
i 
BAGIMSIZLlK 
DEMOKRASi 
SOSYALiZM 
içiN 

HAFTAlıK SIYASI HABER VE YORUM DERGISI-SAYI: 150-21 ŞUBAT 1978 

EMPERYALiZMi VE 
FASiZMi YENECEK 

i 

GÜCLER sıNıFSALDıR 
i 

�--------���EENBÜYÜK-�--
iLERiCi tlAREK 



�.-____ • ____________ , ___ .. _���� ... ı�� � _____ . .a��ı ___ _________ ' ____ � __ ' ________
_ 

-

MESS sözleşmesi geri .bir sözleşmedir 
önce çeşitli sapkın akımların &endi

ı mücadele konusuna yaklaşımlan üze-
te ancak özet olabilecek .yrUltıda bir
e gözlem. M_ocu ve goşist akımlar, 
tıdikal mücadele ile işçi iUUlının kur
tuşu mücadelesi ara&lDdaki ilişkiyi 
.,ru kavrayamamak sonucu, keskin 
ebiyatlany!. etkileyebilelikleri işçileri 
işyerlerini somut koşullara bakmadan 
r zaman direnişe, her zaman greve gö
rürler. Yenilgiler, onlar için işçilerin 

· yıplardan deney kazandıkjan daha bir 
teodikleri eylemlerdir. Sonunda da 
.gan hazırdır: "Yaşaım şanlı fala.iıca 
:enişimiz ••• " L;çi sınıfı içindeki etkin
lerini. mmnak için somut koşullara 

· kmadan her zaman yenilgiye mahkum 
u::eralara keıkin sloganlarla atılan ve 
r türlü eleştiriyi düşmanca karşılayan 
. akımlann tek sözcükle özetleri ancak 
olabilir: thanet. 

KIMLER M AOCUlARDAN 
ETKILENIVUR? 

; 
Diyalektikte timetri yok. Yalnız, yu

i rda özetlenen çerçeve ile MESS grevi 
, ,e işçi ıınıfı tarihine geçecek olan lte-
· D Mayıs sonu ba.şlatılıp, içinde bulun

Rumuz aybaı;mda sonuçlandınlan bü-
· k grev arasında belirli ve kaçınılmaz 

nzerlikler var. Neler olduklan konu
oda YOROYOŞ'ün son ayısı bir kay-

· k.. ZonınlUıutun nedeni ise akımlann 
mel niteliklerinde bulunabilir: İşçi 11-
r. hareketinden _pma. 
BilimIel ıoıy'alizmin iR konuya kıaa 

well çıkarlar ve parsa toplamak, işçi 
ufını yenilgilerle yeti�timıek ve bUe-

1 ek gibi görüşlerle yaklaşma&l bekle ne-
· !z. Somut durumun gerçekçi deter-

· ıdirmeri ve olaylua eleştirlci bir yak
fun temel olarak gerekir. Marlea'm Pa
: Komünü'ne komün öncesi karşı çıktı
,lOnradan daeleştirdiii;Lenin'in 1913 

Rusya'daki grevlere "Şimdi greve git
e!" .Ioganıyla karşı çıkbA:ı biliniyor. 
ESS grevi yönünde haberler ortaya 
ktılı zaman da konuya aynı eleştirici 
..Iaş açıaı.yla yaklaşmak görev idi. Böy
de yapıldı. Metal işleyen sanayilerdeki 
>klar belirtildi.1şverenin grevi kışkırtı
bir tutum içinde olduA:u söylendi. İl

ii bilgiler gene so. YOROYOŞ 'te de 
nelendi. 

Bütün bunlara karşm, yazılanlata ve 
ylenenlere düşmanca yaklaşım, hem 
! gelecek eleştirilerin. kendilerince de 
!klenmeli. nedeniyle daha grev bitme
!n peşin peşin mahkum edilmeye ça
Llanmaaı, olaya bilimsel .osyalist bir 
Lİa,. deRil, bqta belirtilen akımlardan 
rinin bakı,ııu göstemıektedir. Kimse 
azkl ve Lenin'i sözü edilen olaylara l�ımIan dolayısıyla hain olarak ad· 
ndınnayı dÜfüıunüyor. Tam tersine bi
nsel .osyalizmin gereklerinin yerine 
!tirildiA:i dÜfünü1üyor. 

