu bildirmişlerdir. 

Diğer yandan Avrupa'da askeri kuvvetlerin karşılıklı olarak indirilmesi 
görüşmeleri de yeniden başlamıştır. Bu çalışmalar da geçtiğimiz yaz aylarında 
NATO devletlerinin engelleme çabaları yüzünden SÜ"üncemeye sokulmuştu. 
Varşova Paktı ülkelerinin stratejik üstünlüğü üzerine yayılan planlı kışkırtıcı 
söylentiler1e, görüşmelerin ufukları kapatılmıştı. Şimdi ise görüşmelerin ilerle
tilmesi için yeni olanakların belirdiği anlaşılmaktadır. 

Uluslararası alandaki son gelişmeler A. Gromiko'nun BM Genel Kurulu'n· 
daki konuşmasını yeniden akla getirmektedir. Gromiko konuşmasında siyasal 
alandaki yumuşama sürecinin askeri alana da vakit yitirilmeden yaygınlaştırıl
ması üzerinde özellikle durmuştur. Bu öneri, bütün dünya ilerici güçleri tara· 
fından uzun süredir savunulmakta ve desteklenmektcdir. Son diplomatik geliş
meler de, uluslararası i l işkilerin doğrultusunun kaçınılmaz olarak bu yönde iş
lediğini göstermektedir. Kuşkusuz, emperyalizmin tarihin tekerleğini durdur
ma girişimlerinin yenil mesi ölçüsünde. 

Belgrad'da başlayan Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansı bu tabloyu 
tamamlamaktadır. Konferans'ın, bütün engelleme çabalarına rağmen bHtün ıa· 
ranarca kabul edilen bir çerçevede toplanabilmesi, barış içinde bir arada yaşa· 
ma ilkelerinin canlılığının bir gösterge::.idir. Sosyalist ülkelerin Konferans'ın bu 
oturumuna yeni somut önerilerle geldikleri bilinmektedir. Konferans'ın sonu' 
nun da başarıyla tamamlanması, son günlerde dünya ilerici k..ımuoyunu umut
landıran eğilimlerin doğrUlanması olacaktır. 



Salih YURTIAŞ 

ÖLMESEYDİN 
OLMAZ MIYDI? 

Şairler ve yazarlar sözlüklerine, ansiklopediletine daha girmemiş b i r  ya
zarımız Pınar Kti'. Nisan 1976 ve Nisan 1977'de yayınlanan 'Yarın ... Varın.". 
ve 'Küçük Oyunaı'" romanlarının yazarı bundan sonra yazılacak sözlükler
de, ansiklopedilerde ve geçmişte yayınlanmışların yeni basımıarında yet ala· 
caktlf sanıyorum. 

"Yarın ... yarın ..... romanı şu soruyla bitiyor: 'Olmeseydin olmaz mıy. 
dı?'. Romanda anlatılanlar bir soruda işaretleniyor. Romanın en önemli ya da 
tek sorusu bu mu? Hayır. Romanın en belirgin özelliği anlatılanı" sorulara 
dönüştürülmesi. Romanın bitişindeki j Seyda'nı" düşüncelerinde. kendisine 
sorduğu sorular. 

..... Neye yarar ağlamak? ... Bir şeye yaram ... ağlar mıydık durup du· 
rurken? Neden öyle dedi GiI? Bildiğim bir şeyi söylediğine göre neden ağlı· 
yorum? 0'0 Yaşamımın şu akışını değiştirecek en ufak bir şey yapamada" sü
rüklenip gidiyorum. Neden? Neyim eksik? Bu eksik. sakat halimle neden sev
din ki beni? Neden çıkıp gidemiyorum. silkinip atamıyorum bu çevreyi yaşa
mımdan? Neden Oktay'layım hala? Hiç sormamağa çalıştım bu soruyu bu· 
güne dek. Soruyorum işte. Neden? Gidecek yerim yok da ondan mı? ... Ama 
sen olsaydın yanımda · içimde değil de yanımda - başka türlü mü olurdum? 

" .; Peki ama, GiI'e dediklerimi nasıl gerçekleştireceğim? Benim becere
mediğimi o nasıl yapacak? 

" ;�Peki, o başbakan olsun diye mi öldün sen? ... Peki öyleyse. neden 
öldün? Neden öldürdüler seni? 

