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velll beyeUoce bUlıyı zorlanan rektör 

Dg .. Alyana!ı:'tan bo,a1an ye", Huan 
Tan 'ın atanmlSlYl1 başlayan ODTO bu· 
nalımı, ıon günlerde yenl boyutlanı ulq· 
DUŞ bulunmalctadır. Sorunun yenı bir IV� 
me ve güncelllk kazanmasırun çeşitli ne-
denlen var. Ilk olarak ıçınde bulunduRu· 
muz günler, yüksek öerenlm kurumlan· 
nın olatan şarUar a1bnda, akademik tak· 
vlmlerinln başlanııcına denk düşüyor.l. 
Idnd olarak dı, kangrenleşen ODTO bu· 
nalımı, giderek çöziilebillrlik kaunıyor. 

"SILAH" GERI TEPIYOR 

1956 yılındı "özel kuruluş" yasasıy
la öen!tlme başlayan ODTO, bem Tür· 
klye buriuvazı.! bem de emperyalist gilç
ler ıçın özel bır anlam taşımaktaydı. 
Kendi ün!lemedıgı teknolojUeri dışan
dıın getlnnek zorundı kalan buıjuvazl, 
leknolojl ün!teoek ve bu teknolojlnln 
kulIa.nımıru satiayaeak alt yapıyı olu'· 
tunnak zorundaydı. ı,te bu anlamda bır 
ieknlk okul, araştırma ve egitim görevle
rinl üstlenmeUydl. 

EmperyaJIat gilçlerin ı.. lklll bır yak· 
Iqımı vardı. Bır yandıın böylesi ülkeı"" 
deki beyinleri bebı etmemek, onlardan 
en çok .eriml satlayabUmek ıçın çabalı· 
yordu. Dlter yandan sanayileşen ülke
lerde ekonomlyl .e tüm sosyal yaşantıyı 
deneUeyebUmek ıçın kendilen gıbı eeı. 
� ve kendileri gıbı düşünen leknlk 
adamlar, billm adamım yetlştlnneyl gö
zetlyordu. 

1,1e ODTO, bu gen!k.slnmeleri karşı· 
lamak üzere doldu. Ozel kurulu, yasa· 
gyla, Idari ve malı tüm yetkJler MUlevel· 
U Heyet 'te toplandı. 

Amerikan Universllelerindeld biase sa· 
hlplerinln bu kuıumların �Ierilelndeld 
denetlmlerinl satlamak ıçın geUştlrllen 
miitevelll beyeti sı.teınI, öurk Universite 
kavramıyla yakından uzaktan 1lI,ıı:1lI ol· 
madıgı gıbı, ODTO'nlln 20 yıl boyun .. 
IÜlen bunalımlanıwı a1bnda yıtan temel 
nedenlerden oldu. Sıyasal lIı:tldariarı:a 
dolNdıın atanan bu kurum, Universıto 
üzerinde &iyasal Iktldariarın dinlrt de .. · 
timinl ve öRrenlrnl burjuvazlnln gözeW· 
eı çerçevede gerçelde,tlrıneyl satlllDak 
üzere düşünlilmüştü. Ama ODTO, kuru· 
luşundak! bu Isteldere eevap vermedlRI 
gibi, genel olarak demoknıtlk, Uerid nl· 
teUkU hareketlerin geUşuti ve onurlu, 
yurt&ever leknlk adamların yeUştlRI bır 
kurum oldu. 

F AŞ!STLEŞTIRME PLANlNDA 
YEN! BIR AŞAMA 

1. MC hiikiimetl " başına geldieinde, 
dieer tüm yüksek öRrenlm kururnlan gi. 
bl ODTO'nün de bu nlteliklerinden LLL· 
hWlzdl. Esu olaıat MC bu kuıumlan, 
!qlzme öıgliUü taban olu,turacak, ge
rekıılnlm duyduklan aydın kadrolan 

YUiCiJtUŞ 

devşlrecek yenlçeri ocaklan olank görı;. 
yordu. Faşlstleştlnne çabaluının yeler· 
Az kaldıeı yerterde ı.. bu kurumlan ka· 
patıp, sorunlan doodurmak egilimlndey
dlIer. 

MC'nin ODTO'ye bu genel bakışlı 
yatlqırken kullandılı yöntemler boşa 
çılı:anJdı. ORrencller lçerlslne yerfeştlrl· 
lebUen az sayıda !qiJt militan, bünyenln 
dl!jına atıldL ORrenc:iler uzun mücadele
ler sonueo Otrend TemslleUlll Konseyı· 
nl oluşlurdular. Işçüer yıllar boyu silren 
�yeri sendikaeılıRı çemberinl kınp, dol· 
ru sendikal örgütlenmeye glrtştUer. Sos· 
yal-Iş'1e öıglitlendller. ORretlm üyelert 
ı.., özlü!< I�erine ilişkin sorunlann 
demoknıUlı: bır şekUde çözümü ıçın, 
akademlk yöneticilerin seçimle görev· 
lendirilmesl amaayla kitlesel bır milca· 
deleye glrdner. 1,1e bu noktada MC ve 
mütevelli heyeti tüm mbyonlanru yerine 
getlrebUmek ıçın daha kazmqık .e sar· 
mal bır program bazırladılar. ODTO 
bem yukandıın aşatı, Idari ve akademlk 
mekanlzmanın deg,,1rnl ve el. geçirilme· 
&i Ue, bem de aşatıdan yukan, tabanda 
yiiıüWlecek çalışmalarlı !qlstleştlrlle
cektl. V. program gereeı kollan ",adı· 
lar. 80 kadar Soayal·1ş üyesi "çı "ten 
atıldı. Yerierine ve yenl yanıtılan kadro
lanı 350 kadar {aşlst rnllls: I,çl adı altın· 
da yerte,tIrIldl. Hasan Tan yönetImJyle 
çalışmayı reddedlp iJtIfa eden dekanla· 
on, bölüm başkanlannın ve akadernlk 
yönetlcllertn yerleri ya boş kaldı, ya da 
bulabUdllderlnce kendi görüşlertnden 
olan �Uer getirildI. Idari yönetim kade' 
melerine Uni.erslto dışından tescilll ra· 
,bller oturtuldu, yuıtlar kapat�dı. Fa· 
şlst m1UaJer, !qiJt sendikal öıglitleome 
ıçın "çüere baskı uyguladılar. Bır ı,çi 
ve 1 ötrend bu çelelerin saldırıları s<>
nueo öldüıüldü. Memurlar, öRretlm üye. 
leri dövüldü,akademlkkurulll1'Ull'e mü\e
velll heyetinin toplantıları basıldı. Oye
lerin "leri bombalandı. 
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SeçInUerden 00 .... oluşturulan yenl 
MC ı.. bır yandan bu çall!jmalan sürdü
rürken, öte yandan kamuoyu önünde ak
lanm.ak ıstegı lçerillndeydi. Nlteklm Dk 
girişim, bak.anlar kurulunun tam yeUd
sInI, CfIP'nln ve Eeevft 'In güvenlnl, bazı 
ilerici demokntlann da olurunu alan Iç 
Işlen bakaru Korkut Ozal'dıın geldi. 
Korkut Ozal, SONnun çözüm.IenebiJece
Ilnl, fakat çözümlerin karşılıklı fedakar
lıldar meselesl oldueunu, eger kısa silreU 
CfIP ıktıdannca ıtanan be, mülevelll 
üyesi Isııra ederse, atanaw homojen bır 
beyetle, kendi özel gayretlertnl de kata· 
rak sorunun listesinden gelebUecellnl 
söylüyordu. Fakat çok kısa zamanda ge
Uşen olaylar ve IosyaJIatlerin dlkkat1l 
uyanlan, Iylnlyet perdesı masında glz· 
lenen Ozal'ın gerçek yüzünü açıla çıkar· 
dı. 

Korkut Ozal'ın bu Imajı yıIu1ınca, 
MC konuya del�1k bır planda, rnLLU eRi' 
tım babnlıgı kanalıyla eeUmeye başladı. 
Mütevelli heyetinin �Ierllee kavu,turu· 
1...,1, okulun en kısa zamanda açılaca· 
eı söylendl. Fatat konuyu öncelikle gö
rüşecetl duyurulan bakanlar kunılundan 
da bu konuda bır ses çıkmadı. Müte.elll 
beyetinin �Ierllgı Nahlt Menle,e'nln de. 
diRI gıbı tümüyle deeı,tlrllınesl Ue ml 
yoksa boş üyeUldere yapılacak atarnalar· 
la mı &aRle.naw belll degıı. Ama belll 
olan bır şey var: 

ODTO'de çözüm, bUQuvazlnln ona· 
yındıın deeU, fakat Universltenln temel 
ögelerlnln, ölrenclledn, l,çüerlD, ötre· 
tım üyelerinln onaymdıın geçmektedlr. 
Oslelik bu gıuplardan blrinl ya da diRe· 
rinl dl!janda bırakan bır çözüm geçerlı 
ve mümkün degOdlr. lşle bu zorunluluk, 
milcadele Içerilinde yenl bır olguyu ge
tirmi,!>; ötrencllerln, "çüertn ve öe ... 
tım üyelerinln öıgliUerl arasındaki gUç
blrlleı platformu yüksek ölretlm kurum. 
lanndak! Uk deneyım olan bu yapı can1ı 
hayatın dayalmuı Ue oluşmu, gerçekçi 
ve IlkeU bır eylem blrlllldlr. Mutlaka ko. 
nınması, korunmaklın 

öte sürekli ve dabı yetldn luIınmaaı zorunludur. Or. 
giltlerln kendı tabanlannda örgütlenme . 

'Ierlnln pe�tIrIlmesl ve bu Uçlü gilçblrll . 
ilnln devamı ODTO ıorununun çözü
münde temel güvence durumundadır. 

ORTAK TALEPLER 

ODTO'nün açılm ... , IOrunun başlı 
"'101 çözümü demek dolUdir. Oçlü 

platformda beUrlenen Işçllenn, ölretlm 
üyelennln ve �rencllerin öıgliUerlnln 
ortak talepleri olan koşuilar, ODTO'nün 

açılmasının v. lşlerllge kavu,masının 
vazgeçUmez ve ertelenemez ön şutlan

dır: 
i. Okula Işçi .tallbU Ile alınan 350 

dolayındaki faşist komandonun derhal 
okulla ilişkl&l kesllmeUdIr. 

2. 14 Şubat 1977'den beri yapılan 

tüm Idari ve akademlk atamalar geçersiz 
&ayılmalı, Hasan Tan yönetımlyle lşblr
Ullne gltmlş tüm akademlk ve Idart per· 
sonel gÖn!vden alınmalıdır. 

3. 14 Şubat 1917'den Itlb .... n Işle
rin. son verilen tüm Işçiler yenlden 
göreve alınmalı ve ifun malduriyetlert 
derhal gjderilmeUdir. 

4. Yargı organlannca yetkUl olarak 
saptanan Sosyal.1ş Sendikası Ile I.edi· 
likIe toplu sözleşme görüşmelerine baş
lanmalıdır. 

5. Otrend lemslleUlll konseylnln 
kurumlaşması ıçın, OTK tarafından öne· 
rilen tüzük yasaUaştınlmalıdır. 

6. Onlverslle konseylnee ögrencllertn 
kayıplanm en ıza Indiren ve öRrencl1e- ( 
rtn onayını alan akademik takvim düzen· 
leomeUdIr. 

7. Akademlk yönetici kademelere ge
tirilecek �Uer seçlni yoluyla demokra· 
tık bır biçimde görevlendlrllıneUdirier. 

8. Bu son bunalım suumda ve 
öncekl dönemlerde görevlerine son veri
len ögretlm üyelert göreVlerine geri geti· 
rilmeUdlrler. 

9. Jandarma kısa vadede eeltim ala· 
nından, uzun vadede de karakoldın çe· 
kUmeııdlr. 

10. Ancak bu koşuUar gerçekleşirse, 
ODTO'de görece düunU bır eeltım sat· 
le.nabUlr. 

DEMOKRATIK GOÇLERE 
DOŞENGöREV 

Karadenlz Teknllı: Onl.erslteslnln de 
özerkllle uvu$masından sonra, bu nJte
URe sablp olmıyan tek Unlverslte duru. 
munda kalan ODTO, bunalımlardan an· 
w ve ancak' özel kuruluş y .... ındakl 
antl-<lemoknıtlk hüldlrnlerden annmayla 
kurtulacaktır. 

Onlversllenln 1,lerllRI açısından 
buıjuvlZlnln yükledılı ek gÖn!vlerden 
başkaca {onkslyonu olmayan MUlevem 
Heyeti, gjderek geUştlrllen bır çerçevede 
kaldınlmalıdır. 

Yalnız şurası unuqılmarnalıdır, soru. 
nu.n kısa vadeU çözümüne ulaşmak bu 
beyetın bugünkü yapısını korumakla 
mümkün olacakttı. 

Mülevelll heyetinin be, üyesi, meşru 
muyuz, deın mlyiz tartl!jmalannı bırak. 
tıldan gıbı, bizi görevden a1aca1ı:la.r mı, 
kalacak mıyız şüphelertnl de bıralnp bu 
talepler dolrultusunda Inandıncı adım. 
lar almaııdırlar. Akademik konaey ve hü
kümet yetkililerince yıpılan ıörilşmeler
de ortaya çıkan ve bızı ölrenci keslmle. 
rinde de y .... ırna bulan bır anlayı, var, 
okul açıbın önemli 0110 budur, bu 1,ln 
bazı riskIert vardır, üstleniriz denllıyor. 
Fqlstler okuldan uzatlqtınlmadıkÇI, 
can güvenUeinden, �renlm özgürl\.ilün. 
den babsedUemez. Bu kOtuUarda, IÇı1a· 
eak olan ODTO'deld olaylann ıorumlu. 
lulqnu itçUer, ölretlm üyeleri .. iliren· 
dIor a1ırıamaIı: zorundadır. Sorun poll· 
tllı:tIr, çözüm de poUtlk olacaktır. ÇÖZII
me Ulşkin tekniiı: yanlar bu IIlIaıııda be
roiıer .w.ı;nlImet zoruııdadır, 
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iLKGüNAH 

VESAPMALAR 
YOROYOŞ 

Günümüzün koşullarında, hele hele Türkiye'nin koşullarında s;ıpmaJar 
üzerinde yeniden durmak, yeniden düşünmek gerekiyor. "Sapma" denildiğin
de ilk ağııda akla gelen belirli etiketler Yar. Örneğin, Maoizm, Anarşizm, Re
vizyonizm, Troçkizm, Maceracılık vb. gibi. Gerçekten de teorik v.e pratik dü
zeyde tüm b'u etiketleri" işçi sınrfı sosyalizminden birer sapma olduklarına 
kuşku yok. Ancak burada bir başka gerç.ğin daha vurgulanması gerekiyor: Is
mi ne olursa olsun, sapmalara kaynaklık eden özü kavramadıkça, hangi etike
tin neyi ve nasıl savunduğunu bilmek tek başına büyük bir anlam taşımaz. 
Sapmaları" gereğince tanınması, sapmalara karşı etkin bir mücadele ve niha
yet sapmaları" kaynağının kurutulması ancak sapmalara kaynaklık eden te
mel öğenin kavranması ile rriimkün. 

Maoizmin, Anarşizmin, Revizyonizmin, Troçkizmin ve Maceracılığ." te
m.1 bir kaynağı var. Bu sapmaların tümü, bu kaynaktan har.k.tI. ve belirli bir 
soysuztaşma süreci içerisinde bugünkü konumlarına, bugünküetiketleri"e ulaş
tılar. Sapmalar konusunda dikkatli olma zorunluluğu da burada ortaya çıkı
yor. Sözü edilen "ünlü" sapmalara karŞı kağıt üzerind. küfilr döktürüp lanet 
yağdıranlar var. Iyi yapıyorlar. Ama bunları yapanların, küfllr .dip lanet yağ
dırdıkları sapmalara kaynaklık ed.n "ilk günah"la .ynı anda içli dışlı olabile
cekleri gerçeğini d. unutmamak ger.klyor. Dol.yl�yla, sapmalara karşı müca· 
dele, Maoizm, Anarşizm, Revizyonizm, Troçkiım ve Macencılıjın en bilinen 
.n b.lirgin biçimlerine karşı mücad.leden ibaret değil. Sapmalara karŞı müca
dele, sapmaları" kaynalına, "ilk günahlılan. karŞı rriicadeleyi de içeriyor. 

O hald., sapmaların tem.1 kaynağ ını tanımlamak ger.kiyor. E� ku" v. 
özlü tanım şöyle: Bilim .. 1 doğrular, birbirleriyı. çelişik gibi görünen doğrula· 
rın diyalektik birliği il. ortaya çıkar. Bu doğrulardan birini ya da ötekini abar
tıp ön plana çıkartmak, sapmaların başlal1ılcıdır. 

Tanınan, bilinen, kolaylıkla teşhis edilebilen sapmaları" tilmünü bu öze 
indirm.k mümkün. Iık günah'ı burada aramak ger.kiyor. Buradan har.ketl. 
belirli bir ülkede ve işçi sınıfı hareketinin içinde bulunduğu somut koşullarda, 
hangi görüş v. değerl.ndirmelerin hızla bir sapmaya doğru yol aldıklarını kes
tirebilme olanağı Yar. 

Öz aynı. Ama biçiml.r değişiyor. Ç.lişik görünen doğruların birini ya 
da ötekini abartmanı" da sayısız biçimi var. Bunlardan biri şöyle özetlenebi
lir; Günlük pratik rriicadele hedef ve gerekleri ile devrim hedefini, mevcut ko
şullara uygun bir biçimde bUtünley.m.mek. Bu hata, iki sonuca yol açabili
yor: Birincisi, "dar pratikçilik." "Dar pratikçilik" zamanla ve bir soysuzlaşma 
sUreci içerisinde "Revizyonizm" durağına, sınrf uzlaşmacılığına varabiliyor. 
örnekleri hem dUnyada h.m de TUrkiye'de var. 

Ikincisi i .. tam tersi. Bunda ise pratikten kopuk bir biçimde hergün 
"devrim rüyası" görülüyor. Hakim olan devrimin bugiinden yarına ve hemen 
gerçekleşebileceği yolunda beslenen hayali .... Bu da, bir önceki ne benzer bir 
soysuzlaşma süreci içerisinde Anarşizme ve Maceraedığa kadar uzanıyor. 

Burada bir noktanın üzerinde dikkatle ve önemle durmak gerekiyor: Ha
ta il. sapma her zaman özdeş değiL. B.lirli v. kısa bir zaman dilimi iç.rislnd. 
ne "cbr pratikçiliğin" Revizyonizmle; ne de "devrim rüyaalığının" Maceracı
Iıkla özd.ş olduğu söylen.m.z. Söylenmesi ger.ken şu: Ayaklar yere basma
dığı, gerç.ğin bir yanının abartılmasında Israr .dildiği v. "pm.ya varabilec.k 

hatalara karŞı mücadel •• dilmediği sürece hatalar sapmalara dörujÜr. Hatala
rın sapmalara dönüşme sür.cind. ioe harek.t d.ha büyük yanılar .1 ... T.hlike 
bUyür. Dağınıklık v. savrulmalar .rIM. Mücadeı. edilmesi gerek.n, bu sürecin 
kendisi. 

Bu mücad.leyi .tkin bir biçimde yUrütebilmek için ioe başka gerç.kl .... 
. dikkat etmek ger.kiyor. Özeti. şöyl.: i nanarak da olsa, gen.1 doğruları tek· 
rarlamak, kişileri v. har.keti öz.1 yanlışı ... dan kurtannaz. Sosyalist har.ken., 
mücadele perspektifinin şu ya da bu yanı abartacak bir biçimde yanlış v. Ilk .. 
siz olarak: çizilmesi "özel" bir hata. Bu özel hatanın pratikte çok dam özel 
başka hataları doğ ... ması, yanlış adımlar .n .. ması da kaçınılmaz. Böyl. du
rumlarda .n g.nel doğruların .n gen.1 planda t.krarlanması ve vurgulanması, 
öz.1 hataların bağışlanması ya da görm.zlikten g.linmesi için bir gerekçe ol.· 
maz. Tersine, öz.1 hatalar., sürekli olarak Uzerine gidilmesi ger.kiyor. Bu o� 
madan sapmalara karŞı mücad.l. olmaz. Çünkü bu olmad.n, hataların sapm ... 
lara döruşm.si sür.ci .ng.llenmez. Diiny. sosyalist hareketinde, gen.1 dolru
ları t.krarlayıp öz.1 yanlışları. hareketi çıkman sokan deneyimler. uman u
man nstlanıyor. 

Şimdi cbm da somuta inmek gerekiyor. Türkiye'de bir süredir, Maacu, 
Anarşist, Troçkist ya da M.ceracı olmadıjtı halde, dığer .ksikllkler bir yana, 
mücadel. perspektifini yanlış çizdiği için .n az üniversit. kantinlerindeki bazı 
gençler kadır devrim rüyası gören ıkımların harekete verdiği warl. gözleni
yor. Daha kötUsü, bu akımların ya.nlışlarını görmek bir yara, terminolojilerini 
daha da bll.y .... k rüyanın daha derinliklerine gömüldilkleri görülüyor. 

Mücad.l. çizgisinin çizilmesind.ki "öz.l" hatanın b.şka birçok öz.ı ha· 
tayı doğuracağına daha önc. değinildL. Sır. örnekler. g.ldi. Bir "iı ... i d.mok
ratik düzen "in, Türkiye'nin koşullarından soyutlınarak, zaman ve slnrfSilI gOç 
deng.si boyutun. sahip bir süreç olarak değil "CHP'nin iktidara g.lmesi" biçi· 
minde değerlendirilmesi, bu değerlendirmeye katılanların özel çabaları ile ile
rici sendikal hareketi daha Hazir.n s.çlmlerinden önce büyUk bir çıkmazın ve 
tıkanıklığın .şiğin. getirdi. Bugün bu çıkmazın v. tıkanıklığın .cl meyvaları 
birer birer toplanıyor. Bu meyvaları toplayan burjuvni, genel olarak ilerici 
sendikal hareketin, özel olarak da onun belkemiği olan .sendikanın en azından 
tırnaklarını sökmek için saldırıya geçti. 