IKI TARAF IçIN DE "UTKAN" 
BIR SÖZLEŞME 

Grevin ıonuçlannı iki taraf da yo
ımladı. ı,veren memnuniyetini, uzun 
ize gerek yok, grev &onrası çıkan ilk 
ergiJinin kapalıyla ortaya koydu. İşçi
veren eleleymio ... Maden-ı, yöneticile
de memnunluklarını "utku" çıllıkla

yla duyurdular. Grup sözle,me.inin er
emlerini kavramış olduklannı, bunun 
;m böyle bir deneyime gerekleri oldu
unu açıkladılar. lGmin hangi deneyime 
erekainimi bulundulu bir yana, grevin 
etirdikleri ve götürdülderi üzerine za-
18n zaman yitirilmeden söylenme.i ge
�ken şeyler var. 

Gnıp IÖZIe,mesinin naııl kullanılmaıı 
erektlRi daha önce yazıldı; burada yine
ıomeyecek. Bunun yerine, yapılma. 
ereken bu konuda yaygınlaştırılmaya 
aba�an yanlış görüşlerin kısa bir öze

,. Ol)lp IÖzleşmeleri ile, tabanın söz ve 
ara< I&bibi 0l,m8.11 ilkesine en son da�be 
urulmuş olur. Göriişmelere deAil I,çıle
in temaHcilerin hatta şube yöneticileri
jn

' 
bile katılmaması, yalnızca ü.t yöne

icilerin kapalı kapılar ardında işverenle 
nla,malln bunu .allar. Tabanm söz ve 
arar sahibi olmasına aldırış etmeyenleri 
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ilgilendinnez ama hatırlamakta yarar var. 
Genel grev hakkı tüm sözleşmelerin 

bitiş tarihini aynı güne düşürmekle aal· 
lanmaz. Genel grev hakkını kazanmak 
mücadelesi buna indirgenirse yapılan, i,i 
ıulandırmaktan ba,ka birşey deA:ildir. 
MESS grevini, işçi sınıfı mücadelesini .u
landınnak amacıyla kullanmak isteyen
ler bunu da hatırlamek. zorundalar. 

Son olmamakta birlikte bir diA'er 
nokta, çok aayıda işçiyi kapsayan söz
leşmeler, i.ter i.temez tüm ruA'er sözleş
melere bir örnek oluşturur. Geri sözle,
me imzalamak, kazanımlardan vaz geç
mek ve mücadeleyi geri götümıekten 
başka bir amaca hizmet etmez. Burada, 
sözleşmenin geri olup olmadıA'ı sorusuna 
yanıt vermek gerekiyor. 

BU NE BIçIM SÖZLEŞME? 

YOROYOŞ, geçen sayısında sözle,
meyi ilke maddeleri açısından inceledi. 
Bu yazda, parasal yönleri üzerinde du
rulacak. önce, bir özet: Kıdem tazmina
tı, .a.yal ödemeler, yıllık ücretU izinler 
"donduruldu." Grevde geçen .ürelerin 
ücretlerialınmadı. O'cret zamlan MESS'in 
Aralık ayı içinde verdiklerinden hemen 
hiç farklılık gö.termedi. İkramiyeler bi· 
rer aylık artırıldı. Bazı durumlarda üç yı
lm üstünde .ii'eyi kapsayan dönemler 
için sözleşme imzalandı. 