.. . ; Selim mi? dedi. Ama selim dağı aşmadı ki. Selim öldü ... " 
(Ölmeseydin olmaz mıydı? s. 345·348) 
Seyda'nın kimini yanıtladığı, kimini yanıtladım sandığı, kimini de an

cak sorabildiği soruların geçerli, gerçek yanıtlarını bulmak bu yazının konusu 
değil. Benbirromanda neden sorulara ağırlık verildiğine ve romanın bir soruda 
d[iümlendiğine ilişkin düşünceler öne sürmeye çalışacağım. 

TiO-kiye toplumunun Dugünkü karmaşık yaşayış ilişkilerinin kökeninde 
değişik bir yaşayışın karmaşıklığı yatar. Osmanlı toplumsal yaşayışı, üretim 
ilişkileri kapitalistleşmeye evrilemediğinden, üretim ilişkileri kargaşasınm kar
maşıklığını içeriyordu. Bu kanmaşıklık Cumhuriyet'le çözümlendi sanıimıştı. 
Oretim ilişkileri kapitalizmi temellendirmediğinden, üretim i lişkileri kargaşa
sı, toplumsal ilişkiler karmaşıklığına neden oluyordu. Daha sonraları emper
,:talizmin ikinci büyük savaşında Türkiye'de kapitalizm tam anlamıyla egemen ·
�etim biçimi olamadı.  1950'lerde kapitalist üretim ilişkileri daha da geliş· 
meye başladı. 1960'larda artık kapitalizm TiO-kiye'de belirginleşirken eski ya· 
pının karmaşıklığınm kalıntılarını da içeriyordu. 

Işte bu karmaşık yapı içinde yetişmiş i nsanların ilişkilerinde, sınıfsal 
davranışlarında aykırılıkların bulunması doğaldır. Kapitalistleşmenin daha ile
ri evrelerinde örnekleri daha az rastlanacak kişiler, olgular, ilişkiler, kurumlar 
bu aşamada çokça görülmektedir. 

Seyda'da, Oktay'da, Selim'de ve öteki roman kişilerinde görülen aykırı 
davranışların temelinde kapitalizmin Türkiye'deki nesnelliği gerçeğini sapta· 
yabiliriz. Yoksa kapitalizmi soyut üretim i lişkileri tümeesi olarak varsayanak 
bu romana konu olan kişiler gerçeklik kazanamaz. Türk1ye tarihinde 12 Mart 
dönemed ve karanlık uzantısı bir raslantı değildir. 

To�umbilimsel ve siyasal sorularla yüklü 12 Mart öncesi ve sonrasının 
bir roman zamanı olarak (seçildiği) ve Tti"kiye'deki kapitalizmin tüm karma· 
şıklığının yaşandığı Istanbul'un ise roman kişilerinin yaşadığı yer olarak se· 
çilmesi de mlantı değildir. Roman gerçekliği içinde daha nieelerinin yaşa· 
dığı istanbUl kişilerinin o günlere özgü tepkimeleri özelleştirilmiş. Ancak o 
günleri yaşamadan da yaşanabilecek ilişkiler anlatılmış. 

Selim'ler, Seyda'lar, Oktay'lar, Sulhi Gebzeli'ler, Aysel Alsan'lar, Zeki 
MiO-en'ler, Öztürk Serengil'ler ve benzerleri de yaşadı 12 Mart 1971 öncesinde 
ve sonrasında. Bunların çerçe�sinde 12 Mart Muhtırası uygulamalarının yan
sımasını irdelernek de önemlidir. Yararlıdır. Ancak belirleyici olan bu çerçe
vedeki kişiler midir? 

12 Mart 1971'e gelişte ve hemen sonrasında neler olmuştu? Bu soru bir 
roman tümlüAü içinde anlatılmış. Yaşamın tümiüğüne varılmaya çalışılmış. 
Ancak gelişmelerin bilindiği bir aşamada o günleri öngöriir özellikle anlatmak 
kolayeılık olmuyor mu? Yoksa Pınar Kir kendisi ya da tanıdıkları onca geliş· 
meyi sezinlernişti de, yaşanan ilişkileri sezinleyemeyenlerin yaşadı�ı 'dramı' 
mı anlatmaktadır? Sanırım gelişimi önceden sezinlediğini bu romanda sapta
yamaya. Bunun yerine Selim'in, Seyda'nın hatta Oktay'ın 12 Mart Muhtırası 
uygulamaları sonucu değişen yaşayışlarının bireysel acıları anlatılmış. Bu bi· 
reysel acıların, bireysel nedenleri çok ayrmtılı belirtilmiş. 