Haziran seçimlerinden sonraki koşullar ve sendikal hareketin getirildiği 
darboğazın ayan b.yan ortaya çıkması da ne yazık ki akılları başa toplamak 
için bir v.sil. olmadı. Hayalcilikt. daha da ileri gidildi. Bu hayaller, sönmeye 
YUZ tutan umutları canlandırabitmek için daha zararlı, daha "acil" bir termi
noloji ii. süslendi. Bu noktada, '·'ilk günah", .. pmaya doğru hızla yol almaya 
başladı. Sapmanın kaynağı, giderek kişileri sapmanın için. doğru itm.y. baş· 
ladı. Türkly. ".mperyalizmlnin .n zayıf halka,," oldu. Türkiy.'d. "işçi "nıf� 
nın iktidarı alacağı devrim koşullarının olgunlaştıJı" ilan v. iddia edildi. Bu 
delerlendirmelere özgU "yöntem"ler savunulmaya başlandı. 

Zararın neresinden dörillse kir. Intihar etmek ne bireysel, ne de ÖJiÜt
s.1 olarak sosyalistlere özgü bir davranış değil. Japon Kamikaz.leri, intihar 
ederken en azından düşmana zarar verirlerdi. Kendi gilçlerine zarar Yererek in
tihar eden bir "Kamikaze" Ise sosyalist harekete hiç mi hiç yakışmıyor. 



Örgütlerine sahip �ıkan i,�iler 
• 

Urino Mjlliyetçi Cephe iktidarının 
olu,rnaayla birlikte Türkiye'de _nır mü· 
cadelesinin yem bir döneme JirdiIJ iq
bisi her ıeçen ,ün blru daha dotrulan· 
malctadır. ı,blrllkçl büyük bux:juvazi, bir 

yandan Milliyetçi Cephe'de biraraya ,e

ürdiRi en ,end ,üçleri eliyle ratizme 

dotru lumanitlDl h.ıılandnrak .ürd.ü� 
meldedlr. Diller yandan d. demokrasi 

,üçleri arasu�l.ki karar'IIrJtklardan, bö· 

lünme ve dalllma elilimle:rinde.n yarar
lanarak ıenel blr aldıny. hazD'lanmu
tadır. 

SALDıRıYA GEÇEN SERMAYENIN 
ILERI KOLU: MESS 

ı,birliltç! bijyiik, ı.keld _yeniD 
ifÇi ll.D.J!ına ye demokns.i (Üçhıdoe Urt. 
aldaı&l, (ilDoel olarai Tirkiye'deki en 
büyük Lekeleilmin öqıiitü MESS1n bin
lerce meta1lfÇisine kartı &iri tti ii aldm.
d. uç Yermi, bulunuyor. Madeni e,ya 
_nayünde çaJ..ıtan I,çileri i�oıu düze..
yinde toplu mletmeye zorlama çaba
andaki MESS patronları, 12 it yerinde 5 
bine yaJı:ıo ı,çi için geçtilimiı barta )O. 
kavt uygularn.uınaıeçmiftir. 

MESS�n Iokavı oald,",", dojlrudan 
dotruY8, ilerici teııdibl hareketin en 
,üçlü odaklarından biri olan Maden-t, 
lendibaını çökertmek, böylece i,çi um
rının ,«çek .ınır örgütleriDe dolru yö
DeUşine kei vurma.k., antikomünilt bir 
bunıç harekatıyla i,çI ıuufın..ızm eD de
nenmi, ölelerini banndnn metal itç.ile
rini &indirmektir. 

MESS, bu akhrm için, ilerici lendi
kal banketi kendi içinden zayıf dÜfür
meye yönelik (ilitimlerin ulqtılı en 
kJitik dönemi MÇmifÜr. Smd aeodikacı
Iılıru DISK içinde .ılciJU bal. ıetirm.k 
için 5. Genel Kw-u.I'unda-n bu )'allı. yo· 
lun1qtırı1arU aürdüriil.n tıiritimler, bir 
süreden beri, dolrudan dolruY' DISK' 
in bütüniiliünü tehdit edu bir noktaya 
daya.nJl11f du.rumdadır. Bu girltimla-, 

SERMAYENiN 
SALDıRıSINI 

PÜSKÜ TECEKTiR 
DİSK'in u.t. yöDetimiDde olu,turulan 
oon "ltUfuı.r',. birlIkU, DISK'in 
DısK oJan.k leU,meainde öncülük etmf, 
en mücade)ed RDdikalarm ,\içteı düşli
riilınainl bedef o1rnı,ıır. T.keld MESS 
patronlan, böyle bir ortamda, grevdeki 
metal i,çilerine en olummı. m,uUan da
yatabileceklerini planlayank harekete 
,eçmiflerdlr . 

LOKAVT AÇıKÇA DISK'I VE 
MADEN-Iş'l HEDEF ALMAKTADıR 

MESS 'in Madeo-ı, üyesi i,çllere kartı 
uyııuJadıll lokartın doRrudan doRruya 
sendikayı çökertma amacına dayaDchll, 
kerıdi yetkililerini.ııı ye eerici bulDJıı açık
lamsIanndan da belli olmaktadır. MESS 
patronları ve onların IÖzcüleri, madeni 
eşya _ayiinde "ifkolu düzeyinde toplu 
.aözleşme yapma" iaelc.lerini, DISK'in ve 
M.den-t,'in "nit.elili-ni" öne sürerek 
holtlı ıa.wm.y. çahtınokLodu1ar. Onla
ra göre, ipolu düzeyinde toplu .özleş
me işçilerin elindeki ere. ıila.hını (er
çekten etkiaizleştiriyor da ola, bu U)7I1 
bütüıı Radikalar için ıeçerli aayılama.z. 
"DISK (rev-işçi-i,veren ilitkilerine çal-

da, bumyeıç!, d.mokıatik p,rl&menler 
düzemn çöziim1eriyle ya.k..la.fmadıima ve 
erevleri o Npıi içinde u.yıu1amadılı.oa" 
,öre, Dlc;K ve Mttden.ı:, üyesi I,çilerin 
elinden erev ailahın. almak da &on detece 
doRoIdır! (Terciimon, ı 9 Ekim ı 977). 
öyley. MESS'in lokavtı ba.klıda \"e ya
aldırı 

p.tronlann dilinin oIbndaki bokla 
açıkça şudur: Madem-t, üyesi "çilere 
kaqı uy(U.lan.a.n lobvt., onları lllUt sen
dikac:ı.lJ.lı ilkelerinden kopramayl, ıınıf 
Uliı.,macııı bir anlaYLŞa zorlama yı amaç
lamaktadır. MESS patronlarının lobvtı, 
(revin, i,çilerin ırilDdan patronlarla 
RndiJı:a.lann pazarl.ılı için detil de, i,çi 
.. ımfının gerçek çıkarları için kullanıl
malln& kar,ıdır ... 

MESS patronlan ve onların Jı:.a.Ietn4ör
leri. metal i,kolunun bilinçli, denenmif 
i,çilerini diz.e ietirebilmek için en baya
tı yöntemlere b�alar. Lo
kavt. uyııuJ.a.ın.uına ,eçilmeıi, M.den-!ş' 
in grevlerine, "ideolojik amaçlı" )'rItası 
yapıştutlarak antikomüoist provoku
yonlarıa .ürdüıülen saldırılara yeşil ıŞık 
yakrruttll'. Gerici bum, onbinlerce me
tal l ,çiJinin va.qeçilmez Çıkarlan için 
tedüarca ıürdü.rdüıü direni4i kan.J.amak 

ıotaviı bakb ııöaermek ve oolan ör1fÜL
leri Mttden-t,'ten ve DısK'ten kopa.rabU
mek Için eo ilrenç .. ldD"tlara ba,'f'W'
makt&dır. 

MESS'Qilerin ve t.üm (edd sermaye 
sözcülerinin Maden·İt'e ve pevci metal 
i,çilerine kartı yürüttükleri antikomü· 
nı ... oaIdırılarda, CHP yönetimlniD lIerid 
sendikal harekete �I talundilı tufiy&
ci bakıt açıarndan da bol bol yararlanıl· 
maktadır. Bir kııım CHP yöneticilerinin 
ve sosyal demokrat ıendikacüann, bur
juvuiyi ifÇi ıınıfına ve onun örgütlerine 
kaqı akhrıya davet eden açıklamaları, 
Ilerici patronlar tarafmdan a.lkı,lanmu.
La ve efi bulunmaz bir malzeme olarak 
kullanılmaktadır. 

MESS'IN SALDıRıSı 
IŞBIRLIKÇi SERMAYENIN 
ÖRGOTLO SALDıRıSıDIR 

MESS'in Maden-t, Uyesi i,çilere kartı 
tıiri,liRi lokavı aaidır ..... da tüm ıerid 
ıermaye örgütleri, hükümet ve san ııındi� 
İacılar açik bir i,birliline eirmi"lerdir. 
Milliyetçi Cephe'nin Çalı,ma Bakaru hiç 
çekinmeden ve utanmadan MESS 'in 10-

'Politika "nın böylesi Babıali'de 

YURUYUŞ· 25 EKIII/S17 -" 

muhasebe var 
Cumhtariy.t Gazetesinin fiyatı 19 Eylül'd. üç linya çıkarıldı. MC'nin 

son zam furyası Cumhl!.riyet Gazetesi'ni de yiilk.ından etkilemişti ve okurları () 
"özv ... iy. çağ .. maklon" başka yapılabilecek birş.y yoktu. Aynı tarihli Cum-
huriy.t Gazetesinde gazetey. yapıl.n zammın g .... kç.sl Jçıkl.n .. ken şöyl. 
deniyordu: "Cumhuriyet Çıkar çevrelerine karşı bağımsızlığını korumak için 
okurlarına dayanmaktan başka çaresi olmayan bir guetedjr ve basını ekono-
mik açıdan d.netl.mekt. yarar gö",n ç.vreler. karşı okurları il. bütUnI.şm.k 
zorundadır. " 

Gene aynı tarihli Cumhuriyet Gazetesinde "bazı çıkar çevrelerini" ken� 
dil ... inl tuun dllşUk ıinjlı gneı.leri r.kl.m yaj!muruna bo�.rk.n, Cumhuri
y.t Gazetesini düşman belledlkl ... i v. yasalara v. d.mokratik özgürlükı .... ters 
dilş.n yönt.mlerl. Cumhuriy.t'i susturm.y. çılıalad ıkı." " b.lirıilmekt.ydl. 

16 Ekim tarihli Cumhuriyet Gazetesird. ise bir �ka .çıkl.nu y.r .i� 

yordu_ Bu k.z açıklama dörtte bir sayfayı kaplıyordu v. MESS tarafından ya_ 
pılıyordu. Maden işçilerini" ye tüm ilericilerin adını ve yaptıklarını çok iyi bil
dikl.ri MESS tarafırdan. 

Cumhuriyet Guetesine verilen ilan öyle sıradan bir ilan da değildi. 
MESS 'in açıklaması binl.rce iıçinin kıı ayazınd. kapının önUn. bırakıldığını 
"niljdeliyordu." SözDmonı Iokavt warının gererçesini açıklıyor, "çalışma barışının yenıden kna amanda kurulmasını" diliyordu. 

Bi�.lerc.e işçinin aylardr grevde bulunma51 ve ardından binlerce işçinin 
QPının o�ne bırakılması Türkiye'de her zaman rastlanan, öylesine sıradan olayl..- d.ğıldlr. Sert bir sınıf rrilcad.l.sinln gösteı-gesidlr.TUm iı.ricil., .e bu ar.ıd. Cumhuriy.t'ln okuyuwl..-ı da gider.k bunun d.ha fazı. blllndn. varmakUdırlar. MESS tarafından böylesin. geniş ç.plı bir "kapı dııarı etm." uygulama.sına başvurulurken, Cumhuriyet gazetesi tar.afınmn "BılımSlzllAınl herı�,yın ?,stilnd. tutan bır gazet.cilik anl.yııının ıltizllkle korunup savunulması v. okuyuaılar dııında hiç bir .tkenin unınmaması" ii. MESS'In lIan� nın basllllWl u.ıısınc:bki ilitki ise hiç bir yoruma olanak tanımayacak derecede açıkt ... 

Kuş�u�z Cumhuriyet okuyuruları bu ilişkinin farkındadırlar ve bunun muhasebesını yap;ıcaklard ... Am. önemli olan bu muhasebeyi bir d. Cumhuri-yet PZetesinin yapmasıd .. . 



TiP "Ekim devrimi 

TiP Genel Baskanı 

ve Türkıye" 
konulu bır gece 

düzenliYOr 
i 

Boran ve Genel Sekreter Sargın, 
Kutlama törenlerine çağrıh olarak 
SSCB'ne gidiyorlar Büyük Ekim Devrimi, kapitalizmden 

sosyalizme geçiş çağını yaşamakta olan 
dünyanılZda gerek ortaya çıkışı, başarı
IıŞI ve yol açtığı toplumsal gelişmeler, 
gerekse tüm dünyada hillil süregelen yan
kıları, yansımaları ve yarattığı ekono
mik-toplumsal ve politik sonuçları bakı
mından kuşkusuz yüzyılımızin en önem
li olayıdır. 

kavtıru savurunuotur. Sayısız işveren ıen
dikası ve ıennaye örgütü MESS patronla
rıyi. dayanışma açıklamalarını birbiri 
arkasına yayınlamışlaıdır. Daha da ötesi, 
MESS lokavtının yönetimini doRrudan 
dotruya Halit Narin'in Türkiye ı,veren
Ler Sendikası Kontederuyonu yürütmek
tedir. 

Bütün bunlar MESS lokavtının tek 
batına ele almabilecek bir olay olmadı· 
ımı, i,birlikçi büyük. sermayenin işçi 8ı
ndına karşı giri,tili genel Ialdawrun bir 
parçuı oldutunu göstermektedir. 

Işçi SıNıFı 
PATRONLARıN SALDıRısINI 

BIRLI�IYLE YENECEKTIR 

ışçi BlIl1fl, M&9S saldırıslDın kar,ısm
da: oldukça güç koşullarda verilen bir 81-
navın içindedir. Bu Bınav, öncü işçilerin 
ve bilinçli DısK tabarunın örgütlerine en 
çok sahip çıkmak ve onu güçlendirmek 
zorunda olduklan bir dönemde dayatı1-
mıştır. Şimdi, bütün güçlerin bu smavın 
bqanyla geride bırakılması için yolun
laştırılmaBI zorunludur. Grev alanların
daki sarsılmaz birlik bu başarının birinci 
temel kOfuludur. Başarının ikinci ve ay
nı derecede önemli olan koşulu ise, bi
linçli metal i,çilerinin DİSK 'e ve Maden
ı,'e smllw sahip çıkmaları ve patronla
rın onları öra:ütlerinden kopanna oyunu
na geçit vermemeleridir. 

BURJUVAZININ IKTIDAR 
BUNAlıMı ÇÖZüMLENEMIYOR 

ışçi Bınıfını ve demokrasi güçlerini 
heder alan yolun saldırılar, i,birlikçi bU-

Bugün kullanılan tak.vimle 7 Kasım 
1917 günü başlayan devrimin 60. yıldö
nümü dolayısıyla devrim ve sonuçlarının 
muhtelif yönleri, Sovyetler Birliğinde 
olduğu kadar isıer sosyalist, isıer kapi
talist olsun dünyanın diğer Wkelerinde 
de gerektirdiği önemle ele alınmakta ve 
değerlendirilmektedir. ülkemizde de ko
nu, kamuoyunda tüm yönleriyle ele alı
nıp ciddiyetle incelenme durumundadır. 

yük, tekelci burjuvazinin iktidar bunalı
mını çözmeye yine de yetmemektedir. 
Ekonomik ve toplumsal bunalunm de
rinleşmesi, kısa dönemde bunalımın ha
finernesi yönünde bir belirtinin görüle
memasi, büyük. burjuvazinin yeni iktidar 
fonnülleri arayı,ının bitmemesine neden 
olmaktada. Bir yandan koyu bir şiddet 
ve terör propagandaıı Milliyetçi. Cephe 
eliyle sütdürülürken, diler yandan da � 
ile CHP'yi biraraya getirme çabalarının 
peşi bıralalmamaktadır. 

AP-ÇHP koalisyonundan yana olan 
sesler giteide daha net bir biçimde �' 
nin de içinde dile getirilmektedir. Geçti
liroiz hafta başında tamamlanan AP 
Temmlcller Meclisi toplantiil bunu gÖB
termiştir. Fakat bu aea1erin şimdilik u
dece bir "linyal" olarak yükaeldili, s0-
nuç almaya yönelmedili görülmektedir. 
Nitekim Demirel bu &ea1eri yatıştırmayı, 
MC'den rahatıız olan görüşleri kendi \1.&
lubuyla birleştirmeyi kolayca başarmLŞ
ta. Demirel'in, azgın antikomünizmini 
yoRunlaştırarak:, "ıola iktidar bırakma
ma" gerekçeBi. IUka.aında AP içinde MC' 
yi &avunma taktilinin bir süre daha ba
şarılı olacaRı anlaşalmaktadır. 

MC IçiNDEKI ÇATLAK UMUDU VE 
SAPTIRMA POLITIKASı 

AP Içinden yükselen protesto &esleri, 
yalnız büyük. burjuvazinin iktidar bunah
mının süregenlilinin belirtileri deRiner
dir. Bu sesler, aynı zamanda geniş kitle
lerin, özellikle AP'ye oy vermi, emekçi
lerin MC'ye kar,ı tepkilerinin yumuşa
tılmaaı için kullanılmaktadır. Demirel'e 
yöneltilen eleştirilerı, zaman zaman bir 
Son Havadiı başyazan tarafından bile 

tekrarlanabilmesi, bunun göstergesidir. 
Bu arada koaliıyon ortakları arasında

ki çekişmeler politik çevrelerde yolun 
spekülasyonlann konusu haline getiril· 
mi,tir, 6 Haziran öncesi iki buçuk yıllık 
MC döneminde de görüldülü gibi, özel
likle AF ile diRer MC ortakları arasında· 
ki çekişmeler. AP-ÇHP koalisyonunu sa
wnanlar için iyi birer malzeme olmak
tadır. Fakat daha da önemlisi, AP'yi 
MHP ve MSP'nin devlet aygıtını ele ge
çirme planlarından rahatsız gibi gösteren 
açıklamalar, �'yi faşizme tamaruşm 
aonımlululundan annduma işlevini de 
görmektedir. Demokrat. dÜfmanı MC 
içindeki çeli,kilerden yararlanma adıM 
alman tavırlar, faşist tehlikenin boyutta
rını küçültme lOnucunu doRurdukça, 
demokrasi mücadelesine zarar vermekte
dir. 

CHP'NIN YALPALAMALARI 
EKSILMEDEN DEVAM EDIYOR 

Demokrasi güçlerindeki kararsızlık 
elilimleri özellikle CHP'de odalda,mak· 
tadır. CHP yönetimi, Milliyetçi Cephe' 
ye kar"ı yürüteceRi muhalefetin hedene
rini ve taktiklerini bilemez görünümünü 
ıürc)ünnektedir. MC'yi "demokratik yol
lardan düşürme" gerekçesi arkasında bü
tün umutlar MC içindeki çatlaklara baR
lı tutulmakta, kitlelerde MC'nin çökü,ü
nün "gün meselesi" olduRu gibi aahte ka
nıw yaratllmaktadır. Mücadeleyi parla
mento içine hap.tmenin gerekçesi ola
rak kullanılan "demokratik yol" .plan
tlAı, CHP yönetimini AP ile ort.akııaa 
doAru hergün biraz daha ya.ldq\.ırmak.ta
dır. 

Milliyetçi Cephe k8J1LSlDda uzlaşma-

Tirkiye i şçi Partisi 6 Kasım 1977 Pa
zar akşamı Istanbul Spor ve Sergi sara
yında HEkim Devrimi ve Tii-kiye" konu
lu bir toplantı düzenlemiş bulunuyor. 
Hazırlıkları hızla 5iirdürülmekte olan 
toplantıya ülkemizin tanınmış fikir 
adamları ve kalemleri de katılacaklarj 
ayrıca sanatçılarımız müzik ve şiir gös
terileriyle toplantıyı renklendirecekler
dir. 

Öt. yandan Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetler Birliği Barıı Komitesi, Genel 
Başkan Behice Boran ve Genel Sek
reter Nihat Sargın', Ekim Devriminin 
60. yıldönümü törenlerine davet etmiş 
bulunmaktadır. Genel Baıkan Boran ve 
Genel Sekreter Pasaport işlemleri u

mamlanır tamamlanmu uçakl. Sovyet
ler Birliği'ne hareket edeceklerdir. 

cı bir politikayı benimseyen CHP yöne
timi, sendikal hareketin yönetim kade
melerindeki oyunlarda ise ıon derece 
yQRun bir faaliyet içindedir. CHP'nin 
DısK'te sınıf sendikacılllını etkisizleş
tirmek, DısK'i ke�di güdümüne ıokma 
yönündeki, iki buçuk yıldır yolunlaşe
rak süren iirişimleri, bütünüyle demok
rui güçlerini zayıf düşürmektedir. CHP 
yönetimi, bu girişimleriyle, büyük burju
vaziye kendisini tam olarak güvenilir bit 
iktidar alternatifi olarak kabul ettirme 
ve belki de bir AF-CHP koalisyonunun 
şartlarını yerine getirme çabaSı. içinde 
ıözü.kmektedir. 

FAŞIZME VE BÖLüCüLOGE 
GEçiT YOK! 

Türkiye'de smı! mücadelesi çok ıeni, 
bir alanda ve hızla keslrinle, .. ek sürmek
tedir. Bir yandan büyük. burjuvazinin fa
şizme tamamş planlarının unuıanın .. , 
diRer yandan kapitalizmin bunalımına 
sosyal demokrasiyi bütünüyle lerieilikle 
uzlaştaarak ve demokrasi güçlerinin mü
cadelecitiRini törpüleyerek çözüm bulma 
girişimleri, antilaşiBt ve antiemperyalist 
güçlerin ilkeli birlili 80rununun önemini 
artırmaktadır. KeskJnleşen ve alanı ge· 
nifleyen mücadele ortamında bütün ileri
ci, demokrat, sol akımların uyumlu bir 
mücadele anlayışL.u benimserneleri, her 
türlü bölücü, dar gyupçu ve sekter eli· 
Ume kesinlikle dur demeleri zorunludur. 
Bu tür eRilimlere demokratik güçler ara· 
Bında ve demokrasi güçlerinin örgütleri 
içinde ya,am hakkı tanınmanıası, hayali 
bir önem t841maktadır. Faşizme ve onun 
uç verdili Milliyetçi Cephe'ye kar,ı mü· 
cadelenin batka ba,arı yolu yoktur. • 

YURUYUŞ - 25 EKiM 1977 - 5 



TÜ M-OER. I I .  G E  EL  
Atanur GONEYSU TOM-DER 2. OLAGAN GENEL KURUL DELEGESI 

j i' MEMURLARıN GOÇLO öRGOTO TOM-OER 'IN IKINCI OLA�AN GENEL 
KURULU 29 EKIM'DE TOPLANıYOR. IKI YILI AŞKIN BIR SOREDIR, 
MEMURLARıN EKONOMIKoMESLEKI SORUNLARıNDAN HAREKETLE 
TORKIYE'DE DEMOKRASI MÜCADELESININ GOÇLENMESINDE öNEM· 
LI KATKıLARDA BULUNAN TOM-OER'IN NITELIKLERINI VE SORUN
LARA YAKLAŞıM BiçiMINI BIR KEZ DAHA DE�ERLENDIRMEKTE 
YARAR VAR. 