Kıdem tazminatının yasal düzenleme
nin öngördütü süreyi aşmamail bir ge�i 
adımdır. Birçok Işkolunda, bu arada bel
ki de bqta metal işkolunda bunun çok 
ötesine daha önceki sözletmelerle ge
çilmiş idi. ıkrarniyelerin bir lIke gibi 
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tüm işyerlerinde birer aylık artırılmaıı 
geri bir adımdır. Bundan .onra, her sefe· 
rinde bir aylık artış ötesinde artış talep 
etmek güçleşmiştir. Birçok işkolunda 
bugün 6 aylık ikramiye alınmaktadır. 
MESS sözleşmesinde 23 i,yerinde 3 ay
hk, bir işyerinde de bir aylık ikramiye 
getirilmiştir. 

Ocret zarnlarma deA'inmeden önce, 
sözleşme .ürelerine m,kin özet bir bilgi: 
Gerçi grev uygulaması olan yerlerde söz
leşme, imza tarihinde başlayıp Eylül 
1979'da .ona ermektedir ve bu, 8Ürenin 
iki yılın bile altında olduA'u 'görünümü 
vermektedir ve lokavt uygulanan işyer
lerinden bazııanDela da bir önceki 8ÖZ
leı;meııin bitit tarihinden başlamaıı, sü
releri 2 yıla ya10n tutmaktadır ama söz
leşmenin çeşitU işyerleri açıaından ger
çekte kapsadıR_ süre daha deA:i,iktir. 

Şöyle: SÖZleşmenin bir öncekinın bi
tiş tarihinden başlamaıı beklenir. Böyle 
olmazsa aradaki .üre kaybedilmiş olur. 
Bu, bu kadar açık. Süreler bu bakışla in
celendiA:i zaman ortaya çıkan, bir işye
rinde 4, sekiz işyerinde 3 ve geri kalanla
rın tümünde de 2 yılı atıan sürelerdir. 

IşçILERIN PATRONlARA 
VERDIKLERI 

Ocret zammına gelince, ilk olarak 
söylenebilecek olan grevci işçilerin ceza
landll'ılmlŞ olduludur. Şunu BÖylernek 
kesinlikle mümkün: Grevin bittili işyer
lerinde 8 aydan 26 aya kadar deRişen 
grev 'üreleri boyunca ıczleşmenin getir-

tüm güruıeHklerdir. Toplam 296 milyon 
lirayı aşan bir miktar. tkinci olatak söy
lenebilecek olan, MESS'in ücret zammı 
konusundaki Aralık ayında verdiRi IOn 
tekliCm de gerisine gidildili. Eldeki veri
lerden tek tek her işyerinde acrı teldifiıı 
getirdikleri ile sözleşmenin getirdiklerinl 
karşılaştumak olanalı vardır. 

Bu sayfada verilmekte olan grafik, de
Rı,ik uygulamalarla kar4,Ia,m14 iUerie· 
rinden büyükleri &eçilerek hazırlanmıt' 
tır. tki işyeri grevleri MESS grevi önce
linden gelen, iki işyeri MESS grevi uygu
lanan ve iki işyeri de lokavt uygulanan
lardan aeçilmiştir. Koyu çizgiler grev sü
resini, üç çizgili aralık lokavt .üresini, 
çizgilerin üstü MESS'in Aralık teklifini 
ve altı da sözleşmenin ücret zamlannı 
vennektedir. Şekilde görwmeyen, grev 
.üreR boyunca ödenmemi, olan ücretler
dir. 

Bir ikisini kısaca görmekte yarar var. 

1zsa1'd.a son sözleşme 1975 Temmuz'un
da bitmiş. AD�ınozlık ayru yılın Anlık 
aymda grevle .onuçlanmı,tı. Grev yakla
şık 26 ay ıonra MESS grevleriyle birlik
te ıona erdi. MESS ıon Aralık ayı tekli
Cmde kademeli olarak 6,5 lira, 213 lira ve 
8 lira zam venneyi önennişti. Bu, 4 yıl 
2 aylık süre boyunca toplam 115 bin lin 
işçi bqma zam demekti. Sözleşmeyle 
-Rlanan iae 16 lira ve 8 lira oldu. Bunun 
toplamı 88 bin lira eder ki, işçi aleyhine 
27 bin liralık bir delişimi gösterir. Bu
nun ötesinde grevdeki 26 ay boyunca 
alınmayan ücret toplamı da 44 bin lira
dır. Grev uygulanınu; işyerleri için ben
zer rakamlar şekilde ııralanıyor. 