Anadolu'd: Cumhuriyet ü1küsUnün kadrolarını yetiştirmekle yükümlü 
öğretmen ailesinin örnek kızı Seyda'nın 1950 sonrasında egemenliğini kuran 
kapitalizmin egemenlerinden bir ailenin sınıfına göre olumlu oğlu Oktay'la ev· 
Iiliği, sorunlarla doludur. Seyda ile Oktay'ın sürekli uyum göstenmeyen birlik· 
teliği, yine Oktay'. yetiştiren çevreye yakın bir ailenin sınıfına göre olumsuz 
oğlu Selim'in katılıŞı ile bozulur. Bu ilişkiler 12 Mart 1971 'in hemen öncesi 
ve sonrasında oluşur, gelişir. Böyle bir ilişkinin oluşumunda, gelişiminde 1 2  
Mart Muhtırası öncesi ve sonrası toplumsal, siyasal oluşumların, gelişimlerin 
ilintisi nedır? Sözkonusu bireysel ilişkilerin sonucu toplumsal, siyasal gelişim· 
ler gerçekleşmemiştir. Ya da sözkonusu toplumsal, siyasal gelişimler gerçek· 
leşmesi sonucu o bireysel ilişkiler gerçekleşmemiştir. O bireysel ilişkiler ger· 

çekleşmemiştir. O bireysel ilişkiler gerçekleşirken, o bireylerin yaşadığı top· 
lum o toplumsal, siyasal il işkileri yaşıyordu. 

Bu bireysel, toplumsal davranışlar arasında doğrudan ilişki olsaydı, Sey· 
da'nın, Selim'in ölümüne tepkisi bireyselden çok toplumsal olurdu. Seyda'nın 
sonuçta; 'ölmeseydin olmaz mıydı?' sorusuna varması Seyda'nın bireysel, 
toplumsal gerçekliği açısından doğaldır. Oysa toplumbilimdler için, siyasal 
bilimdler için Selim'in ölümündeki soru; 'ölmeseydin olmaz mıydı?' olamaz. 
Selim birey olarak, ölmeseydi, olurdu da olmazdı da. Yine Seyda'nın sonuçta 
çocu�unu Selim'le özdeşleştirerek, özlediği şu gerçek te Seyda'nın gerçekliği 
açısından doğalsa bile Tli'kiye'nin toplumsal gerçekliği, siyasal gelişimi açı
sından olağan dışıdır. 

Evet. dağı aşamadı Selim. Selim artık yaşamıyor. Seyda, Oktay, Sulhi 
Gebzeli yaşıyor. Ancak Seyda ve Seyda'lar, Oktay ve Oktay 'lar, Sulhi Gebzeli 
ve Sulhi GebzeWler ile birlikte Selim değilse bile Selim'ler bugün de yaşıyor. 
Seyda'nın özlediği gibi, Selim'in aşamadığı dağı yeni Selim'lerin aşmasını mı 
bekleyeceğiz? 

Seyda'nın umudu yeni Selim'lerle dağı aşmak olabilir. Ya o dağ işçi sı· 
nıfının bağlaşıkları ile aşacağı kapitalizm dağı değil ya da Selim ölmeseydi de 
o dağı aşamazdı. Devrime ulaşamazdı. Yaşayan Selim'ler de o dağı aşamaya
cak. Devrime ulaşamayacak. Dağı aşacak, devrime ulaşacak güç; birleşik ör· 
gütlü işçi sınıfı ve bağlaşıkları olacak. Pınar Kür'ün romanını bu açıdan değer
lendirdiğimizde, gerçekten, önemli bir yapıt . 

• Pınar Kür, Yarın ... Yarın ... , Bilgi Yayınevi, Anka�, Nisan 1976. 
Pınar Kli", Küçük Oyuncu, Bilgi Yayınevi, Ankara, Nisan 1977. 

Yaşar Kemal 'i n  

"Yağmurlar Gebedi r" oyunu 

Isveç Devlet Tiyatrosunda 

Yaşar Kemal'in "Diikkan" tıe ''Turmılar'' hikayelerini temel alara. yaz
dılı "Yalmurlar Gebedir" adlı oyun, 19 Eylül'den bu yana I,ueç DelJlet Ti
yatro.u 'nda oymınıyor. Oyunun rejilörliikünü 1.ueç 'te yerleşmiş bulunan 
Tuncel Kurliz yapıyor. 