TOM·DER (Tüm Memurlar Birleşme 
ve Doyanışma Demoli) ülkemizdeki 
memur kesimln1n ekooomikodemokratik 
mUc.adele örıütüdür. Amacı, memur kesl· 
minin ekoDomik�emokratik hak ve Çı
Orlannı konıyup göıetmek ve yenı bak 
ve çılwlar elde etmektir. OmeAin. muş 
IlblolMmdakl 15. 14 .. ıs. derecelerin 
kaldırılm .... katsoyının bayal pahalılılı· 
DJ düzenleyece.k şekilde düzenJenmesi, 
çoeuk .amlarının 250 liraya çıkarılınası. 
MEY AK soygununun durdurulup, kesi
len paraluın falılerlyle blrllkte gerı veril· 
mesi. yakacak ıarnmının. aıle ödeneRI
nin verilmesi, konut sorununun ele a1m
ması, yan ödemelerin u)u(e şeklinde de
lil. tüm momuriva eşlI biçimde veril· 
mesi, yoHuklMm 6245 sayılı yasada gös
terilen şekilde ödenmesi, mabrumly'" 
yerı ödeneklerinin a<ID olarak verilmesi, 
fazı. mesaJ ödeneklerinin ödenmesi, me
mur kıyunına IOD velillp, kıyuna ola.ıı.ak 
"AI.yan 76. maddenın kaldınbn ... ve 
işçi memur � 100 verilIP. tüm çalışanlara ,,,,vU !oplu oöıleşmeU senelib 
hakkı tanınması TOM-DER'in talepleri 
arasındadır. 

Bu taI.plere bakddılında ilk dikkati 
çeken nokll, bunlann memur kesimi
nin ıomut ve acil &Orunlarının oldulu
nun görülmesidir. TOM·DER müc.del.,. 
sinde kendlslne çıkış noktası olarak ken' 
dj tabanının ıomut ekonomlk-demokra
ilk ıonınlarını almıştır. Ost düzeyde so

yul ve ıçı boş lIoganlan ilk sık lekrarla· 
mayı detll. ıo'mut durumun somut tahU

\ini yapmayı yealemlttir. Işte bu temel 
ve oiftkil ilk •• TOM-OER'!n ülkemizde 
kısa sayılabilecek bir sür. lçlnde bu den· 
U e\içlenlp, ,.Uşmeslııin en önemli nede
ni olmuştur. ŞUpbeslı bu başand&. baş
ta TOM·DER Cen.1 Merk .. yönelimi ol· 
mak ...... tek tn tüm üyelerin pıyı var
dır. 

EGEMEN SıNıFLARıN 
BASKıLARINA RA�MEN 

TOM-DER 20 Ocak 1975'de kurul· 
muştur. Htzlı memur kesimindeld eLkin· 
üllni ve .. ygın�lını u!ınnış, kamuoyu' 
na ve egemen sının ... kabul ettirmiştir. 
Kurulu,unun birinci ydlDl 15 bin üye, 
75 şube, 2. ydlDl 30 bini aşkın üye, 130 
şube U. girmiştir. 

Kuruluşundan bu YIDI TOlf-OER, 
egemen ... ıtıar v. onlann iktidarlan ta
rafından devamlı basltılara .e saldırılara 
uanldmıştır. Memuriuın TOM·DER·de 
ö!IÜllene!ek, üIk. çıpında bır e\iç baJlne 
ıelinesinl önlemek Isteyen tekelci ..."".. 
ye ve söıdlsli MC Ikııdarlan, ör(ıiliin ku· 
ruluşundan bu YLJLL eerek yönetlciler ve 
ıerekse üyeler üuriııde çeşllU basltı, kı· 
yun ve siyasi cinayet yöntenderi uygula. 
mıştır. Kunılu, aşam .... da örıütJenme
yi başından baltalamak Isteyen egemen 
'Üçı." Çalışm. Bakanlılı, Devi'" Im· 
IIstIk Ensilllillii TRT vb. it yerlerinden 

ilerici memurian Ilarak, yerlerine faşist 
komlOdolan doldumıuşlardır. Istanbul 
başta olmak üzere diler il ve Uçelerde 
(bu &roda öuWkle Mardin Kızıltepe'yi 
beürleUm) TOM-OER'ln ö!IÜOenmesl 
iktidara yaraıımak Isteyen bızı "1fıIiZar" 
i_er tarafından sürekli encellODlllek 
ıslenmlfllr. 
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TIIm bunlara ralmen ülkemizde mo
mur kesimi hızlı bır uyaruş Içine girmiş, 
(aşlzlO basltılıır TOM·DER·in ö!IÜtlen· 
mesinl enceDeyemeınlştlr. Buna örnek 
olarak, Aııkanı Valisinin öı:gütü gerll"'· 
mek amıcı Ue aldJlı kapıtmı karan 
gösterilebilir. 

Artılı: memur kesimJ ekonoınik:--de-
moknllk halı ve çılwlanru elde edebil
mek ıçın ö!IÜllü mücadelenin g .... kIl 01-
duıu blllnclne v&rmlfhr. Bunun sonucu 
olarak giderek artan bır bızi. TOM·DER· 
de blrleşmekte, kendı sorunlarının ülke 
geDeUnde verılmekle olan balımsı.zlık
demokrasi mücadelesine gUCU oranında 
aktif olarak klldmakladır. Bu arada dl· 
Rer demomtık kllle ö!IÜlleri Ue blrllk· 
te demoknllk topll1lll5al muhalefeti ör
e\itlU birleşik e\iç halinde faşizme ve em· 
peryallzme karşı iş ve güç blriltine dö
nüştürme çalışmalı.n Içine de glımekt... 
dır. 

TOM-DER VE KITLE öRGOTLERI 
KAVR.AMI 

TOM-OER 'In kurulu,u ile bırlıkte ID· 
kernizdeki demomtık kitle ö!IÜtü anla
yışı önendi ölçlide deAlşlme uRramışıır. 
TOM-DER, 1971 öncesi He 1971-1975 
yıllan arasında egemen 0110 kllle örıiltü 
anlayışına daha bır açıklık getlımlş, me
mur müc.delesinl (buna emell Ue ,eçl· 
Den diler kesimleri de kalahillrlı) so
yutlan ıomuta indimılşllr. TOM-DER 
"küçük lörülen", "kUçtimsenen" ve "du· 
dak büklBen" sonınlardan yola çıkarak 
önemU kazanımlar elde etmıştır. ' 'Maaş. 
lar, yıııı ödem.ler, ücreti., aıt.cak da ne 
olacak", "mücad.lemIz dah. bUY\iIt h .. 
deOer Içindir", "biz mJd. m ... lesI ıçın 
mücadele etmlyonız" ft "ücretlerimiz 
Uç kuruş aıt.cak da kurtulacak mıyız" 
,ibi öıilnde go,1zm yılan ".cU"cllik 
TOM-OER , .... Und. kesinllkJe ,eçarllk 
klZlDlmamışlır . 

Coşlzm, mevzi başarılıır elde et .. bU. 
örcut genelinde ecemen olaml.m1f, bu· 
luadulu mevzllerde bUe memur kesl
mJnden tecril olmuştur. Y.n ödeme, kal
.. yı ve mabrumly'" yerı zammı gıbı t •. 
lepter kUçük ,öril\memeUdIr. Bu paralar 
blzlmlen kesilip, patıonlara kredi olarak 
..,rii"" iicretIerimizdir. Buna k",ı çık. 
mak, bu paıalan tek.ıcı seımoyeden 
"ciit söker" 11L>1 kopanp almak Cerelı.lr. 
Bu b •• Ilet,bem teke\cl lOmı.yeyl ,erli .. 
tir, bem de memur kesimi.. dah. \yi 
mücadele koşullan hazırlar. Celecek mil
C:adeIeIe< lçlD bır lIIama 1Ifl, bır çıkıf 

noktası olur, ıtte TOM·DER ekonomlk
demoknllk mllcadelede kalıcı başarıla
nn, ilsi düzeyde teorik 110110 w tart,,· 
maludan delil, tabanın ıomut ıonınlı
noı anştmp bulup, bunlara tutarlı çö
ziim yollan önenneklen ,eçllllnl ,ösıe
!erek önemn bır ,örev! yerine ,eUrınlş· 
tir. Bunu kimse inkar edemu, çllnkU ka
nıtian oRadadır. 

KITLELERIN IçiNDE 

TOM·DER, lIbarunın ekonomlk-d'" 
molı:ratlk hak ve çıkarlarmı IlVUnurken 
bır yandan dı üik. geneUnde verılmekle 

0110 b.'un .... lık-demolı:rasi müc.delesi· 
ne gücU on.nındı kaldIDışIır. 1975 EyIIB 
.yında Istanbul'dayapılan DISK mJtlngt, 
1976 Mu! ayında AnIt.nı·da yapılan ını· 
tını ve yiirilyilş, 1976 ve 1977 1 M.ylS 
işçi ve emekçi baynımlan, DGM 'ye 
Hayır Mlttoıl, 1977 Ocak v. Şub.1 .y
IMmda y.pılan ekonomlk-demolı:rıtlk 
batıar miltoıl bunun en ıomul karuUa-
ndır. � .. 

Bu kllle ıösterllerinde TOM-DER, 
toplumsal konumlan ve k",ılaşlıklan 
sorunlar aras.ındakJ benıcrUkten, ortak 
noktalardan dolayı iŞçi sınılı Ue emekçi 
tabakalann ö!IÜUeri ve sonınlan arasın· 
da benzerlik ,-e paralellik oldulunu b.,. 
Urtmiş, beUrtmekle kalm.yıp, bunun 
lek bışını y"'eril olm.dılını, tekeıcı 
seımoyenln giicilnün ıöRUslenlp, gerilell· 
lebilmesi ıçın birllkleUlln daha bilinçli 
bır şekilde Iş ve güç blrUline dönUştürül. 
mesi gereklı'ını .nlalmay. çalışmıştır. 
TOM·DER bütün mücadeleleri sırasında 
kıııe ö!IÜliinün. kllle Ö!IÜW olarak lo· 
runJarınl, uRraşianna ve mUcadeles1ne 
en gerçekçi ve geçerü çözilmieri öneren, 
ışık tutan ve kıl.vuzluk eden görüşle. 
işçi sınıfı bUImI U.,. siiıekil uyum ıçınde 
olmuştur. Bu benimserne, söz konusu 
görüşlhı kendisini bır üstünlük Iddlası Ue 
dışardan dıyllmUJ, empoze etmesi LO· 
nucu dolU, kltle ıçınde, tabanda Inan· 
dın.dık, güven, .. ygınlık ve etkinlik kı· 

Memurlann 
Nizamettin BARIŞ TOM-DER ANKARA ŞUBE BAŞKANı 

t950'lere kadar memurlar Türkiye toplumunda itibarlı bir keıim sayılı
)'orlardı. Buıiuvaz.i adına çolu kez dotr"udan. çolu kez de dol.ylı olarak dev
leti idare ediyorlardı. Kapitalizmin giderek gelişmesi memurlann giderek bur
junzi adına hareket etme oJanaklan.nı kaldırdı. Burjuvazi için itibarlı olan me
murlann, bu.Quvui ile çeU,ldQ netlik kazandı. t960'Iardan (Ünümüze kadar, 
aayılan herıün a.rta.n memurlar toplumdaki işçi ve emekçi IlDtl ve tabakalann 
vemı.i, oldultlan mUcadelerun yanında yer alma,ya başladılar. özellikle 1961' 
lere kadar memurların köklü bir mücadeleleri yoktur. 1961 Anayuu.mın ge· 
tirdili kuarurn1a.nn bir bölümünden memurlar da yan.rlanıyordu. Bu bak .en
diJta kurma hakkıydı. Grev ve toplu aözJ.eşme silahı ile donatLlmadıRı için, me· 
mur aendikalan.nıD etkinllli yoktu. Ulru.nda mücadele edilerek kazanılmı, bir 
bir hak olmadtlı içi, 1971 ara rejiminde geri alındıRı zaman, memurlaıda.n hiç 
bır tepki doRmadı. 

1961-1971 aruı memurlan örgüt.1emeye ça1ıf8Jl TOM·PERSEN- iki 
yarılı, tavırdan dolayı hiçbir .ıklnlik u.alayarnadı. Yarılışlardan biriJi yaJruı 
ekonomlk 80nuılarla UcUenmekti. Demokrui mücadelesi memurlan IIgBendir
meyeo bir mücadele olarak bilinçli bir felı;Ude inkar ediliyordu. İkincili iae, 
yanlış örtütlenme anlayı,ı idi. Memurlan önce inerleri düzeyinde örıütlemeıi 
ve bunİl:"" bir (ederaıyon çatısı altında toplanınuydı. OrgüUenme ant..y" ın
daki bu yanlı,lık, memurlann mücadelesini etkiıiz bırakıyordu. öncelikle 
işyeri düzeyinde kurulan dernekltı' balımalZ bir genel meık,ez ldUer. Federaa
yondan batınıaız tavır alabillyodenlı. Bu örtüılenme anlayı" memurlann tü. 
münün tabanda kaynqmalannı lillamadılı gibi, kararlann tek: merkezden uy
� diye bir zorunluluk da yoktu. Demokratik merkeziyetçi anlaylf 
çok bl,fıı bir ıorwnıu.zluk mekaniz:mUl şeklinde I,Uyordu. 1971 ara rejimin
de k.p� memur ııendlka1an. &alt sendika maUannı kurt.annalıı: için dernek
ler şekline dönilştürüldü. 

BOL YONET TAKTICINE KARŞI BIRLIK 

. .. :� kapit�ıt 
.. 

toplumlarda oldulu gibi ülkemizde de burjuvazi tek ve güçJu 0ı:a:utle�e OrıU�eDm.ı.tir. Devlet düzeyinde tüm kademelerde örgütle. nen bUl)u'faı.I. mealeki tarkWıklar eöıl.eren kaimlerde de tek. merkezlerde ör,üUe.nmekledir. (Sanayiciler, &anayi odaJanndl, ticaret burjuvazisi ticaret odıı�,�, .�p� burjuvaz.W ziraat odaJannda) Burjuvazi, çalıtanJann çok .. yı. da ol'lutde toplınmUl iJtemine klrfl çıkmamakla ve haUı buna yardımcı olmaktıdir. ÇalıPDiann dalınıkıılı burjuvazinin iktldannın ömrünü uzatmuladır. ı,kollan "yııının 34 olmuının nedenlerinden biri budur. 
. �alı,anlann tek ve ıüçlü örgüUerde öruüUendlRini lören burjuvazi, bare' �e�. 

bol.mek, parçalarnu ve etki.ıh kılmak için provokıtör dedllimlz lüçsüz orıutle�, 
kUnnakt.ad�. Burjunıinin bu oyununu artılı: burjuvaziye ıerek kıl

madan de�mcller oynamaktadır. Burjuvazinin bu takURlni ve ne amıçlı 
�.pıJ�IRınl bılmemek veyı bilerek buna kartı laVIr &Imarnu her zaman burJuvaıinin ekmetine yat .iJnneyi beraberinde ıetirmektedir. ' 

IşYERI VE IŞKOLU ORCırrLENMESI 

IfYerl örıüllerl
.
her zaman tutucu bır nllllIk lifır. Ayn ıyn Inerlerlnde �aı.,an memuılann diler memuıt&rta bLrlilinl puça1ııyıcıdır Bir ı" erinde Çı_ ,an memulUa, b&fka ı,ytrinde çalı,an memurı. ortak �nu yoktur vey. 'ynd" denlJJp bır aniamd, i4yeri fO .. nlzml körilkl,nmüı.dlr. EkoDomJk .. 



KU RU LA G i DERKEN 
zanması ile oluşmuştur. 

Bu konuda, "örgülü hiçbir görüşün 
kuymluna takmıyacalun" gıbı bilim 
dışı safsatalan. ödün verilmemiş, kiUe ör
gütünün kendı Işleyiş kurallan ve disip
lini içinde yine kendi organlarınca en 
dolnı, en gerçekçi ve en geçeril görüş 
benimsenmiştir. Aslında bu, "bır göıü· 
şün kuymluna takılma" delil, örgütsel 
baRunslZlıRın dolnı bir şekilde işleyi· 
şidir. TOM·DER, iilkemizln ve haıkunı. 
zın sorunlarına karşı kayıtsız olmadı� 
lından, ülkemizin ve halkunlZın sorun
lanna en dolru ve en geçerli çözüm)eri 
öneren görüşe de kayıtsız kalmamış. ona 
karşı tavır almamıştır. Tüm " görüşlerin" 
üstünde sendikacılı.k nasıl fiilen mümkün 
detilse, tUm "görüşlerin" i..6tünde de
mokratik kitle örgütcülüRü de fiilen 
münıkün detildir. Bunu TOM·DER gü. 
zel bir biçimde hayata geçinniştir. 

ÖRGOTLER VE KITLELERIN 
SOMUT SORUNLARI 

TOM.DER, kuruluşundan bu yana 
geçen kısa süre ıçınde, demokratik kitle 
qrgijtlerinin en önemli işlevinin, temsil 
ellili kitlenin somut sonınlan De uAraş· 
mak ve bu sorunlarla genel yurt sorunla, 
n arasında bir bal kunnak olduaunu 
sürekli vurgulamıştil'. EI atılan sorunlar 
ve önerilen çözüm yoUarı basında ve ka-

muoyunda genış yankılar uyandll'mıştll'. 
Verilen mücadele sonunda birçok soru· 
na çözüm getirilmiş, birçok sonınun da 
çözümsüziüRünün nedenleri açıla çıkan· 
rdıp, sergDenıniştir. 39 aylık maaş 
farklan sonınıı.nu ilk kez TOM·DER 
oltaya atmış, konuya sahip Çıkıp, ka· 
muoyu oluştunnuştur. Sonunda zama
nın Maliye Bakaru bu farkların verilece· 
Ilni açıklamak zonında blJ'lkılmıştll'. 
Askerilk ya da herhangi bir nedenle me· 
muriyetten aynlanlannı memuriyete yıl 
ortasında başlayarıların vergı Iadesinden 
yararianması gerektiRini yine ilk kez 
TOM·DER açıklamış ve bu iadenin nasıl 
geri alınacaRı yaygın bir biçimde ııgilDe
re duyurulmuştur. 

Emekli memurlann Sorunlarınını me
murlann sorunlarından farklı olmadıRı· 
nıı 1970 öncesi ve 1970 sonrası emekli· 
ler arasında intibak açısından çok önem· 
li bir fark olduRunu yine lik kez TOM
DER açıklamış ve düzeltilmesinde bü· 
yük katkısı olmuştur. Yan ödemelerin 
izinde de ödenmesi gerektiRini yine 
TOM·DER israrla savunmuş ve bugün 
yan ödemelerin 30 günü geçmeyen izin 
ve raporlarda ödeDtnesini sallamıştır. 
Mahnımiyet yeri ödeneklerinin verilmesi 
savunulmuş ve sınırlı da olsa gerçekleş
mesi saRianmıştil'. Katsayının ilk kez üç 
sayı birden (9 dan l2'ye) arttınlması ve 
artışların yine ilk kez Emekli SandıRı 'na 

kesllmemesi mucadeleslnde etkin bir rol 
oynanmıştll'. Karşılıksız fazla çalıştın· 
lan memurların haklanDI almalarında et· 
kın mücadele verilmiş, ve sonunda ba
şanya ulaşılmıştil'. Emekli Sandılk ... 
çlmlerinde TOM·DER adayı en fazla 
oyu alarak seçklmlş ve böyleee örgütlü 
birleşik gücün yenllmeyeeeli ilkesi haya· 
ta geçirilmiştir. DGM'lerin kaldınlması 
için verilen mücadeleye aktif olarak ka
tılınmış, yargı bütünlüRünü bozan bu 
mahkemelerin ka1dınlmasmda ulraş ve-
rilmiştir. -

INANIYORUZ, BAŞARACAGız 

TUM-DER memurların somut ekono
mikodernomtik taleplerinden hareketle, 
bu taleplerin siyasal sistemle olan ilişki· 
lerini açlRa çıkannayı temel ilke olarak 
benimsemiştir. Verilen mücadeleler sıra
sında hiçbir zaman acelecilile ve hayal
cillle yer verilmemiş, geçit verebilecek 
yollar ve ulrunda mücadele edilebilecek 

bedener amaçlanmıştır. Sonuçta bu tür 
kazanunların kalıcı ve yeni mücadeleler 
için Itici ,üç oldulu göıillmiiştiir. Fakıt 
bu tUr kazanunlann memurları ekono.
mik çıkmazdankurtaramayacaRı hiçgöz. 
ardı edilmeden de vurgulaıunıştır. Bu 
nedenle TOM-DER, önündeki en önemlı 
ve acU bedefin grevli, toplu 5Özleşmeli 
sendika hakkı oldulunu bilmekte ve mü
cadelesini bu dolrultuda yönlendirip 
Ru gibi bunda da başarıya ulaşacaktil'. 
Bundan kimsenin en ufak bir şüphesi ol· 
masın. 

2. OiaRan Kongresi TOM·DER 'e yenı 
sorumluluklar ve yeni görevler getirecek
tir. Yeni seçilecek Genei Merkez yöneti
cileri mutlaka bunların da üstesinden ge
leceklerdir. 

�'OM·DER'e kongresinde başarılar di· 
liyonun. Dünyanın ve Türkiyemizin ay
dınlık geleceti uRrunda verdikleri müca· 
delede yolları açık olsun. 
yolunlaştmnaktadır. Inanıyoruz 
TOM·DER, dller mücadelelerinde oldu· 

mücadelesi ve örgütlenmesi 
demokratik haklar mücadelesi o işyerinin dört du�an araaına sıkıştırılmakta. 
dır. Türkiye düzeyinde böyle bir örgütlenme binlerce qıemur örgütünü dolur
maya yöneliktir. Bvnu burjuvazi tüm gücünü kullansa dahi yapabilecek güçte 
detildir. (TUM·ZERBANK·DER, TUM·P.T.T. DER, GENEL·DER, ENERJİ· 
DER, D.D.Y.D. vs.) 