DiI'er yandan lok.avt uygulanan yer
lerde ise .on teklif ve sözleşme benzer 
hükümler getinneldedir. Açıkça görülen 
grevci işçinin cezalandırılmış olma.dır. 
Son bir örnek olarak sözleşme toplamı
nın ıon teklif toplamından yü.bek gö
riindü!ıü Arçelik ele alınabilir. 97 bin ve 
116 bin lira araandaki ileriye yönelik 
olumlu fark 22 bin liradır. Buna kar4ılık 
grev 'üresince kaybedilen ücret toplamı 
ise SS bin liradır. Sözleşmenin kimin 
açıandan bir zafer ya d. utku oldutu 
ortada. Burjuvazi de artık "utku" salıibi. 

Şöyle açıklıyorlar: "GrevJer "ve 10-
k.vtlar 18-20 milyar liralık üretlı- ve ci
ro kaybına, 6 -6 milyar liralık katma de
Rer kaybma neden olmuştur .... Ve Saym 
Kemal Türkler'in de belirttiRi gibi bu an
layışm diler işkollannda da benimsen
meai Türk çalışma hayatına yeni bir güç 
katacaktır." Evet, 1B·20 milyar liralık 
ciro kaybı 1977 başındaki 8,6 milyar li· 
ralık stoklann eritilme.i için katlanılma· 
il gerekli bir durum. 5-6 milyar liralık 
katma deA'er kaybının 295 milyon lira. 
işçilerin ödenmeyen ücretleri. Ve Saym 
Kemal Türkler'in belirttili gibi Türk ça
lışma hayatında yeni bir güç var: Çalış
ma banşı. Belld ihanet demek daha dol
ru olacak ... 
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ILERICi HAREKETTE EN BüYüK GüNAH 
Yalçın KOÇOK 

Metin Çulhaoğlu'nun YüRüYüŞ'te ortl sayfa olan bir incelemesinde 
şu cümleler yer aldı: "Lenin'den basit bir Öf'nek.lenin'e göre, 'sosyalizmin en 
can ahcı noktası' ne? 1900'den 1920'ye kadar Lenin'i" tüm yapttları incelen
se, bekleneni" tersine, bu soruya tek bir cevap bulmak mümkliı olmaz. 'Sos
yalizmin en can alıcı noktası' Lenin'de sürekli olarak deiişir. 1900'lere gelin
dilinde 'işçi sınıf.'dır. 1900'lerin başında 'siyasi mücadelenin kabulü'di;. 
1917 dolaylarında 'proleterya diktatörliiğü'dii-. 1919'da 'köylülüğün kazanıl· 
masI'dır. Ve nihayet 1920'ye gelindiğinde 'elektrifikasyon'dur." (Bilimsel 
SoSYıllstler.e "Alıntıcl"lar, YüRüYüŞ, 4 Ekim 1977, sayı 120) Sosyaliz
min en can ahcı noktasının zaman içinde değişmesi gibi ilerici hareketin yanı I· 
plan .. bu yanılgılardan kaynaklanan günahlar da değişiyor. Bugün Tii-kiye" 
de ilerici harekette en büyük günah, Halk Partisi ile Adalet Partisi arasındaki 
farkları abartmak oluyor. En büyük günahı görmemek ise siyasal mücadelede 
ataleti benimsemek anlamına geliyor. 