1.ueç �n 5 ayn bölgetıinde 55 defa oynanaca. olan oyunda, küçülr bir 
köyde köyiiiler ile köyün tek dükkancıı, ve delişmez muhta" aroıındaki 
ilişkiler ve çelişkiler ele alınmış. 

Oyunun çatıı, kıı<ıco şöyle.' Köylü jandarmanın da yardımıyla dükkancı 
tarafından ezilmektedir. Kente çalışmaya gidip fabrikalarda gözü açılan 
köylüler. köye dönüp dükkancıya baş kaldırırlar. Omı seçimlerde oy uermeme· 
leri iilrune dükkancı, jandarma giicüyle .endisine borcu olan köylü/eri elindeki 
avucundakileri almak .uretiyle cezalandırmak i.ter. Oyunun sonunda da kö
yün kim.eyle konuşmayan kaua.lcııı tarofından öldürülür. 

Oyun, genç elemanlardan oluşan fakat son zamanlarda hazırladıkları 
oyunlarla çok iyi eleştriler alan kadro tarofından başa"lı bir şelrild� yorum
lanmaktadır. 

ÖrgütıÜ Birleşik GÜÇ Yenilmez B.BORAN . Partimizi 
Yapısı ve lşlerliQine Ilişkin Sorunlar N. SARGIN. • 00_ 
guc:ta Agalık OOZeni ve Sınıf Mücadesi T.Z. EKINCI . 
DOn ve BugOn Ortak Işçi Cephesi !.UNDASINOV • 
Devlet Biziz K.CHERR ENKO . Sosyalizmin ön Ko_ 
şulları ve Sosyalist Devrim V\�AGLAD'N . "Bili!"le_ 
rin Sonu veBilimin Ooguşu" Uzerine Ö.SEZGIN . 
Yeni Bir Felsefe Kitabı M.ODMAN • "Sıcak Kar. Ö. 
POLAT . Nazizmin Tarihi Üzerine iki Kitap M.ÖZAL. 

. TıNlı . 3. Nasrettin Hoca Karikatürleri A. UYGUR . 
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fiyatı 15 Tl yıllık abone 75TI 
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Bursa77 seminerinin ardından 

YEşıL 
BURSA 
NASIL 
KURTULUR? 
19 . 22 Eylül tarihlerinde Bursa Üniversitesinin 

hazırlamış olduRu ve Bursa'yı çok yönlü inceleyen 
bilimsel seminer, beklenen ilgiyi görmedi. Panelistle· 
rin çoRunun gerçekten iyi " erilerle hazırladıkları bu 
seminerden ne Bursa 'nın idari mekanizm8Slnda bu�u· 
unlar, ne dp tartışılan sorunların çoRuna neden olan 
sanayiciler ve işadamlan yararlanmayı düşünmedUer. 
Bu durum semineri düzenleyen Bursa Üniversitesi öA· 
retim görevlilerince şöyle dile getirildi. "Biz bu semi· 
neri keDdl kendimize sunduk. Biz bize söylOdik. Din
lemesi, _"DIllI gerekenler ile ortada yok." 

HıZlı SANAYILEŞME 

Seminer gelişmekte olan ve sanayileşmiş Bursa 
kentinin çeşitli sorunlarını dile getiriyordu. Çok az 
konuda somut çözümler öneriliyor, temel çözümden, 
mümkün olduA'u kadar kaçılıyordu. Başkan ara sıra 
"Politika yapmıyoruz, bilimsel seminer yapıyoruz" 
uyannaSl ile bozuk düzenin neden oldueu birçok çar· 
pik gelişme seminerde ne konuşuluyor, ne de tartışı· 
labiliyordu. Oysa; toplumsal olaylar ve toplumların 
gelişme yasası da bilimseldi. Seminerin en ilginç yan· 
1anndan biri de buydu. Bilimsel seminer veren bilim 
adamları, bilimin en önemli yanından kaçmaya özen 
gösteriyorlardı. Yanlışlıkla konuya deA'inenler ise he· 
men başkan tarafından uyarılıyordu. 

Konuşmacıların ve tartışmacıların seminerde vur
guladıklan noktalar özetle şunlardı: 

Bursa tarihi özellikleri, tarımsal verimliliA'i yüksek, 
emeklilerin dinlenrnek için tercih ettikleri bir kent. 
Bu nedenle sanayi için yanlış seçilmiştir. Oysa bu ni
telikleri olan Avrupa kentleri oldukları gibi korun
makta ve bu özellikleriyle de�erlendirilmektedir. 