Burada Genel·Der ve Enerji-Der'in işkolu derneli oldulu söylenmekte
dir. Bunlann i,kolu dernekleri olabilmesi için, o işkollann� giren tüm memur
lann (Türkiye düzeyinde) örgütlemesini gerektirmektedir. Halbuki bu iki der
nek Ankara, atanbul. İzmir gibi büyük kentlerin dJşında örgütlenme olana.lda-

. nna sahip delildir. Böyle olunca da bunlara işkolu demeli demek en azından 
yanlıştır. . 

ı,koUan örgütlenmesine gelince. ya,kla.şmun bilimael olma zorunlululu 
vardır. t,kollan örgütlenmesinin dolru oldulunu söylemek yeterli delildir. 
Yeterli olan bilimsel kııtaalardır. Kıstaslardan biri o işkolunda çalışanlann 
üretim süreci içindeki yerlerinin deli'lik oluşudur. (ömelin öl'retmenlerin 
üretim süreci içerisindeki yerleri delişiktir. BürO memurlanndan farklıdırtar. 
Toplumun tüm kesimi ile .oSyal ilitkiler içindedirler. Oretime dolnıdan kat· 
ioaı olan inaanlan yetiştirmektedirler. Teknik elemanlar da öyle. Teknik ele
manlada i,çiler kimi zaman aym işi yapmakta ve çolu kez üretimin her çeşi
di ile aıkı ili,ki içindedirler. Satlık memurlannın da üretim ıüreci içindeki 
yerleri büro çalı,an1arına benzememekteelir.) Şüphesiz. birinci kııtu yalnız 
bqına yeterli delildir. lkinci kıstas, toplumda verilen demokrasi mücadelesin· 
de batka bir örgütün ıırtına kene gibi yapışmaktan uzak, balırn.lZ olarak itici 
güç olma kı.ıtasıdır. (ölretmenler, teknik elemanlar ve sallık memurlanrun 
örgütleri aynı zamanda 'demokrasi mücadelesinde batımaız olarak itici ııüçter
dir.) 

TEK VE GOÇLO öRGüT 

Yukanda sayılan teamlerin dışında kalan memurların tüm ıonınlan or
taktır. Aynca hepsinin yapmı, olduRu iııi n niteliRi hemen hemen aynıdır. 
Böyle bir durumda tek ve güçlü örgütte, Türkiye .omutunda TOM-DER 'de, 
örgütlenmek her ilerici demokrat ve devrimcinin görevidir. Batka türlü tavır 
ve anlayış akıntıya kürek çekmektir. Sendikal haklannı alamamJII memurlan 
bu düzeyde onaltı işkoluna ,öre örgütleyelim demek, uRrunda birlikte müca
dele verilmesi gereken hakkın kıyısından tutmak demektir. Memurlar TOM
DER Çatııı altında birle,tikleri zaman ıendikal haklannı aldıklannda mutlaka 
.IM ve kitle ıenelikacılılı anlayı,ım tatıyan güçtü i,kolu sendikalarında örgüt
leneceklerdir. 

Ocak 1976'de kurulan TOM·DER Türkiye'de Ilk kez memurların örgüt· 
lenmeıini ve dolnı mücadele anlayışını getlnni,tir. Memurlar aktif kitle ey
lemferine TOM-DER Çatısı altında katı1mı,lardır. Tabanın kayn .. maaı, örgüt· 
lü birle,ik gücün memurlar düzeyinde sallanmuı. kararlann tek merkezde i'· 
lerlile lravuııması ve memur mücadelesinin Türkiye'nin en üera kö,elerine ka
dar ıokulmuı dolru örgütlenme ve mücadele anlayıııının ürünüdür. Elbette 
TOM-DER 'in bu gelişmesine ve mücadelesine dudak bükenler olacaktır. Fakat 
iabanın onayı onlan memur müeadelesinden giderek tecrit edecektir. 

TOM·DER KONUSUNDA BILINÇLI BIR ÇARPıTMA 
Bu gün Emekli Sandılı kapsamına giren 1 .000.000 ki,ı bwunmaktadır. 

Bu sayının 360.000'ini öRretmenler 100.000·ini sallık memurlan 160.000 ya-

kınım teknik elemanlar 100.000'e yekanını subay-a.staubaylar 60.000'ini po
liıler oluşturmaktadır. TOM-DER 'in örgütlenme alanı içine giren memur sa
y181 300-400 bin civanndadır. Böyle olunca TOM-DER 1 .000.000 memurdan 
şu kadanm örgütlemiş demek gerçekleri saptırmaktır. Kaldı ki üç yıl içinde 
TOM-DER 40 bin'in üstünde memur örgütlemi,tir. Bu günün ko,ullUUlda bu 
sayı bqandır. Bu bqanyı ise gevezelikten başka iş yapmayanların onaylaması 
diye bir zorunluluk yoktur. Hedef nicel ve nitel olarak daha pçlü örgütlenme
dir. l60'ın üstüne varah şubeleriyle TOM-DER'e hef'IÜD yüzlerce üye 
katılmaktadır . 

KIMLER ELELE 

Maceracılılın genel karakteri kitlelerin uzun süreli. sabırlı, kalıcı müca
delelerine alışkın olmayışıandır. Onun için kimileri i,yerialaun. i,kolu olsun 
veya merkezi olsun "nerede hareket orada bereket" anlayı,ı ile hareket ede· 
rek laydacı bir tavır içine girmektedirler. Kendi ııörüşleri doRrultu.undaki Ör
güt yönetimleri ve örgütleri, biçimleri ne olursa olıun dolru bulmaktadırlar. 
Yönetiminde olm_dıklan örgütleri " yanlış" bularak bilime ten dü,mektedir· 
ler. 

Son zamanlarda ortaya çıkan .belli bir ııörüşün Türkiye .omutunda 
TOM-DER'e kartı "i,kolları" düzeyinde ör&üt1enmeye gitmesi, içinde bulun
duklan ikili tavnn bir ürünüdür. GENEL-DER bu ikili öze�ten dolayı kurul
muştur. Birinci özellik, başında var olduklan örgütlerde. (özellikle sendikalar
da) kendi görüşünde olmayan ilerici demokrat ve ıosyalist unsurlan ta.afiye et
mektir. Bu tavırlan o örgütü giderek yok etmekte veya küçük bir kadro örlifÜtü 
niteliline dön\ittürmektedir. Bu da hiç kuşkusuz burjuvazinin i,ine ı.lmekte
dir. İkinci özellik i18, varolmadıldan örgütleme, o örgüte alternatif yeni "ör· 
güt1er" olu,turmaya çalı,maktır. ömelin Kera.mik-t"e klU11 Beton-ı,. ABIS'. 
kartı Alaç-ı, vi. TOM-DER 'in ıenelinde iae bu ıörü,teki inanlar hemen he
men yok gibidirler. Bunlar şimdi _yru taktiti TOM-DER'e karşı d. uylUlamak 
i.temektedirler ve onun için aalında i,yeri olan, fakat kendi deyi,lerine gön 
" i,kolu" dernekleri kurmaya ça.lı,maktadırlar. 

SONUÇ 

TOM·DER'in örgütlenme alanı içine giren 400 bin memurun buıünkü 
örııütlülük düzeyi mutlaka tüm t .. lıt baskılara ralmen lafazantıklara ralmen 
ııeli,tinlecek, demokratik kitle örgütünün yapllIDl lUlandıran maocu ve f .. iıt
lerin dı ,ında tüm memurlann TOM·DER çatııı altında toplanma mücadelesi 
daha kararlı bir ,ekilde sürecektir. Şimdilik adına Ister Işyeri iıter i,kolu den
ıin, işyeri demeli niteliRinden öteye gitmeyen bu örgüllerin. işyeri şovenizmi 
yaratarak ve özünde "sizin dertlerlniz ayn diye" lll sapma içine girerek, eko
nomizm yaparak belli bir taban bulmalan onlann doRıuluRunu ispatlayarnlZ. 
Çünkü yanlı, yolda hızlı yürümek yarar deRiI zarar getirir. Gerek ekonomik 
demokratik haklar mücadeleainin yolu, gerek fa,izme ve emperyalizme karşı 
mücadelenin yolu her zaman örgütlü birleşik güçten geçer. 

• TUM·PERSEN: Bugün TUM-PERSON KON'o dönüşmüş işm; uar ciımi yok 
bir kurulu,tur. 
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erma 
Ekonominin durumu üzerinde ve hOkDmetin aldı

ğı önlemler konusunda çok konuşuldu ve yuıldı. Ilgi. 
li olabilecek h<rkes, IMF dahil, görüşlerini belmiler. 
Türkiye bUyük burjuvazisi de. Yalnız, anlaşılan sonun
cuların görüşleri dığınık ve teker teker duyurulmuş 
olacak ki, Türk Sanayicileri ve Iş Adamları Derneği 
(TÜSIAD) bütün bunları toparlamak ve ıopluco ya· 
yınlamak hem de resmi görüşleri olarak kaydettirrnek 
is .. miş. 1978 Ara Programının Hedef ve Dengeleri 
Üzerine Göril,ler-Öneriler adlı çalışma 10 Ekim 1977 
tarihini nşıyor. Içindeki verilerin kapsamı açısından 
biru �N eski. Son yapılıın umlNI içenriyor .ıma 
bir ölçilde Iı.ıber veriyor. En güncel veri, tekel umlJrI
na ilişkin. Onemli deiil. Bir ay önceki verilere daya
narak yaptıkları çözümlemeler ile bugW'ıkü verilere da
ymarak yapabileakJeri çözümlemeler arasınc:b. hiç 
brk yok. Çünkü araştırmanın amacı. Türkiye ekol"K)
misini" bugün içinde bulunduğu durumun çözümlen
mesi ve buradan çıkan önlemleri snlamak d�JI. 

"ARA REJIM HÜKDMET PROGRAMI "  

Amacın n e  olduğu daha iç kapağın arkasında, en 
başta" söylenmiş. Şöyle: "TÜSIAD tarafından yıllık 
prognmlar ve bütçeler üzerine c:bha önce üç �ışma 
yaymlanmıştır." Her biri de ilgili YIIWl Ocak ayaneli 
yayınlanmış. Söz konusu çalışmanın özelliği ise "Ekim 
ayı başında, sorumlu iwnu kuruluşlannın henUz prog· 
ram ve bütçe üzerinde haztrfıldm tamilmlanmildan 
öneri olJ.ık ortaya" konulmısıymış. Daha ilerde., s� 
nuş bölümünde 1978 yılı programının, "iIr.1 program" 
niteliği taşıdıiı ve bu nedenle ekonomik gündemin en 
önemli konusu olduğu belirtiliyor. Çalışmı, timüyle, 
"bugüne kad .. söylenmiş olanlar dikkaıl..-den kaçmı� 
olabilir: bir kez daha topluca ve yazılı olarak söylüyor 
ve talep ediyoruz" haV3Slnda. Çok rahatlıkla, bir "ar.ı 
rejim hükümet progr.ımı" olarak değertendirilebilir. 

Gerçekten, Devlet Plonlarna T e�kilatl (DPT) Dör· 
dündi Beş Yıllık PliIlU gereken umill'lda hazırlayarnaL 
Dıh.ı bugünd� wn.ımlanmış olması gerekirdi. Ona 
dayalı olarak hillırl.naak bir 1978 yılı programı ve 
buna dayanılarak hilllrlanaak bir de 1978 bütçesi var. 
YilSalann koyduğu aspri zaman kısıtlamaları nede· 
niyle 1978 bütçesinin umanında yetişmesi için pb..n
sa ve programsız hazırlanması gerekiyor. DPT'nin 
Plan'ı hazırtlrNku gecikme-sinin teme: nedeni hiicü· 
meıin de yer aldığı Yüksek Planlama Kurulu'nda he
nüı str.neiilerin Qpıanamımış olması. Hükümetin bu 
geciktirmesinden doğan "sakmcaları" birisinin gider· 
mesi gerekir. Bu, gerek almışık strateji ler oluşturması 
gerekse de ".,.. rejım" önermesi biçiminde TÜSIAD 
tar.ıfınd:an üstleniimiş. 

BEKLENECEK ZAMAN KALDı MI?  

Çalışmanın 18.  uyfasında, gelecek planın hazır· 
la-nmamış ve eskisinin döneminin ise tanwnlanmış ol
ması nedeniyle, bir "yıllık program" hazırliımanın ola· 
mkıızhğıncbn söz edilerek önümüzdeki yılın pla.ruız 
bir yönnim gerektirdiği beliniliyor. Böyle bir yöneti
min neleri gerçekleştirmesi gerektiğine ilişkin ipuçları 
hemen aynı yerde sıralanmış. Bnıları şöyle: ''Progrm1, 
ekonominin sutistiğini tanışmaktan çok sorunları 
de�en karakterde olmalıd�. Program gelecek dönem
de uygulanacak politika önerileri hazırlamaktan çok 
bir yıl içinde mutlaka uıtbik edilecek tedbirler getir. 
melidir." 

Açıkçı. "uzun süreli düşünmeye gerek yok, dolr 
yısıyla çözümlemelere de" deniyor. ıstatistikler ve 
önumuzdeki dönemin politiQları önemli değil;  örıe� 
li olan, sorunlM deşilmeli ve yapılacak olan mutlıQ 
bir yıl içinde yapılmalı. Anlaşılan sabırb,. uşmıku.. 
Bekleyecek urnın kalmaıdıiııu kiln.u.t getiri lmiş. 

Böyle genel hükümler dışında buı özel konularda 
da go�ler, gene bu bölümde belirtilmiı. Örneiin 
Ikinci Boğaı kop",," bekletilel>il"miş. Illa da 1978 
yılı içinde ba�Ia"lnwı 8ere�n bir girişim deiilmlı. 
AnUJIIMl, ilgili Msa spekülasyonu için bnz dAM Y� 
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kit bırıkııması isteniyor. 

DPT'nin eşgildüm çalışmalanndan yıkınılıyor, r� 
por hu�lamaktan çok uygulamaya yönelik ve mahal· 
linde çözüm amacı güden çalışmalar yapması isteni· 
yor. Oijer kamu kuruluşları için de bir istekleri var: 
"Dağınık sorumluluklar belli kuruluşlarda ıoplanmalı· 
dır." 

TÜRKIYE'DE PLANLAMA VAR MI? 

Çalışm. için genelde söylenebilecekler böyle. 
TüSIAD'ın 4. Plan 'ın hillırlanmamış olırwından, do
layısıyla da 1978 yılına programsız ve büıçesiz girmek. 
te oluşumıacbn yakınnWctol olduğu sa",I�ln. Tür· 
kiye'de uygulanmakta olının, zaten plan olmadıAını 
her�s gibi hatta daha yakından büyük burjuvazi bili· 
yor. Ortaya çıkarılmı� olan durumdan yararlanarak 
geçiş dönemi önerila'i hazırlamık yalnızca kılrf hızar· 
lamamn öteye gitmiyor. Hatta bunu yapmak için 
TüSIAD'ın çalışmasında girdiği 'zahmetlere' girişme
nin de gereği yok. Böyle bir rapor hazırlanıp, belirli 
talepler ileri sınılecekse, bu daha kısa bir biçimde yo
pılabilir. 60 sayfaya varan bir ç.'ı�ma gerekmeL 

Fakal, böyle bir çalışma 6O .. yfa tutacaksa, o u

man doAal ol�k bazı göz boYilma girişimlerine gerek 
duyulabilir. TÜSIAD, oıurmuş uzmanlarına Türkiye 
için 1978 yılında uygulanabilecek üç almaşık hazırl .. · 

mış. Planlar genel olarak böyle hazırlanır. Birden fula 
almaşık NJSından i�iIi organ birini seçer. Bu seçim 
gerek çeptli büyüme hızlan ansında bir seçim olabilir, 
gerekse aynı büyüme hızı içinde çeşitli yöntemlerden 
birinin seçilmesi olabilir. Bu nedenle, miı.ansenin ta
zırlanması için çalışmada 1978 yılında büyüme hlZl
nın " 8,2 olmasını sağlayacak iki alm41k ve "  6,5 o� 
masını sağlayacak da bir almaşık 'özetlenmiş.' Her bir 
alma.şığın ne anlama geldiği ve içerdiği önlemler arka· 
sındaki varsayımlar 'bilimsel' bir biçimde gralanmış. 
Aslında yapılan, değişik almaşıklar altında bile ol .. 
genel görüşün aktarılması. Dış ticarete ilişkin bir gölÜ
jÜn her üç .Imaşıkta da ama değişik bir biçimde yer 
alması beklen ... Böyle değil. Bu konu bir almaşık al· 
ttnda işlenmiş, örneğin kamu tuarrufları da bir dile
rinde. Kısaca, almaşık farla gözetilmeksizin düz bir 
metin olank okumak gerekiyor raporu. 

ILK AlJ-.1AŞIK 

Almaşıkların tanıtılması adı altında üç genel de· 
lerlendirme ileri sürülüyor. Bunlardan birinin seçimi, 

dilerimnin bir yaN bnkıll1'\ilsl söz konusu delıı. Be
lirtildiği gibi, önemli olan çeşitli almışıklar arasından 
birini poHtik bir seçim sonucu bclenmemek ya da be· 
jienmek değil. Yalnızca, görünüşte geleneksel i�leyişe 
uygun olsun diye Uç almaşıkıan söz ediliyor. Sonunda 
da bunlardan ikincisi 'seçiliyor.' Buna karşılık gelen 
büyüme hızı " 6,5. Biz gene de her üç alma�'Aın adı .. 
rını da verelim: Dar kapsamlı bır istikrar programının 
uygul�nma.sının devamı. Sanılır ki, bUyiJme hızı diler· 
lerine göre daha düşük olacak;fiyaııardaha yavaş oru· 
cak 'ib. H�yır, bugün hepimiz 'Istikrar' denince neyin 
anlatıtdılını biliyoruz: Z�m, devalüasyon, işsizlik ve 

.. alabildiline artan tekelci k3.rlar. Yani, birinci almaşık 
bugünkü uygulamaların sürdürülmesinden yana ... Ama 
o da değil; diğer iki alnıaşıkta da öngörülen fiyat anış 
ha.ları, devalüasyon oranı vb. olynı. Belirli makro bu.. 
yükliidere belirli deierler verilmiş ve kaynak, TÜSIAD 
Araştırma Grubu olarak gösterilmiş. Kısaa, belirli de
ğişkenlerde belirli gelişmelerin ne sonuç vereceği ne 
Ilişkin hiç bir ipucu olm.dığı gibi böyle bir çalışma
nın yaplldlAına ilişkin kanıt ileri sürme çabası da yok. 
Yinelemek pahasına söyleyelim: Çalışmanın t!imU bir 
ara rejim hükümet programından başka birşey değil. 

I KINCI AlJ-.1AŞIK: TEDBIRLER 

Gelelim Ikinci almaşlAın adına; Türkiye'nin dış 
borçlanma olanaklarını harekeu geçiremeyeceği var· 
sayımından hare�ıle, ithalatta daıboğularla karşıla· 
ıılaağını ve ekonominin olumsuz yönlerde eıkll..,e· 
ceğini ortaya koyan bir denge. Kısaca, bu da bir alma· 
şık deiil. Bu böiimde anlatılan da yalnızca dıı ticaret 
durumumıaun Içinde bulunduğu darbolaz ve bunun 
sürdürilimesi gerektiğinden başka birşey değil. Fakat 
bu sonuç diğer iki almaşık için de geçerli. Bir somki 

almaşığın adına geçmeden önce TüSIAD'ın içinde 
bulunduğumuz yılı ve 1978'1 dış ticaret açısından na· 
sil görmek istediğine bakalım. 1977 dıı ticaret açığı 
3,7 milyar dolarda kalaakmış. Daha sekizinci ayın 
sonunda 2,5 milyar doları aştliını göz önüne getirir· 
sek bu kestirime, serrrıayenin niyetJerini ve nesnel ko· 
şullar açısından gerçekçi bir kestirim diyebiliriz. Fa· 
kat bunun gelecek yıl 3,4 milyar dolara dü�eceğini 
kestirebilmek için daha dikkatli olmak gerekir. 

TÜSIAD'a göre 1978 ithalatomız 5,5 milyar dolar 
düzeyinde tutulacak. Bunun yolnında ihracat 2,1 mil· 
yar dolar, işçi dövizi girişleri 1 ,3 milyar dolar, yaban. 
cı sermaye girişi 600 milyon dolar, orta ve kısa vadeli 
krediler (DÇM'lar dahil) 1 ,4 mily ... dolar olacak. Bu. 
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• PLAN DIŞI YöNETiM 

na göre 'mevcut döviz rezervlerimiz' 100 milyon daha 
eriyecek. Olmayan rezervierin nasıl eriyebileceği bir 
yana, diğer verilen. rakamların gerçekleştirilebilmesi 
için yukarda sözü edilen cinsten uygulamaların zorun
luluğu ortada: ''Önümüzdeki yılda mutlaka uygulan
ması gerekli..." 

POLITIK ORTAM VARSAYıMı 

üçüncü almaşığın adı neredeyse 1978 yılı yöneti
minin adını koyacak:- Ekonomide istikrarı ve rasyonel
leşmeyi daha ciddi önlemlerle sağlamayı amaçlayan 
bir politik ortamın varsayımı. Benzerbir girişimı "be
lirli reformların gerçekleştirilmesini sağlayacak. .... di
ye çıktı idi yola. Hemen bu başlığın altında bir açık
lık getiriliyor: ''Su durum ekonomide idari tedbirlere 
yönelmeyi ve yasaklamalar yoluyla ekonominin du
yarlılığını sağlamayı ön plana çıkarmaktadır. Son za
manlarda alınan bir dizi tedbirler içinde bu tür tedbir
lerin önemi daha açık anlaşılır olmuştur." Genellerne
ye kaçmamaya özen göstererek anımsatılmaıı ki, son 
zamanlarda alınan önlemler arasında, zamlar,devalüas
yon, bedelsiz ithalat kısıtlamaları vb. yanında ERDE· 
MIR ve Demiryolları grevlerinin ikişer kez ve altmışar 
gün ertelenmeleri de var. 