En QO alıcı nokta ile en büyük gWlahl görmek ve tanımlamak, siyasal 
müc:adelenin özü niteliğinde. En can alıcı nokta ile en büyük günahı seçmek, 
Lenin'in çubuAu tersine bükme teoreminin de özü niteliğinde. Bunlar olma
dan bir siyasal mücadelenin başarıya ulaşmasını düşünmek hayıl sayılmılı. 
Akademik çaJışma ile siyasal mücadeleyi ayıran temel özellik de burada aran
malı. Bir akademik çalışmada önemli noktaları saymak ya da bir seri giiıahı 
sı...ıamak mümkün. Bir akademik çalışmada, tıpkı bir de .. kitabında olduğu 
gibi, bir soruna çok çeşitli açılardan bakmak ve her açıdan görüntüyü sergi
lemek mümkün. Ama böyle bir çalışma akademik çalışma olarak kalmaya 
mahkum. Politik çalışma ise bunun çok ötesinde. lenin'in dünyaya gelmiş 
geçmiş tüm politikacılar içinde en büyük politikacı olması, en can aJıcl nok
tı ile en büyük giaıahı her zaman ortaya çıkarmasında aranmalı. Her tepkisi 
politika .e politik teori olan başka bir politikacı bulmak mümkün değil. 

En can alıcı nokta ile en b;;yük günahı çıkarmak her zama" kolay olma
yibilir. Somutun en yoğun karmaşıklığında soyutu bulma becerisi ile yakın
cbn ilgili. Ancak bugiiı yaPılması gereken iş, her zamanki zorh.ığundan uzak. 
Çok daha açık .e koLay. Bugün ilerici harekette en büyük günah, Halk Partisi 
ile Adalet Partisi arasındaki farkları abartmakta yoğunlaşıyor. Dün, siyasal ha
reket ile sendikal hareketi, daha açık bir deyişle, parti ile sendikayı karıştır- . 
makta yoğunlaşıyordu. Daha önce, 1965 seçimlerinden sonra,' Tii"kiye tari
hinde ilk kez bir işçi partisinin on beş temsilcisinin parlamentoya girdiği bir 
UItW1da, "geniş cephe" çtAırtkanlıklarında yoğunlaştı. "Geniş cephe" ye 
başka adıyla Milli Demokratik De..".im akımı, bilimsel sosyalist parti olma 
sırecinde engebeli yolda ilerleyen Türkiye Işçi Partisi'ni durdurmak için ser
mayeden destek alan bir günah olarak ortaya Çıktı. Bugün de Halk Partisi ile 
Adalet Partisi arasındaki farkı abartma ginahı, yine sermayeden destek alıyor. 
8u gilnahl,n sahipleri ileseffFIöa\'e ilmında ResAel te 8fgaRiI, baj:lzıı ,ar. 

Çok açık bir biçimde. üstelik sılt bir mantıksal zorunluluk ile. Halk 
Partisi ile Adalet Partisi arasındakı farkları abartmak, ilerici hareketi, bir ser
maye hareketine dönüştürmekten farksız. Iki bUyük parti arasındaki farkları 
abilrtmak, Halk Panisi'nin bir sermaye partisi olduğunu gözlerden uzak tut
rniilya yarıyor. Iş bununla da sınırlı kalmıyor. HaJk Partisi'nin bir sermaye par
tisi olduğunu unutturarak, mümkünse ilerici hareketi Halk Partisi'nin peşine 
Ukmaya; bunun mümkliı olmaması halinde de, ilerici hareketi atalete bol
rniilya yarıyor. Büyük bir bilinçle. Tarihsel bir zincir içinde, Dliı parti ile 
sendikayı karıştırarak en büyük günahı işleyenler, bugün Halk Partisi ile Ada
let Partisi arasındaki farkları abartarak yeni fakat her zaman için en büyük gü
nahın sahibi oluyorlar. Günahları değişiyor, hep en büyük günah olarak kalı
yor ye hepsinden de sermaye yararlanıyor, Parti ile sendikayı karıştırma gUna
hından sermaye vurgunu vurdu. Artık parti ile sendikayı karıştırma günahının, 
sermaye için kazançlı bir yanı kalmadı. DISK ve Maden-Iş'teki gelişmelerle 
dünün en büyük günahından en bUyük kazançı sağladı. Şimdi bugünün en bU
yük günahından en büyük kazancı sağlama zamanı geldi. Bunu eta yapacak. 
Halk Partisi hükümetinin alacaAı ''istikrar önlemlerinin" fiyatını işçi ve emek
çilerin omuzlarına yüklerken en büyük kazancı sallayacak. Burada da Halk 
Partisi ile Adalet Partisi arasındaki farkları abartma günahı sermayeye en bü
yük karları sağlayacak. 