Sanayinin Bursa'ya getirilmesi, konumu gere�i il
gi çekici olmasından ileri geliyor. Büyük merkezlere 
yakınltaı. deniz ve die er ulaşun yoııarına sahip olma· 
sının yanında, di�er raktör., özendirici olarak bir de 
ORGANIZE SANAYI BöLGESI'nin kurulmasıdır. 

SAGLlKSIZ SANAYILEŞMENIN GETIRDIKLERI 

Organize sanayi bölgesinde kurulan ve faaliyete 
geçen 56 fırma bölgenin kapasitesini doldurmuştur. 
Yeni talepler karşısında 660.000 m2 aLan da sanayi 
bölgesi için planlanmıştlf. Bölgenin (aaliyete eeçmf'si, 
doRal olarak. köyden şehire akımın hızlanmasuun, ge
cekondularm ortaya çıkmasının, çevre kirliliRinin, aU 
yapı tesislerinde bozuklukların, hava k.jrlili�inin. halk 
saa'tRı gibi bir çok sorunun da nedeni olmuştur. 

Plansız sanayileşme sonucunda Bursa'da ortaya 
çıkan olgular en başta işçi ve emekçi kesimlerin so
runlarını artırmiŞtır. PlansıZ sanayileşme, beraberinde 
plansız şehh'leşmeyl de getirdieinden altyapı lesish� .. 
rinden yoksun, saelıkslZ konutlar ve gecekondular iş
çilerin ve emekçilerin barınakları oluyor. 

Bu saehkslZ çevre koşulları yaşayanların ruhsal 
durumıarını da etkiliyor. Sinir ve ben7.eri ruhsal hasta
ılkıar giderek yaygınlaşıyor. Trafik ayrı bir dert. Ya· 

şayanlar için ayrı bir "ömür töprüsü. " İşverenlerin 
kar hırSl:iş kazalan karşısında koruyucu önlemlere 
olan kayıtSlZhklarl meslek ha.st.a.lıklan ve iş kazalan
nın süratle artmasına neden oluyor. Bursa'da kentleş· 
me ve sanayileşme ile birlikte ortaya Çıkan nüfus pat
laması başka birçok sorun daha yaratıyor. Bursa'da 
bir hekime 3464 kişi, bir yata�a ise 443 kişi düşüyor. 
Oysa Dünya Sa�lık Teşkilatı'nın önerilerine göre bir 
hekime en fazla 660 kişinin düşmesi gerekmektedir. 

ÇEVRE MAHVOLUYOR 

Çarpık ve plansız sanayileşmenin getirdiRi önemli 
sorunlardan biri de, ruhsal bozukluklardır. önerilen 
gerekli tedbirlerin alınmaması halinde sorunlar bir 
sonraki kuşa�ı daha çok etki allına alacaktır. Alınma
sı zorunlu tedbirleri ise şöyle özet1emek mümkün: 

Konut yapunının, insanın gereksinimlerini karşı· 
layacak bir biçimde yürütülmesi i kentin alış veriş mer· 
kezlerine motorlu taşıtluın girmemesi, çocuk ve din
lenme parklarının artırılması, trafik sorununun köklü 
bir çözüme kavuşturulması, çalışanlann boş zamanla· 

Jını verimli bir biçimde deeerlendirecek olanakların 
t:JıazırlanmaSl vb. 

Bursa 'da bugüne kadar büyük bir hızla süren sana
yileşme. tarım kesimi ile sanayiciler arasındaki çeşitli 
çatışmaları da beraberinde geUrmiştir. Ekilebilir ve
rimli arazilere sanayi tesislerinin kurulması, sanayi ar
tıklarının tarun arazilerini kirletmesi ve bu artlkların 
çevre üzerindeki ölümcül etkileri bunların arasındadır. 

Tarun Bakanlıeı'na baAh kuruluşların olumsuz 
raporlanna karşın işveren işıni Ankara'da kolaylıkla 
halletmekte ve ı. dereceden tarun arazileri üzerine 
plansız ve denetimsiz bir biçimde fabrikalar kurul
maktadIr. 

Seminerde resmen açıklandtema göre Bursa için 
yeni sanayi bölgesinin yeri, ı. derecede tarım arazisi 
olan Demirtaş Nahiyesinin yanında� Tofaş'ın hemen 
arkasında seçilmiştir. Büyük tepkilere raemen bu plan gerçekleşecektir. 