'Almaşıklar'ın sıralanmasından sonra ekonominin 
bugün içinde bulunduğu durumun sorumluları araştı
rılıyor: Hükümetlermiş. Kamu iktisadi teşekküllerinin 
(KıT) "giderek büyüyen kaynak israfına yötıelik" ya· 
pıları, yanlış sanayileşme stratejisine dayalı sorunlar 
ve gerçekçi kur politikalarının uygulanmaması hep 
ti.ikümetlerin sorumlulukları içinde imiş vb. Fakat, 
gerek biraz daha ilerde gerekse daha ba�ta da belirtili· 
yor: 1977 yılında Kınerin toplam zararları 20 milyar 
lirayı bulacakmı� ve seçilen alma�ığa göre bu 24 mil· 
yar liraya YÜkseltilmeliymi�. Sanayile�mede yapılan 
seçimlerde hükümetin sorumluluğuna gitmeye gerek 
kalmadan görülebilecek bir�ey var: Montaja dayalı 'sa· 
nayi'lerin tamamı özel kesimin ve başta da TüSIAD 
üyelerinin elinde. Gerçekçi kur ayarlamasına gelince 
çalı�manın daha en ba�ında (s. 3) deniyor ki, "Tarım 
ürünleri destekleme fiyatları ve döviz fiyatında ger
çekçi uygulama devam edecektir." Ya başta söylene
ni raporun redaksiyonunu yaparken atlamışlar ya da 
söylenenı.,in ikisi arasında bir çeli�i yok. Çeli�ki ol· 
maması gerekir. Olmadığı da satırlar arasında bu ve 
başka konulara ilişkin söylenenlerde ortaya çıkıyor. 

MSP'YE SATAŞMA 

Tutarlı projeleri olmadığından yakınılan yeni do
mates salçası, uçak fabrikaları temellerinin atıcısına 
ve 1977 programına TAKSAN, TUSAŞ, ağır sanayi 
ve teçhizat fabrikaları projelerini koydurana karşı de
ğişik yerlerde ama sık olarak karşı çıkılıyor. MSP'nin 
özünde değilse bile görünüşte devalüasyonlara da karşı 
olduğu biliniyor. Bütün bunların sorun ile ilişkilerinin 
önemi bir yana kur ayarlamasına ilişkin raporda°söy
lenenler bu bakımdan ele alınmalı. Gene hemen aynı 
sayfada MSP elindeki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' 
na sataşılıyor: ''Türkiye'de özel girişimcilerin tüm 
projeleri deği�ik biçimde doğrudan ya da dolaylı dev· 
letin izni veya denetimi ile gerçekleştirilebilir." Dola
yısıyla, çalı�ma bir bakıma MSP'yi de hedef almakta. 

Yalnız, Türkiye'de tüm özel girişimlerin devlet 
desteği ve koruyuculuğu gördüğü konusundaki, yuka· 
rıda yapılan alıntı, TüSIAD'ın öznel amacı ötesinde, 
yani MSP'ye çatmak amacı ötesinde nesnel bir duru
mu ortaya koyması bakımından önemli. Devletin bu 
rolü çe�itli biçimler alıyor. Biri de KIT 'lerin zarar et· 
tirilmeleri. Bu konuda TüSIAD'ın öngördüğü rakam· 
lar yukarda verilmi�ti. 

BA�IMLlLlKTAKI KERAMET 

Ekonominin içinde bulunduğu durumun nede ... 
ı ... i arasında dı� bağımlılık da var. Ş.�ırtıcı olmam .. 
lı. TüSIAD'ın bunu söylemesinin bir nedeni olmalı. 

''Danışman ''larınclan akıl damşıyorlar 

Yoksa bugüne kadar bu özellik ilericiler tarafından be
lirtilen bir özellikti. lşverenlerin aynı rolü üstlenmeleri 
beklenmemeli. Dı�a bağımlılığın nasıl kullanıldığı çok 
ilginç bir biçimde ortaya çıkıyor. Kısa dönemde aşa
malı olarak dı� kaynaklara bağımlılığı azaltıcı uygula. 
malar için 1978 yılı plan ve program dışı olması nede
niyle bir olanak yaratmaktaymış. Bu cümle ile birkaç 
şey birden öne sürülmüş oluyor. Ekonominin dışa ba
ğımlılığı plan ve program işiymiş ve plan-program uy· 
gulamasından kurtarılmış bir yıl olan 1978 yılında dı, 
�a bağımlılık azaltılmaya ba�lanabilirmi�. Bu uygula· 
manın temel araçlarından ilkini dikkatli okumak gere
kiyor; neler arasında ilişki kurulduğunu ve belli so· 
nuçları çıkarmak için ne gibi 'çözümlemeler' yapıldı
ğını görebilmek için. 

."Döviz gelirlerini artırıcı tedbirler dengeli biçim
de uygulanmalıdır. Iç tüketimi sınırlayıcı tedbirlerle 
paralel olarak ihracatta kısa sürede nisbi bir gelişme 
sağlanabilir." Iç tüketimi sınırlayıcı tedbirler, yani ke
merleri sıkma politikası. Daha başka bir deyişle, yük· 
selmeyen ücretler ve artan fiyatlar. Bu sonucun sağ· 
Ianması ihracatımızın artmasını sağlayabilirmiş. Den
mek istenen, Türkiye'nin ihraç edebileceği mallara 
karşı yurt içinde o denli yüksek bir talep var ki, sana· 
yiciler mallarını dışarıya satabilmek için yeterli özen· 
diricifiğe sahip değiller. Ya bu özendiriciler sağlanma
lı ya da iç talep kısı Imalı. 

AlıNTıLAR 

Böyle ilginç çözümleme ve sonuçlar raporun her 
yerine serpiştiri lmiş. Belirli bir düzen içinde vermenin 
olanağı yok. Sıradan birkaçına, kısaca değinerek ge
çelim. "Dış açığın finansmanı sorunu çaresizlik no k
tasındadır." "üçüncü plan dönemi vergi yönetiminde 
yapılması gereken düzenlemelerin gerçekleştirilemedi
ği S büyük kayıp yıldır." "Mevcut işgücü fazlasının 
sosyal sorunları, istihdam imkanları yaratılmasının bo
yutlarını aşmıştır." "ücretli ve sanayici mevcut vergi 
yasa ve toplama usulleri içinde takatlarımn sınırına 
varmıştır ... Vasıtalı vergi sistemi, gelir artışlarını ken
diliğinden izleyecek esnekliğe kavu�turulmalıdır." 
"1978 yılında fıyat artl�larl devam edeceği varsayımı· 
na göre, değer Ülerinden alınan vergilerde bir artış 
beklenmesi doğaldır." "1978 yılı bütçe uygulamasın· 
da katsayının artırılması konusunda yer alacak tartıŞ
malarda siyasal yeğ tutmalar ekonomik zorlukları bas
kı altına alacaktır." "Kurumlar vergisi artışındaki 
olumlu geli�melerin 1978 yılında aynen devam edece· 
ği kabul edilmektedir. KIT'in ürettiği mal ve hizmet 
fiyatlarında yapılan ayarlamalar yanında üretimlerin· 
de beklenen gelişme bu vergi artışını etkileyen önemli 
imkanlardan biri olarak değerlendirilmelidir." "Ihra' 
cat seferlı ... liiitıe ili�kin politik spekülasyonların ger· 

çekçi tedbirlere dönüşeceği ve bu tedbirlerin gerçekçi 
bir kur politikası ile destekleneceği varsayılmıştır." 
"özel yatırımların 1977 yılı fiyatları ile % l,S oranın
da gerileyeceği tahmin edilmektedir." 

D I�ER'TAVSIYELER 

Yukardaki alıntılardan çıkan sonuç yorum gerek
tirmeyecek kadar açık. Sanayiciler vergilendirebilme
lerinin sınırlarında oldukları için Klrlerin ürün fiyat
ları yükseltilmeli ve bu yolla sağlanan yüksek gelir ver· 
gilendirilmeli imiş. Memur maaşlarına ilişkin doğabi· 
lecek politik tartışmaların önünü almak için şimdiden 
katsayının 12'den 14'e çıkartılacağı duyurulmalı ve 
konu böylece kapatılmalıymış. Son zamanlarda basın· 
da çıkan, özel sektörün yatırım harcamalarını kısıtla
mayı planladığına iIi�kin haberler TÜSIAD tarafından 
da doğrulanmakta. 1977 yılında büyüme hızının % 5,5 
dolayında kalacağı belirtiliyor ki, bu diğer verilerle de 

,dOğrulanabilir. TÜSIAD bu hızın 1978'de de düşük 
kalmasını istiyor ki, bu IMF'nin hükümete kabul ettir
rnek istediği bir koşuL. Kemerleri sıkma politikasının 
bağlılıkla uygulanmasının istenmesi raporun heryerin. 
de var. Sonuç olarak kısaca, kemerler sıkı lacak, ücret 
ve maaş artışları olabilecek en düşük düzeyde tutula· 

, cak, sanayinin vergi yükü artırılmayacak, bunun yeri
ne kaynakları israf eden Kırler bir df\ha vergilendiri
lecek, fiyatlar artırılacak, devalüasyon yapılacak vb. 

Böyle bir programı uygulayabilmek 2. MCnin gU
cü içinde midir? Sanayici ve iş adamlarının görüşü bu 
merkezde değiL. Özellikle ortaklardan birinden tedir
ginler. Bu koalisyon dışında bir hükümet ise 'tHP'yi 
de içermek zorunda. Sorun, CHP'ye böyle bir progra· 
mı uygulamaya koymayı kabul ettirmekte. Önümüzde 
büyük bir devalüasyon var. Türkiye devalüasyon sonra
ları ilginç gelişmelere tanık oluyor. Bir kez 'belirli re
formların uygulayıcılığı' günün koşullarında 'ilerici' 
görünenlerden beklenmişti. Programı, bu kesim içinde 
oluşturulmuştu. Ekonominin sorunları artıyor. Buna 

koşut olarak sorunlara çözüm önerileri de yeni bôyut. 
lara ulaşıyor. Büyük burjuvazi artık, programını uygu
latmak için değişik kılıflar aramak gereksinimini duy-

, muyor. Doğrudan çıkır "benim programım budur, 
bunu da uygulayacak şöyle bir hilkümettir!" diyor. 
Programın okunulup anlaşılması zaman alır. Bu za
man içinde programın 'erdem'leri belirebilir. 

TüSIAD'ın kendi deyi�iyle, "1 978 yılı herhangi 
bir plan dönemi programı değildir. Bağımsız hazırlan· 
ması ve değerlendirilmesi gerekir. Bu neden, aynı za
manöa bir imkan ve fırsat yaratmaktadır ... " Ve gene, 
"Ekonomi, 1978 yılını ... plandışı bir yönetim altında 
geçirecektir." TüSIAD gerekli uyarmaları yapıyor. 
önemli olan, olduğunca erken bir zaman içinde bunu 
görüp gereğini yerineJetirmektir. 



öRizM iŞÇi 
S'II'F'II'II YOLU 

Mehmet KöK .E.ilDiR 
GeçtlRImIz ha/la bUtiIıı Wkelercle, basında, nd· 

yoda, lelevlıyonda uçak bçırma oı.yı ıeniş capta 
yer aldı. 

Işın lçlne Türklye'nln de kanşhnlması ne bu olay 
kamuoyumunı yakından et.tiJedi. Toplumun her te. 
si.mlnden insin kendini bu ol&ym tmlŞması içlnde 
buldu. 

Uçatın hçınldılı duyulur duyulm", ''Duydun 
mu uçak kaçırmışlar." diye başl.yan ve yayılan tar
tışmalar, lşln ""amasıyı. bırden Wke ve dUnya çapın· 
da önem kazandı. Herkes geUşmelerI yakından izledi. 
Işçisi, töylüsü, emetçlsl, küçük .. nnayeclan, bUyük 
sermayeclan hem tek tek, bem örgütJeri arac�IRı lle bu 
olayın deRerlendinnesinl yaptıw. Orgütlü, örgütsüz 
her !nsan görüşUnü ortaya koydu. Herkes duygulanıu, 
tavırlanıu belli etti. V w bu oı.yın g� bır propo· 
gandası oldu. DUnya çapında yap� bu propoganda· 
dan hane! suuflar yarariandı? zaran klmlere dokun· 
du? Uçak kaçınna oı.yı başarıı;ızhltı. sonuçlandı diye 
kimlere ters propoıanda malzemesl .. ıı..dı? Bunlar 
bu yazının konusu delil Çüili bilimsel sosyaUsı 
düşüncede bbul edilrneyen bır yöntemin eylemi yürü. 
tenJerin isteklerine \lYCUD sonuç vermesi balinde SI
",nulması ılbl bır tutanııl", da yapilin ... Aynca Iş. 
çı wuluun kabul etmediRI blçblr yöntem yararlı da 
OlamlZ. 

Her Ioplumsal oı.yda oldufu ılbl bu olayda da 
işçi wulı düşüneesl ne .. rmaye SUUI1arırUıı düşüneesl 
çatışle ıdeolojık mücadele olay süresince yoPnlaştı. 
Düşünce alarundakl her çatışma duygulan da bare
k .... geçirdiII içIn davraruşlar da etltileniyor. Bu olay· 
da kımııı uçak kaçınnların tarafını tutarak bu eyleml 
savundu, klm.iğ de onaylamadı ve karşı çıktı. Sonun
da da t1mJ.lerinin umutlan kırıldı. üzüldwer, klmUeri 
...ındiler. 

TARTIŞMALAR, DOŞONCELER, GOROŞLER 

Halk aruında yorumlar çeşllli Idi: '1Jçaktaltlle
rio ne rUnahl var'? O bdar masum insana yazık de
lil ml?" "Içe<deltllerl bırakmazlarsa berkesl öldilr&üıı. 
ler." "BınltacaltW. "''BırakmayacaltW'',' 'Bıraksuıw." 
''Bırakmasınlar'', "Boo olsam bıraltırım ... ''Bırakmam'' 
Bu böyle sürdü. Venl eel .. haberler bemen yorum. 
ı..dı. Kaçınnların .. büklimellerln önlemlerı akıllı. 
caydı diye. Olkelerin biikiimetleri ve polis örgütleri 
deterlendlrildi.  "GUçlüdür", "Aclzdlr." diye. Ve olay 
bittI. Sonuç belli. Ama tarlışma &iirüyor. "Kaçıranlar 
fÖyle yap .. ydı Iyi olurdu, böyie yapsalardı kurtuJur. 
!ardı" blçimlnd.e. Niye uçaktaltiler ö1dilrWrnedi diye 
üzüJenler bUe yu. 

Kazanan1ann oaflannda tartışma blttl ''Hiikiimot· 
ler güçlü, kuru IüriiItliye pabuç bırakınaz. iki dakika. 
d. adamlan ballettiler, yedi dakikada bülUn uçatta.kJ. 
ı.d kurtardılar." ,erekçeslyle. 

Kaybedeııletlrı .. bybedenleri kendı dÜfUnee. 
liyle, duycutanyla deatekleyen birçot Insan tart_ .. 
yı araIannda lilrdürUyodaı. Uçak bçıranlar bu Ifl na· 
III boşanrlardı? 

Ama bu .onuçla onlar da yenllcıner. Artık razla 
>Öyleyecekleri birşey de bhnadı. En öCkenı .. , "Oj
diinelerdl bepoiııl." diyeblliyor ancak ve çeweoirıden 
daha da kopuyor. 

SOSY AIJST MOCADELEYE VERILEN 
ZARAR 

Dünyada örgütJü IIDıf mücadelesl varolalı beri 
dolnt dÜfUnmek Insanın tek başına başanlıilecetl bır 
if detU. Tutarlı dUşUnmek, bır Ideolojlnln benlmsen. 
mesi, bır ideolojiyi dolru bvnyabllmlş ve bayata 
uygulayabilmi, wui ö,(UtJeriyle mUrnltUn. Bu lfçı ... 
nır, ıçın ?zel1lkle böyle. örtütlü düşünemeyenl .. , 
yw kendı sınıfının balım... dÜfUnc:esiyle dilşfiııe.. 
mey�er, yw kendı wui partDerinin ,öriltlerinl bU. 
meyenler, mulı.b �I urıı!ın düşUnc..ınJn etklsly. 
le düşünüp davnnıyodaı. Sıııdlanrı ö,.uıım de, öııut
ler içınde yer aIanJar da ancak satram bır ılDır IcIeolo. 
ıiJıyle donanm_ �I lUl1Qardan uradı etIdJer al. 
mıyorlar. 
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B u  uçak !taçır
ma olayı b .. .... 
man için en Jc. 
rariı t .. öıiım 
diişmanlanıwı 
da bilim .. ı 00 .. 
YaLiSI düşünce 
.. öıgüt sahiple
ri olduğunu, bu 
mpkın akınıla 
milcadeknin de 
öteden beri, ... 1 
sosyalisilerin 
göre'; olduğunu 
bize bır kez cı. 
ha gösterdi. 

Türklye'de blçblr alanda ÖrtüUü davranmasının 
... düşUnmeslnln dddiUIlne lnanmay�ar sayeslnde 
burjuvazi bUlmseI sosyaUsı düşüncenln emekcl halk 
kltJelerlnl kavramasını geclkthip duruyor. GeçikIlrdJ· 
II gıbı yine örgütsüz, başı bozuk "devrımcl" .. yesln· 
de de sosyalizmin bem balk tararından ywlli kavran· 
masını .. Ilıyor hem de gerçek örgüUerden '/lkbl 
bydırması yapablUyor. Bu yazı uçak taçınna olayı 
gibi olaylann provokasyon yorunı I .. hiç ele almıyor. 
O kadar kl, ülkemizde uçak ır.açırmak devrimcilik 
sayılıyor, banka soymak devrimcllik sanılıyor, parti 
binası, dernek bInası bombalarnak, poUs, jandanna 
vunnak, adam kaçırmak devrimcililt say�ıyor. BlUm· 
sel ",syallst düşUncenln başından beri mücadele etti· 
t� ve açıkça karşı çıkltiı ber türlü anarşi devrimcililt 
sayılıyor. Hem burjuvazi tararından bu eylemler dev· 
rimcilik yerine kona.rU: kolayca mahkum ediliyor, 
bem lfçl ""ıCının devrimci diişUneesl ve davraruşı bır· 
çok iyt nlyetU Insanca benlrnsenmlyor. Böylece de 
işçi unıfının ıerçek düşiiiicesl ve harekeU bem dolnt 
boyutlarda, bıılı bır geUşme göst.eremlyor, bem de 
g� klUelerin gözUnde Itibar kaybediyor. 

Elbette burjuvazI, balk nezdinde betenllmeyeD 
ve ",nuç vermeyoo ber ywllj davraruşı "'syaUsılerln 
zlmmeline yazmaya devam edecek Ve bu ışıe ol· 
dukça uata. Ama ıosyallst dUnya görüşUnü bemmse. 
diltlerlnl ber rlflll!ta >öyleyen bır çok "devrımcı" bu 
Çarpıtmalarla mücadele etmekte u&ta mı? Tutarlı Ideo· 
lojlk Iavtrlu almak, tutarlı wui örtüllerlmn, tutarlı 
Ifçl ""ıfı partilerlnln ışı oldulu ıçın birçok "ilerld", 
"devrimd" blli " Ozüm yemek yerine balcıyı döl· 
meyı" amaç edlnmlş oı.. klfl ve ÖrtiiUeri "devrımcl" 
saymaya devam ediyorlar. 

SOSV ALlSTLER NEYI SöVLER 
NEYl VAPAR? 

AmacunlZ blreyael terörizmln bilimsel aosyallat 
düşUnceye blçblr zaman uymadılı gerçelW anlatmak 
ıçın I«>rlden ve pmikten örnekler getirmek detUdl. 
Şimdiye kadar Türklye'de ve dünyada bep aennaye 
ıuııflannırı boşuna cıden ve onlan yarayan teröriz. 
min DULI çarpık bır propoeandaya alet oldulunu, ı .. 
ror\ı.min sennaye SUUI1arırUıı bır aneı ballne, blr .. p' 
lırmaeuı, bır beder ,atırtmac ... baUne nUıJ getlrtl. 
diiW bır kez daha batırlatmaktı. Bu beder ,aşırtma. 
cuına iae örgütsüz dlişünen ve davranan bek"'n ne 
kadar koı.y kanelılını iae &Öylemektl. 

Orgütsüz ve dllipUnaiz düşUnce WkemJzde o bdar 
yayem kl bu de!ald oı.yda taruk oldulum"" şu ko. 
nuşma aol)'alIstJere dÜfen görevln ne kadar çok ve lo. 
rumlulupn ne bdar atır oldulunu gÖKerlyor: "YI. 
usıInlli., oeslerlni ve baklı da,aIanru dünyaya du. 
yurmak ıçın uÇatl bçırdılar. Onun ıçın d..ı&uyo. 
rum." "FlUllln Kurtulu, Örtütü" ''Pekl, YWIIln Kur. 
lulu, örcutü bu uçak kaçırma oı.yını onaylıynr mu'" 
Burada _ çıltmıyor Belki bır , .. ç cevap vorernedill 

bu soruyı. ltarş�aşınca llk kez "Orgül" kavramı Uze· 
rlne düşUnmeye başlamıştı. Ancalt bazı, burjuvuWn 
Iarumlanna baltualt 'devrımcı' olmuş klşUer I .. bu 
Soruyu şöyle cevaplıyorlar: 

"Evel FKO bu olayı Uzerine almadı ama hiç ya· 
par da biz yaptık, der ml? U1u&luansı yasal bIr 
örgüt, uluSıaruasında yasal olmayan bır Ifl Uzerine alır 
mı? Yapu, yapmadım der." Bu cevap da buıjuvazlnln 
ıosyalllllerl, devrimcileri >öylediRInle 'Yaptılı teD 
olan klşııer ve örgüııer oWak galleren saplınn ..... na 
ne kadar uygun bır cevap. Sosyallstlerln, ııerlellerln 
savundutunu her şartta yerine getiren, savunmadılını 
Ise hiçbir şartta .. vunın.yan ltIşl ve örgüııer oldulu 
gerçelInI, ıosyallst, Uerlcl ltIşl ve örgütlerin >öyledlk. 
leri ile yaplılr.lan birbirim tutan kişi ve örtUller oldu. 
tu gerçetW gözden kaçınnak ıçın hiçbir çlddl örgüt
..I çalışma yapmamış olmak gereklrdi. Ve bu örnek 
veriler konuşmalar, düşün"" biçimleri de gerçeklen 
de öııutü bilmeyenlere alt. Pekl, bu durumda olan In· 
aan Türklye'de .. mı' 

GöREVLER VERINE GETIRILECEK 

Bu uçak kaçırma olayı ber zaman ıçın en kararlı 
terörlzm düşmanlanrun da bilimsel ooayallst dlltUnce 
ve örcuı sahipleri oldupnu, bu .. pk," akımla mik .. 
de� de öteden beri, asıl, ıoayallatlerin ıönot oldu. 
lunu bize bır tez daha ,öKerdJ. 