Nedir andaki farklar? Edebiyat bir yana. Sıra edebiyatı da gelecek. 
Önce nesnei iılere bakmak gerekecek_ Nedir, aradaki farklar? Dış polit

,
ikada, 

Ad.let Partisi Ile Halk Partisi arasında bir fark var mı? Adalet Partısı mı, yok-

sa Hılk Partisi mi daha amerikancı? Ortak Pazar konusunda Hılk Partisi Ile 
Adalet Partisi arasında bir fark yok. Sosyalist ülkelerle iIIJkller konusunda 
şimdiye kadar Adılet Partisi, Hılk Partisi 'nden çok daha .çık oldu. Dı, poli
tikada iki parti arasındaki fark iki sermaye partisi arasındaki yolurt yemedeki 
farktan daha büyük değiL. Bu, bir. Ikincisi", dış ticaret_ Hılk Partisi, Adalet 
Partisi'nden daha mı devletçi? Bunu da iddia etmek mii-nkün değil. Zaten 
Halk Partisi de iddia etmiyor. 

Muhalefette iken bir takım hayali farklılıklar bulmak mIlmkün. Iktidara 
gelince bu farklılıklar, iktidar olmanın ye özellikle sermaye sınıfımn Ijjklineti 
olmanın nesnellili içinde ortadan kalkar_ Çok açık örneği var: Taban fiyatLarı 
konusunda Halk Partisi, yıllardır daima yüksek tab.n fiyatından yana oldu. 
Doğru idi, yanlış idi. Burası .yrı. Ayrı olmayan Hılk Partisi'nın "köykent" 
şakalarıyla da siislenen bir çılınkanlıkla uzun yıllar yüksek taban fiyatının 
şampiyonluğunu yaptığı. Bunlar ortada_ Şimdi Hılk Partisi ilk kez bir kaç yıl 
sii-eceğini sandığı bir hükii-netin sahibi. Hılk Partisi, bir kaç yıl süreceğini san
dığı bir hükii-netin sahibi olunca, tam bir sermaye partisi gibi hareket etmek
ten çekinmiyor. TüM taban fiyatlarını, şu anda sermayenin en giiçlü kesiti 
olan büyük sanayicilerin istekleri doğrultusund., düşük tutmaktan çeklnmi
yor. Hılk Partisi, taban fiyatları konusunda Adalet Partisi ile ..... ndaki farkı 
kıldırmaktan çekinnıiyor. 

Toprak reformu mu? Çok açıkça söylemek gerek. Toprak reformu söz 
konusu olunca Halk Partisi parlamentoda temsil edilen partiler ıçınde en tutu
cuların başında yer ılıyor. Hılk Partisi, d.h. önceki hükii-net denemesinde 
toprak reformunu programına bile ılamadı. Bu hükümetinde tam anLamıyi. 
uyutacak. Kesinlikle bağımsızlarla hükümet kurduğu için değil. Bu da var. 

Ancak bundan daha önemlisi Hılk Partisi'nin parti >e meclis grubunun yapısı. 
Hem parti yapısında .e hem de meclis grubunda en çok toprak ..... Hılk Par
tisi'nde var. 