Seminerde dile getirilen dieer bir önemli konu da hava kirlili�i sorunudur. Uzmanların belirttiklerine göre mevcut organize sanayi bölgesinin yeri tesadüfen d� �lsa "iyi" seçilmiştir. Sanayi bölgeleri için yer se. çınunde hava kirliliei açısından önemli olan nokta o bölgerun elkin rüzgar esme yönü ve şiddetidir. Bursa bölg�i i�in �n etkin ri.izgann yönü kuzeydoRu olup, 
�nayı .bo�geSlnden şehir istikametinin aksi yör.c�e. dır. ık�ncı derecede etkin olan güneybatı rüzgarı ise Balıkesır-Bursa yoluna doaru esmekte ve şehrin mes. kun bölgelerini etkilemektedir. 

Büwn bunlara karşılık yeni seçilen sanayi bölgesi 2: d.
e.re.ce

.
deki rüzgarlarla sanayi dumanlarını ve hav� kırhliaını yaratan partikülerleri do�rudan şehrin üzerine. �oııayacak bır konumdadır. EA:er bu bölgede israr 

�,
dllır�. Bursa kISa sürede "yeşil" olmaktan çıkacak kara Bursa haline gelecektir. 

. . Uzmanların �eliıt.tiklerine göre hava kirlinai şehir ıçınde şu anda bıle hiSsedilir bir duruma gelmiştir ve 
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bir şi kayet ve 
ya nlışlan sergi leme 

toplantısı biçiminde 
sürdü 

gerekli tedbirler alınmadı�ı takdirde şehir ikiııci bır 
Ankara durumuna gelecektir. 

SEMiNERDE ILGINÇ TIPLER 

Seminer süresince dikkati çeken bazı ilginç tipler 
üzerinde de kısaca dunnak gerekiyor. 

Türk-Iş 8. bölge temsilcisi Kadir Topuz, lartijlDl 
bölümlerinde sürekli olarak söz aldı. Sürekli olmk 
Türk-Iş'in "tek sendikal örgül" oldu�ndan, "büyil 
işler başaraca�ından" SÖZ etme gere�ini duydu. Bilim 
sorunlar Türk-İş tarafından çözülecekti Topuz'. gört. 

Seminerdeki ikinci ilginç tip ise Türkiye Ziraat 
Odaları Birli�i adına toplantıya kalılan Sudellin K. 
racabey idi. Karacabey ve çevresindekiler sü:retli o� 
rak söz alıp "işçilere karşı köy emekçilerinisaw� 
durumunda görünmeye çalıştdar. Karacabey, biiyii 
toprak sahipleri adına, köy emekçilerini "kent ��� 
rinden ayırmak" için elinden geleni yapıyordu. 1�Ü
yazlı" kent emekçileri karşısında sözde köy emeıçi!t
rinin haklarını savunuyordu. 

KÖKLü ÖNERI YOK 

Bursa 77 bilimsel semineri zaman zaman iapİll' 
list düzenin birçok pisli�ini dile getirdi, çarpıklıi
seıgiledi. Zaman zaman da bu. Türkiye geneli ilr: 
tünleştirilerek ele alındı. Ama yalnızca g;)fun� � 

alınışı idi söz konusu olan. Sorunların köklü çozu� 
nün nerede yaUıel, sorunların sımfsal teme.�inin .��;� 
dueu pek söz konusu olmadı. Bu nedenle one gını 
çözüm yollarının Çoau da yüzeysel bir nitelik taşıyor· 
du. 

.Anayinin merkezi bir planda örgütlenmesinindo� 
rımın kent ve köy emekçilerinin ortak çı��an

iuruı. rultusunda planlanması, kent-köy dengesı�ın 
biJrmasınm ancak sosyalist bir düzende mümkun all üır

ceRi elbetle bu seminerde söylenemezdi. :.o�Ia�II\iTlU rindeki baskılar. toplantıya katılanların bUYük 
ve toplantının yönetimi buna izin venniyordu .. d' SO Yalnızca istalistiki veriler söz kO��su edı��ıılı
runların deşilmesinde gerçekıere ve bıhme ) Da
yor, ama çözüm yollarında yetersiz ka1ID�YOr:tU. ıdu. 
ha doRrusu köklü bir çözüm yolu gösı '� I� li�ıı ıl 
Bu niteliRiyle Bursa 77 biHmsel seminen bır �, 
ve yanlışian sergileme toplanlısı biçiminde sürdu. 
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