Uçak kaçınna olayı munda emekçl halk ııruın· 
da, "Bu yol bır yere çıltmu. Bu if ıoayallatçe bır if 
delJ· Bu yöntem bizlere yaram ..... diyenler, lIOteIIk 
bır de yanilinış ıyı niyetli Inanlann Lerörlatleri d .. 
lekleyen ruh hallerine ntmen bu .. pkm eylemo ""'l 
çıltanlar herzamankJ gıbı yine dolru konu,lyw, LO" 
yalJzme kaqı ıorumluluklarını yerıne letlnIDer. 

Ama bayal kırıltJtlına ulrayan Iyi myeW ıeaçl. 
re ve emekçUere gerçek dolnt yolu, ooayallst mikad. 
lenln aa1ınl ve örıuUU çalıtmayı .. bırla ıllIIermek Ifl 
ıerçek poılUt öııutilnU tamlmllı Ifl, bwju .. .ıala bO
tiiıı .. ptırmalanna ntmetı d ..... odJyor. 



Tü RK iYE CUMHUR iYETi 'N DE 
DEM i R  KRALLAR ı 

Türkıye kapitaiizminin b�bakanı De· 
mirel'in iki niteURi olduRu söyleniyor. 
Demirel'e izafe edilen niteliklerden biri 
"hesap adamı", dilen de "zamanlama 
uzmanı" oluşu Ile ilgili. 

Demirel'in birinci nitelili:  Demirel 
hesap adamı ise, arz, talep ve fiyat ara· 
sındaki ilişkileri açLklayan (omülleri iyi . 
bilmesi gerekir. ömeR'in Amerikalı ikti· 
.. tçılardan R.H. Whitman'ın bir denk· 
lemi var. Bu denkleme göre, ABD'de de 
çelik talebinin spekülatif bir nlteUk ta· 
şıdı�ı gÖriilüyor. Bunun önemi şurada: 
Dünya'da çenk üretiminde en başta ge-
len ülkelerden biri olan ABD 'de bile, 
çelik talebi spekülatif bir nitelik t�ı· 
yor. 

Demir-çelik spekalüsyonu, ABD'de 
de söz konusu. Türkiye'de ise daha b� 
yük ölçüde söz konusu. Demirel, hesap 
adamı oldul'una göre, çeliein arz-ta· 
lep ve fiyatı arasındaki ilişkileri biliyor. 
Ama bunu bilmesi, Demirel'in nitelikte
rinden yalnızca biri ile ilgili. Büyük tüc
carlara tam anlamı ile yararlı olabilmesi 
için, Demirenn ikinci niteliRinin de dev· 
reye girmesi gerekiyor. İkinci nitelik ise 
"zamaniama" cılık. Demirei'ln hesapç�ı 
ile zamanlamacllıRı birleştiginde, demir
çelik tüccarlannın karlarına kar katması 
için gerekli koşullar ortaya çıkıyor. 

ÖNLEM PAKETI içiNDEN ÇıKAN 
DEMIR-ÇELIK ZAMMı 

Türkiye kapitalizminin enflasyon de
valüasyon süreci içindeki zam olgusu bi
liniyor. Son demir-çelik zamlan da bu
na bir örnek. 

Demir ve çelige zam yapllıyor. Eski 
ve yeni fiyatlar arasındaki farkın demir
çelik tüccarlan tarafından 12 Ekim 
1977 tarihine kadar hazineye yatırılması 
hükümet tarafından öngörülüyor. Kamu
oyunun baskısı olmasa bunun da yapIla
caRı yok. Yani, tüccarlar eski fiyatlardan 
aldıklan demiri, yenı fiyatlarla satıp, du· 
rup dururken büyük karlar saRiayacak· 

Türlliye kopitalizminin kralları el'tmiyor, 

lar. Hükümetin, farklan yatırınalan ıçın 
tüccarlan süre tanıması, Türkıye kapita
lizminin artık pervasızca at oynatamadı
eını gösteriyor. Ama yine de Türkiye ka
pitalizminin iktidan, sıkıştınldlRı alan
da, temsil ettigi sınıflara yararlı olmak 
için elinden geleni yapıyor. 

Demir-çelikle birlikte kagıt ve çimen
to zamlan ile ortaya çıkan fiyat farkı 
yakl�ık olarak 2 milyara ul�ıyor. Bu· 
nun da aşaeı yukan yarısını demir ve sa
ça yapılan zamlardan dogan fark oluştu· 
ruyor. 

DEMIREL'IN HESABı 

Bir gazete haberi: "Bilgehan .... fiyat 
farklannı (ona yatınna süresini 12.10 
1977 tarihinden geçerli olmak üzere 
dört ay sonraya erteledi." 

Gazete haberinin anlamı açık: Demir 
ve saçla birlikte doRan fiyat [arklannın 
geri alınması dört ay süre ile erteleniyor. 

'Hazine böylelikle 1 milyar lirayı aşkın 
bir fondan, 4 ay süre ile mahrum kalıyor. 
Bu dört aylık sürenin de ileride yenıden 
uzatılması mümkün. Türk parasının 
deeerinin yeniden düşürülmesi konusun
da bir bekleyiş de var. Böylece MC ikti· 
dan mevcutlara ek olarak, tüccarlara 
spekülatif döner sennaye saglamış olu
yor. 

MC iktidannca ihsana uerayan sınırlı 
sayıda spekülatör-tüccar dört ay süre ile 
baRışıanan 2 milyara yakl�ık sermaye· 
yi insa[a gelip [aizle Işletseler bundan 
elde edecekleri geliri gösteren fonnül bi
liniyor. Demirel'in matematik ve parla· 
mento aritmetiei bilgisi zaten kuvvetli. 
Bunlann yanında ticaret hesabını da güç
lendinnesİ için Erbakan'ın faizciliRe 
karşı "görüşleri" bir yana klasik faiz 
fonnüllerine göz atmak yeterli. 

Kısacası, ticari sennayeye 2 milyara 
yakın bir tutann baeışlanması Demirel' 
In "hesap adamlıRı·'nı, bunun şimdilik 
dört aylık bir vadeye baRlanmasl ise 
" zamanlamacıllRı" nı gösteriyor. 

ERer dört aylık süre daba da uzatılır· 

sa, Demirenn ve arkadaşlannın ticaret 
sennayesi lehine " zamanlama uzmanlık· 
lan" hiç kuşkusuz daha da artacak. 

GENEL EKONOMIK DURUM VE 
MAGAZıN HABERLERI 

Spekülatörterin 2 milyar liralık haksız 
kazancı derhal geri alınmıyor. Buna kar· 
şılık, ekonomik denge, " parasal olanak
sızlıkiar" , IMF gibi gerekçelerle işçi sı
nıfının ekonomik haklan sınırlandırıl
mak isteniyor. Köylülerin ürünlerine 
ödenen taban fiyatlan sabit tutuluyor. 
''Memur maaşlan artarsa enflasyon olur" 
deniyor. 

Böylesine bir sınıfsal ittifak dengesin
de ticaret sermayesinin içinde önemli 
bir yeri olan demir tüccarlarının kendile
rine balışlanan asgari bir milyar lirayı 
nasıl kullanacaklan konusunda bazı ip
uçlan mevcut. Belki Erbakan'ı dinleme· 
yip faize verecekler. Daha kuvvetli bir 
olasllıkla kendilerine yapılan bu ihsaru 

spekülatif b�ka alanlarda kullanacaklar. 
Ama demir çelik tüccarlannm başka 
alan1an da var. Magazinleri izleyenler, 
bunu bilirler. 

Cannes film festivalierinde güzellerle 
resim çektirip su gibi para harcayanlar, 
sıra vergiye gelince de zarar beyan eden
ler nedense genellikle demir tüccarlan 
oluyor. Seks yıldlZlanru, ünlü şarkıcılan 
binlerce liralık hediyelere bolanlar da 
genellikle demir tüccarlan. Türk filmle· 
rindeki jönler, zengin babalar, "cici de
de" ler de genellikle demir tüccarlan. De
mireJ'in yakınlanndan Sezai Dıblan 'ın 
da demir ticareti ile ilgilisi var. Ekono
mide', politikada ve özel yaşantıda, de· 
mir tüccarlan "güçlü" konum1anru koru· 
yorlu. 

Anayasa'ya göre, Türkıye bir Cumhu, 
riyet. Ama bu cumhuriyette demir kral· 
lan da var. Demir krallıRı mutlak monu· 
şısının gücünü ancak sosyalist bir iktidar 
kırabilir. 

Ağrı Dağı selası 
Son haftalar içinde Amerikan ve Ingiliz basınında TWk·Sovyet sının 

konusunda bir dizi yazı çıktı. Yazıların kaynağı bir grup Ameriulı ve Ingiliz 
gazetecinin Ağrı dağı ve çevresinde yaptıkları geziydi. Gazeteciler yuılarlnda. 
bu geziyi kimlerin düzenlediğini açık açık yudıw-. Amerikan Associated 
Press ajansının geziye katılan muhabiri, kendilerine "lk'ıifonnasanın üzerine si· 
vii bir pardesü giymiş Türk olmayan bir subayın" eşlik ettiğinl .çıkladı. Asso· 
ciated Press muhabirinin bildirdiğine göre "sivil pardesllden" bqka kamuflaj 
önlemleri de alınmıştı gezide. Örneğin Ameriulı ve lreili. pzetecllere OJllk 
eden " kişiler" gezi sitesince elleriyle Arpaçay rmaJ;lmn karşı yakasanı. yani 
Sovyet topraklarını göstermekten uçındılar. Bunun yerine pzetedlere bol 
bol M.Ö. 6 ncı yüzyıldan kalma Ani kenti harabel";ni gösterdiler, Nuh'un 
gemisinin nerede olabileceğini tartıştılar. Böylece seziye turistIk bir nitelik 
verilmek istendi. 

Financial Times gazetesinin muhabiri ise Tli1c.·Sovyel sınınndaki TOrk 
nöbetçileri ile konuştuktan sonra, sınır olaylarının çok sevrek oklulunu � 
genellikle karşı tarafa geçen keçi ya da bilyük baş hayvanların ıkı taraf arasın
da temasa yol açtığını yazıyordu. Hatta Türk·Sovyet sınırında bır ışbırlılinin 
bulunduğunu bile gizlemiyor, yakında Arp.ç.y üzerinde bir hidroelektrik 
santralının Türk·Sovyet ortak giri�mi olarak gerçekleştirileceğini bildiriyordu. 

Ama bu gezl NATO tarafından düzenlenmişti. Ve geziyi düzenleyenı ... 
elbetteki Batılı gazeteciler Tl.i-k-Sovyet sınırındaki işbirliğini, Türkiye ile Sov
yetler arasında iyi komşuluk ilişkilerini yazsınlar diye çağırmamışlardı onca 
gazeteciyi Türkiye'nin bu uzak köşesine. Gerçi london Times muhabiri, 
"Gezdiğimiz gördüğümüz yerlerde bize buranı" bir savaş alanı olabileceğini 
hatırlatacak hiçbir iz yok." diye yazıyordu ama Brüksel'deki NA TO yönetici. 
leri birdenbire bu bölgenin günün birinde savaş alanı olabileceğini tüm dünya. 
ya duyurmaya karar vermişlerdi. 

Amerikalı ve Ingiliz gazetecilerinin NATO'nun daveti üzerine yaptıkları 
Ağrı dağı sefasının hakkını Ingiliz Daily Telegraph gazetesinin muhabiri ver· 
di. Oaily Telegraph muhabiri gezip görd�ü yerleri anlattıktan sonra "yüksek 
rütbeli bazı NATO subaylarının" düşüncelerini de okurlarına aktardı. Muhabir 
NATO subaylarının, Türk·Sovyet sınırının günün birinde bir Sovyet saldırısı· 
nın hedefi olacağını, Sovyetler'in Musul, Kerkük ve hatta Basra Körfezi'ndeki 
petrol kuyulan"ı ele geçirmek için girişebileceli bir harekatta Türk-Sovyet sı
nının ilk hedef olacağına inandıklarını yazdı. Daily Telegraph muhabiri, belki 
de yaratmak istediği korkuyu daha da etkili kılmak için Sovyetler'in böyle bir 
saldırıda tanklarını nasıl kullana�ını, para,şütçülerini Tlrk topraklarının üze
rinde nerelere indireceğini, �iyade birliklerinin nasıl hareket edeceiinl bir kur· 
may subay edası ile anlattı. 

Batılı gazeteciler bu tek kaynaktan gelen haber ve yorumları koro halin· 
de tekrarladılar. "Nato merkezi Avrupa'nın savunmasına büyük dikkat hareM· 
ken, Güneydoğu kanadını ihmal ediyor" diye. Böylece Sovyet sınırına komşu 
Türk topraklarında da yeni bir silahlanma yarışı için Brüksel'deki NATO ka· 
rargahında alınan gizli kararları ortaya döktWer. TlWkiye'nin ise böylesine bir 
soğuk savaş manevrası içinde başrolü oynamak zorunda bırakılması 1950' 
lerden beri çok fazla şeyin değişmemiş olduğunu kanıtlamaktadır. O yıllar· 
dan beri ulOn ipler başkasının elinde değil mi? 
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EM PERYALiSTLER 
VE GER iC iLER  
TEDH iŞÇi LiGE 
KARŞI ÇI KAM 

Federal Alman H .. ayollanna baglı 
Lufthansa uçagının kaçınlması olayı, 
geçtlgırnlz bafta bütün dünya kamuoyu
nun dikkatinJ dört gün boyunca üzerin
de "'pladı. Olay, özel olarak yetlştiril
� Federal Alman komando birlikleri
nin uçaga yaptıklan baslun sonucunda 4 
gedlladan S'ünün öldürülmesi ve 86 yol
cunun sat olarak uçaktan kaçınlmasıyla 
sonu çlandı. U çagın pUotu Ise baskından 
bir gün önce öldUriilmüşlii. Baslundan 
bltkaç saat sonra, serbest bırakılmuı is
tenen tutuklulardan 3'ünün Intlbar ed .. 
rek öldükled açıklandı. Uçalın kaçınl
DLISULL düzenleyen kurulu$ üyelerinin 
elindeki Federal Alman lşverenler Sen
dikuı BIrlIRI Bqkaru Hanns-Martln 
Schleyer'ln aklbetl ise henüz belli olına
mıştı. 

Luftbama uçagının kaçınlması "po. 
Utik terörizm" sorununu günün konusu 
yapmı.ştıı. Sorunun ulusJararası (orum-

larda ele alınması ıçın girişimler bqla
mıştır. Sosyalist ülkeler, iiçl sınıfı parti· 
leri, ilerici poUtlk güçler, uluslararası 
sendlka ve kitle ö!IÜtıerl, bqlangıçtan 
beri poUtIk tedhlı eylemIerlne kararl�ık
la karşı çıJunışlardır. İnsan bayatıru teh· 
dit etmenin \oplumu degiitlnnek ıçın 
bir araç olarak kuUarularnayacatıru vur
gularnışlardır. Bireysel poUtlk tedhii ey
lemIerl u1qılmak istenen hedeflere karşı 
genii kamuoyu çevrelerinın tepkisini 
dotumıatta; emperyatizmln ve gerlcill
gin Uerici barekete saldınlan ıçın aradık· 
lan ortamın oluşmasına yol açmaktadır. 

GERİCI SALDıRı IÇIN MALZEME 

Buna karşılık kapitallst ülkelerln dev
let adamıan ve tüm gerici çevreler, "po
litik: teröri.z.m" sorununa bambaşka bir 
açıdan yaklaşmaktadırlar. Burjuva basın 
organlanrun son günlerde "poUtlk tero-

Sosyalistlerin iflası Portekiz ' de 

gerici tehlikeyi artırıyor 

Portekiz'deki Sosyalist Pani azınlık hikümetinin ekonomik ye toplum

sal politikasının Wkeddd bunalıma çözüm getirememesi, gerici tehlikeyi t» 
yük ölçüde artırıyor. Soores hükümetinin Uluslararası P"" Fonu'nun desteği

ne bel bığladığını açıkça ilan etmesi, gerici güçlerin hükümeti ele geçirme yo
lundaki girişimlerini hlIlandırdl. Halkçı Sosyal Demokrat Parti yönetiminin 

komünistler dışındaki bütün partileri ortak bir hükümet kurmaya çağırması, 

ok.si takdirde sosyalist hükUmete korıı kesin muhalefete geçeceğini bildirme,i; 
De�et Başlanı General Eanes'in bunalımın çözülememesi durumunda ordu
nun yetkilerini kullanacağını açıklaması, bunalımın derinleşmesinin belirtile
ndir. 

Portekiz'deki bUrWımın derinleşmesinin kaynağında Sosyalist Parti 
azınlık hükümetinin bir yılı aşkın süredir emperyalizm ve yerli tekeller doğrul
tusunda sürdürdüğll poli'iko yatmaktadır. Sosyalist Parti hükümeti Ö!IÜtlü iı çi 

ye emekçi kitlelerinin uleplerine sırt çevirmiş; 24 Nign devriminin getirdiği 
kaunımları bi�r birer orndan kaldırmaya yönelmiı; bu anda 1974'de kamu· 
laşttnlan topıü.lınn sahiplerine iadesi lehine yasalar çıkannış; ekonomik bu

nalımın hafifletilmesı Için IMF gibi emperyalist kuruluıl"" el açmııtır. SP 
hükümetinin \oprak reformu konusunda çılwn,ğı yasa, top�ları komulaştı

rılantoprak sahiplerine tazminat olarak ı 10 milyar Portekiz lirasının ödenme
sini öngörmektedir_ Uluslannsı Para Fonu'nun isteği üzerine Portekiz lirası 

dev>liie edilmiıtir_ Emekçi halkın yaşam düzeyi sürekli olarak gerilernek'e, ,e
kellerin .. büyük \oprak sahiplerinin b..ı.ısı yoğunlaşmaktadır. 

Bu politika sosyaJistlerin azınlık hükümetini ülkeyi yönetemez hale ge. 
tirmiştir. Bir yandan işçi ve emekçi kitlelerin yükselen mUcadelesini önlemeye 
gücü yetmeyen sosyalist hükümet, diğer yandan iktidarı ele geçirmeye 
hazırlanan faşist 8Dçlerin tehditleriyle korıılaşmaktadır. Sosyalist Parti hükll
meti kendi eliyle gOçlendirdil1 gericiliğin yeni uv;zler için bastırmasıyla karşı 
korııyadır. 

Bunalımdan hem kısa hem de uıun vadede faşistlerin kirtı çıkaağı or. 
tadadır. Bu gelişmeler Portekiz Komünist Partisi'nin, ülkenin içinde bulundu
ğu bunalıma korıı Portekız \oplumunu kapitalizmin çerçe .. si dııına ÇıkaD
cak köklü toplumsal dönüşümı ... önerisinin doğruluğunu bir kez daha kınıt
larnıştar. Oerinleıen bunaJım ve yi&selen �ist saldırı tehlikesi, bütün Portekiz 
demoknıtik güçlerini ilÇi "oıfının etrafında "kı bir biçimde birleımeye zorı .. 
m_tadır. 

Gericilik, cldınlon için bahane arıyor 

rlzme karşı mUcadele" üzerine yaYlnla
nnı yoRunlqtannalan boşuna delildir. 
Emperyatizm ve genelllk, poUtik terö
rizm sorununu alevlendirerek gün geç
tikçe sıluştıran solUnlanDl biraz olsun 
hanfletmeye çalışmaktadır. Bu arada, 
solUnun BM gıbı uluslaranısı platform· 
larda görliiülmesl satıanarak bu gıbı fo· 
rurnlann emperyatist propagandarun bir 
kürsüsü hatine gettrllmesine çalış�makta· 
dır. 

Lufthansa uçaRı olayırun bllinen s0-
nucuna u1aşı1masından hemen sonra, 
özeUlkle Federal Almanya'da tedhlşçlll· 
ge karşı zafer sırhoşlu�u arkasında geri· 
ci propaganda hlZlandınlmıştır. özel 
e�itim görmüş komandolann uçata 
karşı giriştieı beskın, ülke ıçınde de dev
letin her liirlü lIerlci polıtık harekete 
karşı takınması Istenen lavnn ömeRl 
olarak övülınekteclir. DIRer bır deyişle 
polls devleti propagandası yolunlqtın!. 
mıştır. Federal Almanya'da son ıkı �. 
dır yogunlqan tedbii eylemIeri, gerici· 
lerln ve neo·nlZl güçlerin şıddet politı· 
kası leblne sürdürdükleri propagandanın 
hızlandınlması Için veslle yapılmıştu. 
Alman NazI ... çlusu Kappler'in ıtalya' 
dan Federal Almanya'ya kaçırılmasın· 
dan &onra estirilen şoven ve lntlkamcı 
bavanın hemen ertesinde Scbleyer'ln ka· 
çınlması, fqlzmln sesini yükseltmesi 
ıçın eşi bulunmaz bır {ınat olmuştur. 

BURJUV A DEVLETININ 
ASKERILEŞTIRILMESI 

Luftbansa uçagının yolcularıru kur
tannak gerekçesiyle görevlendirilen özel 
komando blrlleı olayı üzerlnde de dl'r· 
mak gerekir. Bu ve bunun gıbı tedbırler, 
tedblşçlUle karşı önlem alma bahanesi 
arltuuıda, buıjuva devletini artan ölçü· 
lerde askerlle,tlnne politikasının uygu
lanmasından bqka birşey deRUdlr. Bur· 
juva propagandasının "poUtlk terörlım" 
olguau üzerlnde bu kadar yaygıııı ko. 
parmasının t.emeUnde, bu amaç da önem
U bir yer tutmaktadır. Kapitalist ülkele
rin Insanlan günlük yaşamlarırun her ala
runda, Işyerierinde, sokaklarda, kapılan
nın ÖDünde, çocuklann oyun alanlann. 
da, dWenme yerlerinde devletin silahlı 
muha!lzlanyla karşı karşıya getirilmek. 
tedirler. 

Lunh .... uçagının kaçınlması olayı 
Türkiye'de de ıeılci buıjuva buıru tara. 
fından malume yapılmaya çaı"ılınaIrtadır. 
Gerlci buırun kalem,örlerl ve onlaria 
ayru alzı kullanmaya bqlayan "merkez" 
yaz.adan, uçak kaçınnı olıyının kamu
oyunda yarattıı i tepltl ve tedirginlikten 

yararlanarak tümUyle Ilerici, demokratik 
ak�an gözden düşürmeye çalışmakta· 
dırlar. Kimileri de polıtık terörizmin 
yanlaş ve çıkmaz yol oluşunu, emperya
lizmle ve tekeUerle uzlqmarun bır gerek-
çesi olarak kullanına çabasındadırlar. O 
Hükümet çevrelerl ise Lunhansa uçaRı 
olayıru b.yagı antlkomünizm çlRırtkan· 
Iıklan ıçın sömürmektedirler. 