Elle tutulur, üzerinde tartışılabilir her programd. Hılk Partisi ii. AıWet 
Partisi arasındaki farkları ab.rtmak ınUmkün değil. Ekonomik bunılımdan çı
kış reçeteleri bakımından da arada bir fark yok_ üstelik tam bir bmıberllk 
var. Şu anlamda: Hılk Parti.: hükliriıeti, Adalet Partisi'nin uygul.yarnııdılı, 
uygulamaya gücünün yetmediği bir .. çeteyi uygulamak üze .. I, b." ... ıelınlŞ 
oluyor. Uluslararası Para Fonu'nun istediklerini de bir.bir yerine ıetlriyor. Bi
raz "üslUp" farkıyla. Hılk Partisi Hükümeti, Uluslararası Para Fonu Ile perde 
arkasından konuşuyor. önce Uluslararası Para Fonu'nun reçetesini UYKulu
yor. Göriişme arkasından geliyor. Böylece Halk Partisi Hükümeti, Tii-klye'nln 
"onurunu" korumuı oluyor. Biraz Osmanlı tii'ü koruma oluyor. Halk Pmisi 
Hüklinetl, Türkiye'nin "onurunu" Ttk-kiye'nin sanayicilerine karşı koruya
mıyor. Aslında Türkıye'nin sanayicileri Halk Partisi Hükümetini bu yüzden 
tutuyor. Bunall.mın fiyatını işçi ve emekçilerin omuzuna daha "banşÇi" ve 
daha "onurlu" bir biçimde yıkıcağı için tutuyor_ Hılk Partisi Ile Adalet Par
tisi arasındaki farkları abartmak bu yüzden sermayenin hareketi oluyor. Bu 
yüzden ilerici hareketteki en büyük giiıah sayılıyor. 

Halk Partisi ile Adalet Partisi arasında fark yok mu? Var. H.lk Partisi 
daha özgürlükçü sözler ediyor. Adalet Pariisi ise faşizmin şampiyonluğunu 
elinden bırakmıyor_ Bu bakımdan aralarında çok büyük bir fark var. Ancak 
çok büyük fark, bir değil ikI. Buna ek olarak bır de şu fark var: Hılk Partisi, 
çok kısa araJıklar ve dalmık koalisyonlar bir yana bırakılacak olursa, yirmi 
yedi yıldır muhılefette. Yirmi yedi yıl muhalefette kalan bir parll özgii-lilk 
şarkıları söyleyebilir. Adalet Partisi ise uzun yıllar iktidarda. Iktidar partileri 
ise özgürlük şarkıları söyleyemez. Faşist ezgile .. mahkumdur. Şimdi Hıl� 
Partisi de uzunca sUreeeğinl düşündlijU bir hUkümetin sahibi. Özgii-lUk şarkıLa
rı söylemeye devam edebilecek ml? Ilk göstergeler pek karışık. 

Bugünün en büyük günahı, Halk Partisi ile Adalet Partisi arasındaki fark
ları abartmak. Yalnızca ilericiler için. Sermaye için böyle bir günah yok. Hılk 
Partisi ile Adalet Partisi arasındaki farkları abartmak, sermaye için büyük bır 
sevap. Ilerici harekette sermaye için büyük sevap yazanlar çok. Bugün, en can 
alıcı siyasal mücadele bunl.ra karşı. ÇünkU bunl.ra karJI mücadele etmek ser
mayeye karşı mlicadele etmek demek. Bugün sermayenin ilerici harek.t Için
deki uzantıları, mtkadelenin en yakın hedefini meydana getiriyor. Sosyalist 
mücadelenin bağımsız bayrağını dık tutabilmek için en yakın hedefe nı şan ıl
mak zorunlu oluyor. Bugün Hılk Partisi Ile Ad.let Partisi ..... ındakl farklan 
abartmak, sosyıllzmln bayr"ını dik tutma mücadelesinde en büyük .yak b"ı 
işlevini görüyor. 
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mRKiYE'DE YORAYAS 

'iiiiii'UGEMiOE GANiMET 
CHP'U Maliye Bakanı Ziya Müezzin

! otlu'nun ,eçtitimi%: haftanın Perşembe 
rünü ekonomik konularda yaptılı açık
lamalann içerik ve çerçevesi, yeni hükü
metin ve onun heUdeyici liy •• 1 gücü 

ARAMAK 
ı CHP'nin ekonomi poUtii:ini açık biçim· 

de bir kez daha vurguladı. Ortaya aerilen 
'Onuç, bir benzetme yapmak gerekirse, 

i AP dışa baRunll geri, çarpık Türkiye ka· 
pitalizminin se. annonisinde (a·majörse, 
CHP de nihayet sol·bemol'dü ... 