Bir noktorun çok açık olması gerekir: 
işçi sıru(ı hareketı, büliin kitlesel de· 
mokratlk hareketler, polltlk terörizmin 
karşısına her zaman kesin bir kararlılık· 
la çıJunışlordır. Bunu yapmaya da usan· 
madan devam edeceklerdir. Fokat em

peryaliıtlerin ue gericilerin tedhişçmle 

ka", çıkmaya en küçük bir haklan dahi 

yoktur. Günümüzde poUtlk amaçlar için 
sistemli ve gltgide yaygınlqan biçimde 
teröre başvuranlar. halklann ulusal ve 
\oplumsal kurtuluş davasırun karşısında 
köhnemiş bir "'plumsal düzenı zorla ya· 
şatmaya çalış�ardır. Günümüzde as� 
poUtlk terörizm, emperyalizm ve gerici 
güçler tarafından Işçi sıru!ına, emekçi 
kitlelere, banş ve demokrasi savaşçala· 
nna karşı uygulanmaktadır. ( ı (( 

EMPERY ALlZM VE GERICILlCE 
KARŞI ÇIKMADAN 

Halklann ivedUlkle çözümlenmesi 
Için mücadele etllklerl temel toplumsal 
sorunlan umursamaıhktan gelerek, hat
ta sömliriiye ve baskıya dayanan gerici 
bır dlizene sahıp çıkanlt, LedblşçillRe 
karşı olma edebiyatı yapmak, gerlciIJRe 
özgü lkiyüzlülükten başka birşey deRU. 
dır. 

Fllistln'dekl siyonıst zulme karşı çık
madan poUtlk terörizmIn karşısında 01-
dutunu söylemek, emperyalizmin delir· 
menlne su taşımak demektir. 

ŞUi'de, Uruguay'da, Bre'ZlIya'da, Iran' 
da, daha nice gerici, fqist yönetlmlerln 
altında Insıınlara uygulanan korkunç Iş· 
kencelere, poUtlk cinayetlere karşı çık
madan, politik tedhlşçUlgln karşııında 
gözükmek, gericllerie elele tutuşmaktan 
bqka anlam tqımlZ. 

Kısacası emperyatizme ve gericillle 
karşı çıkmadan, polıtık terörlzm ka�ı· 
!ında burun kıvınp sureti haktan gmük· 
mek, korku ticareti u.talannın ekm_RI. 
ne yag siimıekle bır �arn taşır. 

işçi ıııu!ı, emekçi kitleler, tüm 
ban,çı ve demokratik güçler, bır yan· 
dan her türlü terörizmI poIJtlka lah .. · 
linden .ıımek ıçın utanmadan miieade
le ederken; emperyalizme ve ,erldllRe 
Iwtl .. vqlannda adımlannın .... ni bır 
an bUe yumu,atmayacaltlardır. 



latİn auıerİka�da 
askerİ diktatörlükler 
iflas edİy-or -

Bazı istisnalar dışında Latin Amerika' 
daki tüm ülkelerde faşist diktatörlükler 
egemenliklerini sürdürüyorlar. Bu faşist 
diktatörlüklerin önemli bir bölümü de 
ıskeri rejimler olarak biçimleniyor. An
cak askeri rejimierin yalnızca Latin A
merika'ya özgü bir yönetim biçimi oldu
lunu söylemek doğru olmaz. Zira, dün
yanın başka yerlerinde örneğin Güney 
Doğu Asya'da ve Afrika kıtasındaki ki· 
mi ülkelerde de askeri rejim uygulamala
n görülüyor. 

Askeri rejimler konusu, emperyalist 
çevrelerde politik içeriğinden soyutlana
rak sunulmağa çalışılıyor. Bu tutuma, 
batılı akademik çevreler örnek olarak 
gösterilebilinir. BuraJarda soruna bütü
nüyle kurumsal işleyip açısından bakılı
yor. Söylenen şu: Devletin silahlı kesi
mini oluşturan 'silahlı kuvvetlerin, poli· 
tik işlerin denetim ve yönetimini de üst
lenerek Devletin başı haJine gelmeleriyle 
askeri rejimler oluşur. Bu açıklamaya 
bakılarak Latin Amerika'daki faşist dik· 
tatörlüklerle Afrika'da askerlerin deneti
mindeki bazı ilerici yönetimleri aynı ke
feye koymak mümkün. 

Güney Amerika'ya daha yakından bir 
göz atıldığında, 13 �eri rejimin yanın
da yafnızca 4 (Kolombiya, Kosta Rika, 
Meksika ve Venezüela) anayasal rejimin 
bulunduğu görülür 

Yalnızca bu gözlem bile Amerika kı
tasının güneyinde askeri rejimierin taşı
dığı özel önemi göstennele yeterti. Os
telik söz konusu askeri rejimierin doku
zunun' açıkça gerici bir nitelik taşıdıkIa
n da hatırlanırsa kıtadaki askeri-faşist 
gericililin boyutları bir olçüde kavran
mış olur. Bu gericiliğin Küba devriminin 
zaferinden sonra Latin Amerika'daki ile· 
rici güçlerin gösterdiği büyük ilerlemeye 
bir tepki olarak ortaya çıktığı söylenebi· 
lir. Bu tepki sonucunda ise yalnızca ge· 
rilla hareketleri ezilmekle kalmadı aynı 
zamanda da geniş kitleleri temsil eden 
politik örgütler de büyük hasar gördü. 

Bugün Latin Amerika'da ilerici eği· 
lim taşıdığı söylenebilecek 4 ülke var. 
Peru, Panama ve daha az ölçüde Ekvator 
ve Honduru. Bunlardan yalnızca Pana
ma, Panama Kanalı'nın ve aynı adı taşı
yan bölgenin kendi denetimine geçmesi 
yolunda verdiği sözleri gerçekleştirebil
mek için kararlı bir mücadele sürdürü
yor. Peru'da anti�mperyalist bir politi
ka izleyen ve toplumsal reformlara giri. 
ş.n general Alvarado döneminden (1968· 
1975) sonra sağa doğru bir dönüş oldu. 
Ekvator ve Hondura5'a gelince, bu ülke
lerde askerler birtakım ilerici söylevler 
dışında tutarlı ve somut girişimlerde bu· 
lunarnadılar. 

BREZILYA: FAŞIZMIN 
MUCIZESI M I ?  

.,sağcı askeri diktatörlüklerin görüntü· 
sü ise, en azından' ilk bakışta çok daha 
değişik. Hatta Latin Amerika'daki en 
eski askeri diktatörlük olan Brezilya'nın 
ilk yıllarda gösterdiği ekonomik hare· 

ketiilik "devlet otoritesini güçtendiren" 
ve "görülmemiş bir toplumsal barış" ya· 
ratan bu deneyin kapitalist kalkınma yo
lu için hatırı sayılır bir örnek olduğunun 
söylenmesine yetti. Ancak daha sonra, 
aynı yolu izleyen Bolivya, Şili, Uruguay 
ve Arjantin gibi ülkeler bu "başarıyı" 
gösteremediler. Öyle ki, bugün "Brezilya 
mucizesi ya da efsanesi" erken patlamış 
bir balona benzetilebilir. Bugün Brezil 
ya'da da geniş emekçi yığınlann artan 
sefaletini gözlerden saklama olanağı bu
lunarnıyor. Çı.ıkü "mucize" diye nite· 
lendirilen kalkınma hızı, emekçilerin sır
tına bindirilen yeni yüklerden başka bir 
anlama gelmiyor. 

Latin Amerika ülkelerindeki askerle
rin farklı politik yönelimleri olduğu ger
çeği gönnezlikten gelinemez. Nitekim 
ordunun bir kesimi egemen sınıfların en 
tutucu, gerici kısımlarıyla, özellikle de 
büyük toprak sahipleriyle yakın ilişki ya 
da bütünleşme içinde bulunmaktadır. 
Bunun dışında bir diğer kesimi çeşitli 
burjuva gruplanyla ilişkidedir. Ancak bu 
kesimdeki politik tercihler burjuvazinin 
emperyalist güçler ve toprak sahipleriy· 
le ilişkilerine bağlı olarak değişkenlik 
göstermektedir. Nihayet Latin Amerika' 
daki orduların bir kesimi de ilerici-de
mokrat aydınlara göreli bir yakınlık 
duymaktadır. Yine de, özellikle son on 
yılda birbirini izleyen sağcı faşist dikta· 
törlükler Latin Amerika'daki ilerici aske· 
ri rejimieri de etkilemekten geri kalma· 
mıştır. 

Ancak şu anda Latin Amerika'da kar
şı�evrimci askeri rejimler yönünde ka
rarlı bir denge oluştuğunu söylemek de 
hayli zordur. Zira, bir askeri darbenin 
başarısı kendi başına daha sonra k�rulan 
rejimin de başarısı anlamına gelmemek
tedir. Bu noktada da Brezilya örneği 
özel bir önem taşımaktadır. Bu ülkede 
burjuvazi deVrime direnme gücünü oldu· 
ğu gibi (en azından birkaç yıl için) aske· 
ri diktatörlük aracılığıyla ülkeyi yönet
me başarısını da gösterdi. 1964'de ku· 
rulmuş olan Brezilya'daki askeri dikta· 
törlüğü diğerlerinden ayıran bir başka 
özellik de yarı-parlamenter, yarı-anaya
sal bir görünümü korumak için çaba har
camış olmasıdır. Böylece devlet sivil 
toplumdan tam anlamıyla kopmamakta, 
iktidar da askeri aygıtla bütünleşmemek· 
tedir. 

"DEMOKRASIYI GERI GETIRME" 
VAADLERI 

Bu sayede, fiili bir diktatörlüğün ya· 
nobaşındaki bir biçimsel yasallık Breziı· 
ya'nın faşist generallerine sürekli olarak 
"kurumları düzeltme" ve giderek "tam 
demokrasiyi geri getirme" gibi konular
dan sözetme fırsatını vermiştir. Bir yan
da askeri rejimiere karşı sürdüriilen silah
Iı direniş, öte yanda ekonomik hareket
liliğin verdi�i sarhoşluk ortamında bu 
ne idüğü belirsiz çözüm, gerçek bir çö
züm olarak kitlelere sunulabilmiştir. An
cak bugün, aradan 13 yıl gibi bir süre 
geçti�i halde, gerici askeri rejimler ikti· 

"Biz biTbirimiu benzeriz" 

darlarını pekiştiren olağanüstü yasalar 
dışında hiçbir karar almamışlardır. Işte 
bu ortamda işçi sınıfı partilerinin b3.$ınl 
çektiği ve �n geçtikçe daha geniş kitle· 
leri saflarına kazanan bir halk hareketi 
Latin Amerika'da demokrasinin geri ge· 
tirilmesi yolundaki mücadelesini kararlı 
biçimde sürdürmektedir. 

Brezilya'dakinin aksine Şili 'deki as
keri diktatörlük kanlı darbeyle iktidara 
geldiği gündenberi ne parlamenter ne de 
anayasal bir görünüm iddiasında buluna
madı. Şili 'deki Pinochet rejimi, ancak 
1975 'de, cuntanın yanında danışma gö
revi yapacak, rejime bağlı 18 kişiden 
oluşacak bir Devlet Konseyi kurulması 
kararını verebiliyordu. Yine 1 1  Eylül 
1976'da çıkarılan üç yasayla "Şiii ku· 
rumiarının, anayasal hak ve ödevlerin ve 
olağanüstü rejimierin korunması" yolun
da yeni tedbirler getiriliyordu. Aslında 
amaçlanan faşist rejimin kalıcııılının, 
sağlanabilmesiydi. Ancak bu "liberal" 
rüzgarların esmesindeki bir başka neden 
olarak da Başkan Carter'ın "hümanist" 
safsataları ve Latin Amerika'daki baskı
cı rejimierden rahatsızlık duydulunu yi
neleyip dunnası gösterilebilir. Pinochet, 
geçtiğimiz ağustos ayında da gizli polis 
örgütü DINA'yı lağvettiğini yerine ise 
haberalma servisinin kurulacağını açıktı
yordu. Gerçekte ise değişen Şili Gesta· 
po 'sunun adıydı yalnızca. Halk Birliği' 
nin bir sözcüsU bu iki yilzIU tedbiri yo· 
rumlarken şöyle diyordu: "Faşistler, 
DINA'nın baskıcı özilnü ve diktacı yet
kilerini yani yasadışı tutuklamaları, dü
zenli işkenceıeri, kişilerin ortadan yok
oluvennesini ve insan hakları ve bireysel 
gilvencelerin ayaklar altına alınması gibi 
uygulamaları olduğu gibi koruyarak ka· 
muoyunu yanıltmaya çalışıyorlar." Söy· 
lediklerinin tümünün ciddiye alınmama-

sını ister gibi bir hali olan Pinochet'ni" 
kanlı 1 1  Eylül ddarbesinin 4. yıldönü
münde verdiği �kıyönetimin uzatılmısı 
kararı Halk Birliği sözcüsünün görüşleri· 
ni doğrular niteliktedir. 

Şili'li diktatörlerin Uruguaylı meslek· 
da.şları da komşularından geri kalmamak 
için Uruguay'da faizmin kun.ımlaştırıl
masını amaçlayan dört yeni y� çıkar
dılar. Bu yasalarda, Tupamaros gerilla 
hareketinin yokedilmesinden başlayarak 
azgın bir haJ alan baskı ve terör dönemi 
"otoriter demokrasi" olarak ... dlandırılı
yor. 

LATIN AMERIKA EMEKÇiLERININ 
öRGüTLü MÜCADELESI 

Bütün bu girişimlerin kesi$tiAi ortak 
nokta, Giirıey Amerib'd4lki gerici 4lSke
ri rejimierin nonna] politik yaşama dö
nüleceği yolunda verdikleri sözlerin ko· 
caman bir yalan oldulunu gösteriyor. 
Ancak bu büyük fiyaskonun Latin Ame· 
rika'da yakın gelecekte yeni bir devrimci 
dalganın birden bire kabaracilAı anlamın· 
da yorumlanmaması gerekiyor. Zira, :lS
keri diktatörlüklerin hışmına uAramış 
halk kitlelerinin çok kısa süre içinde 
toplanıp örgütlü bir politik milcadelede 
kesin başarılar kazanmalarını beklemek 
doğru olmaz. Ancak bu ülkelerde görü· 
len eğilim, halkın çok büyük bir bölümü· 
niln politik mücadeleye sokulması biçi
minde oluşuyor. Bu olgu, demokratik 
güçlerin ileriye güvenle bakmaları için 
iyi bir temel olmakta. 

Bu konuda ŞiIi 'deki Halk Birliği'nin 
deneyimi biliniyor. Bir başka örnek de 
Brezilya'da geliştirilen muhalefet. Bre
zilya'daki emekçi kitleler etkili kitle ey· 
lemleri araclllAıyla faşizme ka�ı politik 
bir saldırıya hazırlanıyor. 
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• Parti'nin., partililmn militan çalışma· 
., il e IfÇi Vniverlitai dn-a prol"Oml ara· 
.,nda bir uyumdan ı&. edebilir "uyiz! 
OuUild. döne"un nitelili; "Hallt Cep
hui", antifCJf;.t miicodele torunlan ,ÖZ· 
ö..-ine ohndllında. milihınlar ya da dilu 
ölrendler Mkadel«le "',.,ılafhltlan 
giincel ıorunları. teorilt çöziimlenv ,e
re_nim/ duyduldar, JtonuJan denlerde 
tarllfObOiyorlar mıydı' 

o Elbette, böyle bır uyum sallanmaya 
çal"ılıyordu. Herşeyden önce öl!retmen· 
lerin kendileri de f�me k"'ll ıTiicade
leye ön sa1!arda katılmaktaydılar. Bu 
açıdan, mücadele Ue ölntlm programı 
lLULDda tam bır uyum, baı sö, konusu 
Idi Niteldm bu uyumsayesinde I,çl Onl
v .. slteslnden çok sayıda mıDıan ye�ş
mlştlr_ YalDlZ bırer .. mp�zan olan bir
çok arkadaşın soıınıdan çok ettın 01-
duklarOll, Parti 'nın profesyonel kadrola
ruıda yer a1dıtlanııı oçok ıyı aDlımıyo
rum. Işçi Oniversitesl Markslzm-Leııi
nizm ölretlmlyie IdUelerde bilinç uyan
dırmuııu başarmıştır. SUld blllnd yanuı
da ötrenme, araştırma blUndnl de yer
leştirmiş, böylece burada ye�şen birçok 
Idşl .. ndıkal ve poUUk ıTiicadeleye bl
UnçU mlUtaniar olarak katılıru.ştır. 

• "Hollt Cephui" ve antifqiJt mücade-
lede 10')'01 demoltratlar, Hırimyanlar, 
bo,lt" ilmci demoltratlar da yer alıyor
IordL Boyle ,öl'Üflerden emeltçiÜ!r de If' 
çi VrU�Tlitai'nedevam ediyorlar mıydı! 

o TahU böyle Id,Uer de 'ardL Ancak 
SFIO Uyeleri ya da Hırhtlyaıılar Işçl Onl
ve"'tesl'ne bu tür etlkeıılri Ue gelmez
lerdl. Ama zaman zaman ıorulanyla ide
olojik yapıiaruu ortaya koymaktaydılıır. 
Böyı. bır olay çıktılında .. vlnçle karşı
lardık. OuUllıJe PoUtzer (erçetten mut
lu olurdu. ODUn, Ince ve llneleyld mi .. -
lıI uslupla ancak çok dddl bır biçimde 
ve karşısındıı.ldnin Idtlllllne .. ygıda ku-

"'I-.Drrz., lburruri de birUltte 
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THOREZ AYDı NLARı N 
ÖNEM iN i KAVRAYAN 

sur etmeden böyle &ONlan )'amuayı,ını 
(örmek gerçekten çok Ilginçti. Ve bu 
Idşillrin blrçolunun denlerı Izlerken 
görüş ve dUşUnetlerini geUştlrdltımnl, 
deılştlrdlklerlne gözlemlemitiıdır. D aha 
önce de ,öyledlllm gibi tiiın ölretrnen
letin an�fqlst hareketin lçlnde nluşları 
bu durumda çok etldU olmuştur_ 

• Burodo izninle daha geMI bır ıoruyo 
,eçe�Iim. Şimdiye Itador on14ttıluı 
çercelle içinde, Parti"';n orta .ınıflaro w 
oydınlara kor,ı taunndan da .6ı eder mi· 
,in' 

o Bu çok önemlı bır konu. Aydınlar ve 
orta smı:rta.rla her zaman blr takım Lo
runlar oldu. Ara(on gibi biıbl bile blr
çnk yazısında Parti'de korşılaştıtı güç
lüklerden söz eder. M. Tborez'ln genel 
sekreterlile gelişinden önce aydmlara 
gereken yeri vermiyen ııniyerlst bır dö
nem yaşadık. Daha önce de dellndlAlm 
gibi, hücrelerde, genel olarak partide 00-
kUm süren katı disiplin aydınlar ıçın faz
la çeldd deııldi. Tborez ayduıların öne
mini de kavıam.ış büyük bır yönetldydi. 
H .. zaman gerekenl gerekU oldulıu y .. e 
koymayı, göriilmesi gerekeni gönneye 
büyük çaba göstemıl�r. Bu çerçeve 
ıçınde aydınlara da ber zaman büyük bır 
yakınlık, ınlayış göstermiştir. 

• Thoru 'in o zamanki taunnm • • özleri· 
nin FXP'nin 22. Kongreli'nin tohumları· 
nı to,ıdılı ilm airiiliiyor ... 

o Bu çnk haklı ve dolru bır gölÜf. ERer 
o dönemle 22. Kongre karŞıla,tırılınak 
Istenirse Tbnreı:'ln ta,nnda, sözlerinde 
22. Kongrenlo tobumlan mutlaka bulu
nur_ ör,,"lln katalildere uzatılan dost
luk ell, Frarua bayıalına, ulual marşa 
(La ManeI1lal_ı karşı tavır ... Bu dönem 
gerçekten Tboreı'ln damgasını taşır. Ba
zen olaylan biıu Idşi&elleştlrme eRlUmI 
nrtaya çıkıynr. Biz bUe bu ıöyleşld. bl-

BüYüK Bi R 
YöN ETiCiYDi 

raz öyle yapıık. Onun ıçın, yanlış anla
maları önlemek üzere blr uyarı yapmak 
isterim. 

Ben böyle Idşlseileştlrmelerden fazla 
boşlanmam. Tborez büyük bır öndeniL. 
Ama yalnız deıııdl. Çevn!Slnde başkala
n, bır yoldaşlar eldbl vardı. ömeRln J. 
Oueloı, Benolt Fracbon, VallIan-Cou· 
tutler ... Sorunlan blrllkte tart"ırlaıdı. 
EI .. Tbor .. blrgün şunu ya da bunu de
dly .. , bu sözler o eldp ç�mlSlnın 10-
nucuydu. Aynen Genrg .. Marcbalı gıbı' 
MMcbalı de parti aduıa, partinin ldşlllRl, 
PnUıık Büro 'su adına knnuşuynr. Tborez 
de böyleydi. Çok fazla ldşlseUeştlrme 
dotru olmaz. Eler katoUl"ere el uzıt�
dıysa, Parti bu yönde karar a1mı.ştL Bu� 
DA en uygun ifade blçlmlni veren, dUe 
getiren Tboreı'dI.Ayoen bugUnMMcball' 
mn Parti adulI söylenecekıert en uygun 
ırade biçimlerine kavuşturması glbl. 

Yine ayduılara dönersek, onların par· 
�ye katılınaJarında güçlükler oldulunu, 
ama bu ıorunlann başarıyla çözüldURü
w söyleyebllirim_ Ve bu çözümde, ay
dınların bır bölümünUn Parti 'ye gelişinde 
Işçi Onlversiteslnlo önemlı rolü olduRu 
Inancındayım. Orta sınınara geUnce ... So
runa, köyiilük ve orta sınıfiara do� 
yaklaşım ancak 1936 'da g .. çekleşeblldl 
denUeblllı . Köylülük Içinde çalışma her 
zaman ayduı1ara. küçük esnala, zanaat· 
kartara gö", daha sallam temeUerde yü
rütiilıri.işlUr. O sıralaıda sayıları 1 mllyo
DU bulan zanaatkarlarm, serbest meslek 
salılplerlnln, esnarın yanı toplam milyon
larca InsaDln durumlaruıındolru çözUm
lemeslnin yapılınuı ıçın büyük gayretler 
"Halk Cepbesi" dUşüncesl Ue bırlıkte 
gerçekleşti. 1929-30 Bunalımı'nın da bu 
sorulan daha yakından Incelememlzl 
bızJ&ndırdılOll söylemek gereidr. 1936 
seçimlerinde Halk Cepbesl'ne bu kesim
lerden çok katılma olması OldUkça başa
rılı çalışınalar yapıldıAını göllA!r1r. Zaten 
bu ıorun bugün ıçın de günceldir. Zana
atkar ve esnafın .. yılan çok azalm" ol
makla beraber bu konuda yapılması ge
reken daha çok çalışma var. Burjuva pro· 
pagandası ne diyordu esnaf ve zanaat
kırlara? Onlm yok etmek ıçın bu pro
pııcandanın yaymaya Çal"tılı glbl "ko
ıTiinlstlere gerek yok." Bu anlaşıldı artık. 
Oniar kapitalizmin kendW tarafından 
yok edildiler, ediliyorlar. Büyük banka
lar, tekeller baskılarlDJ sürdürüyorlar, biz 
koni.inl"'lere bunun ıçın "gerek yok! "  
Bızce, tam aksine şehirlerde daha ıyı bır 
yaşam ıçın toplumsal bır gerekslnlm 
olan bu .. nar ve zanaatkar çeklrdeRlnl 
koruma yönünde çabalar gösterilmeli. 
Y"0Da, bır mendil, kravat alrnak lçln Id
lommeleree yol yaparak süpermarkete 
gitmek gerekecek. Köşe başında küçük 
bır (ömlekçl, kitapçı olm ... ıyı blr,ey 
deııı ml? 
• Teltrar Porti oltullarına dönerult.. .. If' 
çi Uniuenitu; dtJneminde Parti oltuUar. dtı çolı,molarıno dewm ediyorlar mıydı' 

o Tabıı kı evet. Bu okullar I,çl Onlver
sıtesı'nden az bır zaman önce kurulm .... 
lardı. Soıınıları çok geliftiler. Parti, Onl
verslteye paralel olarak bu okullara da 
çok önem verirdJ. Okullar çok yayguı-

laştır�mıştı. Şımdı oldulu gıbı sekalyon 
okulları bile kurulmuştu. Merkezi Okul 
yarunda fed .... 1 okullar, seksiyon okuUa
n VardL Bu gerçekleştirimlerde Falon' 
un büyük lıI,meUerı vardır. Parti 'nin en 
temel blrlmlne kadar Markslzm-Lenlnlzm 
ölretlmlnln yaygınlaştır�ması gereaı 
blasedllmlŞtl, KUçük broşürler hazırlana
rak, ders notları teblr edilerek yolda .. 
ların yararlanmaları satiaDIyordU. Ay
nen bugünkü gibi. 

Parti lşçl Onlversiteslnl de yaygınlaş
tırmak Istemişti. Paris çevresinde Mont
reull'de, Boı..colombes'da dersler dil
zenlendl. Colombes da PoUIzer'ln yar
dım ve teşviklertyle ben de dersler ver· 
dım. VoU .. Wmll mimar bır yoldaşla 
biriilde çalışıyorduk. Bu yoldaş savaş sı
rasında giyotlnle öldürüldü. BugUn de 
Universite Nouveııe Paris dışında, öme
Rln Lyon'da dersler dUıenlenlyor. Şımdı 
artık ölretmen sıkıntısı da yok. 

• Böylelikle I,çi Vniverritui ile Uni· 
uer.ite NouveUe ora,mda bir deuamlıl,1t 
kuruyorsun. .. 

o Evet, tam bir devarnhhk vardır. Bun· 
da bır anımı nakledeyim. Oniversltenln 
aç�ış ve kapanış oturumlarında küçük 
bir tören düzenlenlrdl. Savaştan hemen 
önce böyle bır oturumda esld bır iilren
d .. ratıyla ben konuştum. M. Caclıln, 
Fajnn hep nradaydılar. Gitton· alçaıı 
bUe oradaydL ÇoRu zaman Y"�I met
nin dışına çılrtılım bu knnuşmada aöy
ledlRlm, sanuun "eler Parti Işçi Onlver
Sıt .. l'nl kurmasaydı, bu temel gerekaIni
mi karşılamak lçln onu mutlak yara!
ına.k gereldnll" gibi şeyl .. dI. Savaş ön
cesl gizlillk döneminde ve savaş Illasm· 
da Partl'nlo tüm kurulu,1an gıbı Onlvo<
site de kapotılınıştL 

Bak burada aklıma Ilginç bır knnu 
geldi, bır parantez açayım. lilegallte dö
neminde ve özellikle savaş lıaşlayınca 
çolumuz ııkere aluıınıştık. Parti sanı
nın bu durumu öngörmemlşli. Çok şaş
kUliık geçırdık. Zira bır yandan örgüt
lenme gerekirken, hlr yandan da Parti 
parola olarak üyelerine yurt savunması 
ıçın .,kere gitmelerini söylüyordu. Ney
se, bunu da başarıyla çözdük. Fransa' 
nın dört köşesine dalılıınlar blrblrlerlnl 
buldular. Tekrar soruya döneyim. "Kur
tulu,"tan hemen sorua, daha savaş sU· 
rerken, Fajnn Ile Ilk karşılaştlRunızda 
"hey sen Işçi Onlversitesinln .. IdIerin
den delil mısın, neler dlyordun kürsüde 
öyle, hadi sıvı bakalım kollarını" diye
rek beni harekete geçirdı' Eski yoldaş
lardan birkaç kışı daha bulduk ve Işe 
koyulduk. Yepyeni bır iilretim kadrosu 
vardı. Çünkü esldlerln çoeu maaleoef 
kurşuna düzIImi" Öldürülmüştü. Bak ye
ri gelml,ken söyllyeylm, bu yeni iilret
menl.r araGnda Garaudy de VardL Iyi 
bır YOlda,tl. Unlverslte Nouvelle'ln Çalı
tır bale gelmasınde çnk yardımı oldu. 
Bunlar tarihl ,erçekler, söylemekten çe. 
Idnmemell. 

(DEVAM EDECEK) 

(.) Cilt"n Doluı .onra Naziterle ı,blrlll' 
yopon bir hDln 



MOSKOVA DEVLET SiRKi 'IDEN 
Nezh DANYAl BiR SANATÇı KONUŞUYOR 

Palyaçolar sahneye çıkarlar seyirciyi gill
düriirler. Amaçları salt güldilrmektir. Ama ko
nu ne olursa olsun. Sirkin progranundan ba
ğımsız yaparlar gösterilerini. Ben öncelikle 
sirk programına bağımlıyun. Amacım ise salt. 
güldilrmek değil. Seyirciyi güldüriirken düşün
dürnıek istiyorum. Siz karikatilrcilsünüz, öyle 
yapmıyor musunuz? Tüm sanatların amacı bu 
değil mi? 

Bu sözleri çok kısa görüşebildiğim Sovyetı ... 'in 
ünlü pandomimcisi Vareriy Musin söylüyor. Ankara' 
da Moskova Devlet Sirki'ni izleyenıerin bellekı ... inde 
yıllarca kalacak gösterileri yapan pandomimei. Mu,in 
sahneye çıkarken modern palyaço olarak sunuluyor. şarak geliyor ve çocuğa sa"lıyor. çocuğu gönderiyor. 
Oysa gösterileri çok değişik. Fiile kaplanın aynı ka· Elmayı başına koyuyor 'Ateş et' diyor. Tabancalı üç 
feste gösteri yapması, yalnız, insan kullanılarak yapı- el ateş ediyor. Musin gülerek yere üç mermi çekirdeği 
lan trapez, ip üzerinde yapılan bale, o kadar ilginç 01- tliküoiiyor. 
masına karşın, seyirci Musin'in çıkmasını özlüyor. 

Liseyi bitirdikten soma sirk okulunda oku
dum. Daba sonra tiyatro enstitüsünü bitirdim. 
Bizde tiyatro eğitimi sözlü ve sözsöz (Pando
mim) olarak iki böıünıdilr. Tiyatro öğrencisi 
bu iki bölümü de okur. Gölge pandomimine 
vanncaya kadar. Eğitimini bitiren sahneyi, ya 
da sinemayı seçer. Benim sirki !Eçmemin ne
deni ailemden geliyor. 'Sirk bizim aile uğraşı
mız. Ben sirkte doğdum. Aslında sirk beni 
seçti demek daba doğru olur. 

Benim anlatımırnın önemi büyük. Çünkü 
programa en fazla ben çıkıyorum. Bunun so
rumluluğunun bilincindeyiriı. Gösteri araların
da çıkrnama karşın görevim salt güldürrnek de
ğil. Güldürrnenin yarunda düşündürmek. Böy-;' 
lece ha\klar arasında düşünce birliği, ortak bir 
dil yaratılacağı kanısındayım. Bence tüm 'sa
natların ve sanatçıların görevi bu. 

Musin'in bilinen palyaçolar gibi abartmalı giysile
ri yok. Fazla makyaj da yapmıyor. Gösterilerini ,irkin 
sahne düzeni değişirken yapıyor. Bir önceki sirk gÖ5--

. Mu5in'in gösterilerinde yardımcı bir arkadışı var. tmsinin eleştirisrile başlıyor, sorra kendi konusuna 
Sahneye beraber çıkıyorlar. Parlak ceketi, porıl pırol geçiyor. Bizde cambazların bir komiği vardır. Cam· 
giyimiyle M"usin'in tam brşltı. Düşünce olarak da öy- bazdan sorra ' "Ben de yaparım" diye gösteri yapar. 
le. Musin'in başına elma koyuyor, tabanca. ile onu Musi" öyle başlıyor. Örneğin, eski sirklerden örnekler 
vurmak istiyor ilk gösterilerinde. Musin korkuyor, el- veren, kaba kuvvete dayanan akrobasi gösterileri ya
mayı yiyerek kurtulmak istiyor. Tabancalı buna izin pan bir gruptan SOOYa çıkıyor ve onu taklit ediyor. Bu 
vermiyor, elmayı tekrar başına koyarak ateş etmek is- arada sahneyi siipüren görevlilerden birini tutuyor. O' 
tiyor. Musin çareyi seyirdlenn arasına kaçmakta ve nunla kaba kuvvet gösterilerine devam ediyCK. Bir süre 
onlardan yardım istemekte buluyor. Bu sırada taban- sorra kaba kuvvet gösterisi yapan süpürgeli görevli as
calı, seyirciler arasından bir çocuğu alıyor ve elmayı ker gibi yürilmeye ve Musin'e s�ürgesi ile ateş etmeye 
O'nun başına koyuyor. Ateş edeceği , ... da Mu,in ko- başlıyor. Mu,in diğer görevliı ... i çağrıxor ve dışa" Çl-

- karttrıyor. Mustn de arkasından gülerek ve eliyle deli 
işareti yaparak seyircinin belleğine giriyor. 

Gülmece insan yaşanunın içinde var. Ola
caktır da. Önemli olan halklar arasında ortak 
gülmeceyj yaratmak. Ben halklar arasında ger
çekte var olan, insancıl, banşçıl konuları !Eçi
yorum. Buna çok önem veriyorum. Örneğin 
kim güçlü, kim güçsüzdür? Bedensel gücü olan 
mı, inancı büyük olan mı? Bence inancı olan. 
tnancı uğruna ölebilen güçlüdür. Benim göre
vim bu çelişkileri göstermektir. 
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C i  tidarsız ığı, . itap, 

edebiyat, ve kültü re de 

sald ırıyor" 
TORKlYE YAZARLAR SENDIKASı GBNEL 

BAŞKANı AZIZ NESIN "IKıNcı MC IKTIDARı· 
NIN Am'I·DEMOKRAT1K TUTUMU. PAHALILlK 
VE KOLTORE BASKı" KONULU BIR BASıN TOp· 
LANTISI DOZENLEDI' NESIN. ILGINÇ GöROŞ· 
LER öNE SORDOOO TOPLANTlDA öZETLE ŞUN· 
LARı SöYLEDI : 

"Sözeell,ı, lklnd MC Iktidan dlyor= lk1nd MC 
Iktidan, ıerçekten bır Iktidar mıdır? önce bunu bII
momiz ( .... klyor. Ittidar Itoltutu .. otıınnatla, ıer· 
çekten lktldar olunamu.. Gerçekten lktid.a.r olmanın 
kOfuUarl nrdır, bu kofUnarın yeri"" getirilmesi Cer .. 
Itlr. 

Evlerini ıeçln_, çoluk çoCllaunu yetlF\r
mek ıildinden yoksun ve kocalılı: corevlerinl yorl .. 
ıetlremeyen Iktidaniz koeaların, bu .kslkliklorlnl &I. 

dermek ve cö..ıen oaltlamalt lçin yııptıtıan .. pıklıklar, 
erbltOlt cölllorlll olonlt da eşlorInI sık sık dölmeleri, 
hp ilmlnln saptadıl ı rUhSaJ butalıltlaıdır. GeneWkJo, 
evlorInde baskı 1ıun.ııIıı<, bu iktidarsız ltocaIardır. N� 
tah byılırmaltlıı room .. koca oluna� de, fiil .. 
koca olu.namu. 

ııu,tın Iktidar koltıllwıa oturmuş bulunan Itınd 
LIC de, ... bu Itoltuta reomen 01ıamuş oldutu ıçın 
bDdlııl.nl iktidar oııymatta,.. da, ıerçet1e adem� llt· 
tldara muap, Impoteııc:e, yaol _ bır Iktidar· 
dır. Ittidanlz bır Iktidar, reomen Iktidar olsa bO., hiç 
bır uııwı ,.çek bır _ oiamaz. " 

"BI\(iinItU Wed MC Iktidarı ,il<;üdi!r; ikUdar 
olma ıö....terlnl ,...ılIO ıetirememelttedlr. Bu Iktlda· 
nn, Ittidar ıö_nI yerina ıetlremedlaı, berşeyden 
önce, bepimlzln do ıçınde. ulusçe çektlRIıni% dayanıl· 
.... ,eçim ııkıntılarından bellidir. Iklnd MC Ittidan. 
yqamı Itnlaylqtn>ak şöyle dal1UD. )'1IIttafLara bu 
(ilzel yurdumuzu yaşaıııimu bldılılçin Ittidarmdır. 
IkIDd MC Iktldan, can 'e mal lÜ'enUll&allayarnadıll 
ıçın _ır. öptim ltUrUmIanıU �em .. dlllU· 
ma diitiiıdiltil Için lktIdanu.ıIır. Yurtta auylti &alla
y-ıtı. bndl lçlndekl anarfIyi dlla yaıımtılı 
ıçın Iktı-.r. E-tledmlzde IU/.anmızI akııtırarnad� 
I� "ıklıınmw yalıt ... m .. hl� blzi .. suz ,e "ıklız b� 
rattılı ıçln, itind MC Iktldan _ ıdrevini yap .. 
� Itt_. Bu Iktidarm iıataıılan Hac 

Ile baÇ'ı, eııtelı:slyonla koııtekslyonu. fuulye Ue far� 
u'yı aywt edemeyecek ve birbirine kanştıncalt denU 
bll(lslz oldukları ıçın, 2. MC ıktı_ır." 

'1tıncl MC. Iktidaruzlı#� Bırıncl MC Iklldanızlı· 
Imdan de ... ıdılı clnayeıı�le a.mlaşlınIan aDal1lye, 
yenı bır lıImıetl olarak, ekonomlk aDal1Iyi de eltledl 
Fıyatlarm alabildiilDe artIlWl, d • ...ıilasyon, emekçi 
kın ..... v..,ı demelt olan aşın zamlar. ekonomık 
a_tlnIn açık ıÖlUrleleridIr. HIç bır önlem alınm .. 
dan yapılan ıaııılar. para deaerinin dlitüriilmesl, ayar· 
lama diye dlalanıp ywUlIIUlrnaIt _ de bal.ltımlZ 
ıçın zehtr u .. lokmad ... 

Kapitalllt ABT iilkelerinden ldmUerlnde ıöıülen 
teatil ve otomotiv encilstrtlindekJ bUDAlunl, bu ülke· 
ı.ın oıe ...... bıslmlai, bizim ıibl ... 1ltt1rllmiş lik .. 
�, Oçiıncü OUnya Olltelerine ilıraç etme 01analw 
bulmutlftır. Twtly.'n1n ekonomllt bunalım ıçınde 
Itmaıııın OL ...... çewreleliyse. bpltalllt ilIltolorln ", .. 
men çevftlorl &Ibi bunalıınl.-uu ilıraç edemed.lltlerin· 
dm. bunalııDII ... nlD bütlbı aonuçlarmı. lşçl anıtımızın 
.ırtma yüklemeyi becemılşlerdlr. Iklncl MC Ilttklamz. 
biı, bu bunalımın ıerçek nedeninin bndl polıtık tu
tumu oldu"", &Izlemek ıçın, iıalb maneri ltal.ltmma 
alyananu yotturmaya çalıtmaltladır. Batımiı ekono· 
mının mNnlu sonucu. bpltallst 8Ömüriiyü işçi ıuur> 
mııın üzenllO yıltmışlardır. !Şlizllll. açlılı. yotlutu. 
yok.aıUulu. umarmlılı unutturmalt ıçın balbmıza 
ırwıe'fl blktnma bapı.ı sunulmaktadır. BııııUıı ba,ı· 
mıza ıelenl., Uç yarnalı ve manevi blbnmalı ve ca· 
malı liInd MC IklldanlzııalDın dolal annucudur." 

"liInd MC lkUdarsızlıtl. pek ltIiçilk bölimllnU 
açıtlaılıtırnlZ bu Iktldanızlıam örtbu etmelt Için, 
Iktidar 160teriıl andılı ber tialü açik ve dolayb baW 
yoUarma ıllrnekledlr. Son zam furyuında lilncl MC 
Iktidanızlılı. en büyiik zammı tatıı Dyatı.mo yaı> 
DlIf1ır. Kılıda zam ... anı yüzde iki yüz elliye ulaşmış.. 
lw. Bu zamlar all tatııta lı:almayıp, _ lltemez ba· 
sım işlerinin bütÜD daU.ma yansımıştır. Böylece Idtap 
mallyed abi almaz ölçüde art_tır. 

Kitap nyatlormm yliltaellşlnl, öbllr maddelere y. 
pılan fiyal zammına ko,ul yalıı.ızca bır zam işlemi 
UnmaIt yani" olur. Bu bır zamdır, ama zamdaıı öte, 
kitap yarunı� öeellikl. edebiyala IndIrilrnlf. Iklnd 
MC Iklldanızhlmm yumrutudur. Çllnflll, tatıt fiyat. 
bınna yapılan bu a,ın zam. aynı zamanda edebiyata 
yapılan dolaylı bır DDIIIrdIlr. Bu atın zamlar Jı:aqllll\o 
da, yayııeıilnı lıiiçlUt oylumlu ldtap ba6ııa olaııakı. 
n blrnamıttır. özelUlt.le. deterU, ama az aııtlı tllr, 
oyun. deneme, ,021 &ibI edeblyot ılallan.oıIa tltap b. 
lllamayacaktır. Az. .. I"" ama deaertı çovlıt yapıtlar 
da buılamayacaklır. Yaywıcıiar. blıda yapılan zam. 
mm ye bu ı.ammm buunm öbür daILarma da ııçıamaa 
IDnucu Idtap maliyetiori alabildlllno y\lbeUn�, çok 
.. I "lı 1taI .. kitaplar .. özeUlltJe anaIklopedllere atırlık 
v_ltı .. , biyandan ,enç yazarlanm .. a Çlla, yoO&.., 
lıkanm", blyandan da oDllltlopedl enIIuyonu olacak. 
II'. Genç edebiyaı yelenekJainln yoDan keIilmI,tir. 
HIç bır zaman d •• letçe dOlteklenmeml, olan " I  ... n 
üstii çabalarla çıkabll.n ed.blyal, anal ve IıiiIhır der. 
ıilerl. bu z.ıımlor ltarş\llnda ıııtık çıltlmayacaltlır. Çolt 
.. 1,,1ı kltapiar az _ıtIl ldtaplm, deleniz Idml piya • 
.. kJtapiarı da kJmI deaerU az oaı"h kJlaplan ply ... 
dan ko_II'. IYI _m kötü p.ayı ply_n 
kovmaa kıııaiı. bııııüıılıii iktidar partllorInde ltöW poll. 
tlltacuua ıyı poUtlltacıyl ortadan liLmeııI pbl, kitap 
dünyamızda da ,eçerli olacaktır. Bunun IODUCU edebi. 
yalımız .. ılıklı bır dolrultuda ,eJlşemeyecettlr. Yuk . 
• It .. t,.ıı kötü Idtaplann çe_In utmuı, Tiak yo::".:ıır� &!ıllııç olan leur baltkJnı bilIbiJtibı yok 

''Eşltlyıınm bır evi bumasıyi .. kolluk &!Içlerinin 
yaaları çllneyerek bır e' bumuı ....... dait.i aynm. 
koUuk &üçlerinin daha bUylllt IUÇ Işlemi, olmasıdır. 
Çüıılıii. koDuk 1il<;Ia1niıı yualan YUaIara uyanık � 
riiımeltle lömıU ve yurttaşın güvencesi olm ... ıeretlr. 
Oy .. bugUıılı;ll liIncl MC Iklldanızlılı, ra.ıç man 
olmııkaızın koUuk CUçlerlne konutlarda arama yap:
mak ,örevini vermek I.steIlndedlr. Bu, lklldarın kendı· 
ıılnIn yualan çllnemesl demektir. ÇünkU Anayasanı .. 
(Bölim 2, madde 16) "Yaıgıç bran olmadikça" ve 
olalanll!tll durumlarda "yaııyla y.tItlU laboan yerin 
buynılu almınmadikça mnula girllemez, arama yap� 
lamaz ve burııdaltl eşyaya el süriilemeı" buyumıakla· 
dır. Bu nedenle, yıırelÇ bran olmadan konutlara kol· 
luk lörevlllerlnln &irmesi. arama yapmalar� Anayasa· 
mıza •• bulruk devleti ilkelerln. aykırıdır. Ama Itınd 
MC Iktidaruzlı#ı. hem de koUuk lörevlUerlyle evleli 
bıumıılt ıibl bır ıkıldar IÖ&teriolnde bulunmak elUl. 
mlndedlr 

Devlet Güvenlıi< Mabbmeleri y .... ını çıbırtmak 
ııtıttlmlerl de. Iklldarın Iktldanız.lılını &lzI.me çaba!. 
rmdan bqb birteY deIUdIr." 

- - I 
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