Aradaki farkı, Maliye Bakanı Müez· 
i zinoRlu şu "izah tarzı" ile anlatmala ça· 
ı!ıştı: 
L 

lt. Türkiye'de bugüne kadar uygula-
nan yanlış ekonomik politikalar nede
niyle ülke ciddi bir ekonomik darbolaz· 
la 1w11 lw1ıyadır ... " 

Emperyalist siıtemin aRı içindeki 
Türkiye kapitalizminin işleyişine "ha 
AU·Yeli, h. Yeli-Ali" yaklaşımına itiraz
dan bqkaca bir anlam ifade etmeyen 
Maliye Bakanının açıklamaJan ve ekono-

·1 mik önlemler olarak aıraladılı "yenilik· 
ler" Türkiye'de çilnene çilnene eskitil· 
miş sakızdan öte şeyler delildL 

O kadar de�i1di ki: 
• Yeni alınan önlemlerle, savurganlık 
önlenecekti, 
• Yabancı kaynaklı eşya, mobilya ve 
elektronik araçlan .. tan işyerleri 
hakkında y .. 1 kovuştunna yapıla' 
caktı. 
• Kabul kredisi ile iUıal edilebilecek 
maddeler listesi daraltılacaktı, 
• Yeni DÇM girişimJerlnde ve kabul 
kredilerinde kur prantisi kaJdınla· 
cakb, 
• Yurt dışında 6 aydan az kalanlar, 
zati eşya dışında eşya getiremeyecek
Ö. 
Bunlara ek olarak da: 
• IMF'den 122 milyon dolar ek kay· 
na.Iı. .. ��caktı, 
• Gübre i'thali için 34 milyon dolar 
kredi bulunmuştu, 
• Yergi yaalannda da bazı delişik· 
likler yapılacaktı ... 

Son söz olarak, bu sıralanan önlemler 
''Türkiye'de yanlış uygulanan ekonomik 
politikalar nedeniyle" bugüne kadar alı· 
namamıştı. ışte yeni hükümet "bu" ön· 
lemleri alacakb ... 

"ÜVERTÜR"ÜN ARDıNDAN 
NE GELECEK? 

Görünen oydu ki, bu ön1emJeri de, 
önümüzdeki ay içinde yapı1maQ belde· 
nen devalüasyon izleyecekti. 

Bu tablonun ilk bakışta yan61ttllı en 
çarpıcı husus, önümüzdeki dönemde fi· 
yatlann hızla yükaeleceRi, hayat pahalı1.ı· 
lının emekçi kitleler üzerine bir kat da· 
ha abanacalıdır. 

Nitekim, egemen çevrelerin çeşitli 
vesilelerle önemJi daha bazı önlemler is
tedikleri de 18.klanamamaktadır. 

Bir takım Ia( boRuntu8U içinde hükü
metten "ücretler dengesine el atmaııı" iı· 
tenmektedir. Sorunun özü burada yat· 
maktadır. Tabü bu özün saklanması için 
gamütür de ihmal edilmemektedir: Faiz 
hadlerinin yükaeltilmeli, ihracatın teşvik 
edilmesi, bankacılıA:ın üretimi teşvik edi
ci biçimde geliştirilmesi, ithalatın yeni
den düzenlenmesi, kamu sektöründeki 
savurganlıklann önlenmesi, vergi adalet· 
si.ıliklerinin giderilmesi, kaçakçllıRın ön· 
lenmeıi ... 

Ye CHP'nin Maliye Bakanı ilan edi· 
yordu: "Halkı tasarrufa alıştıracatıı ... " 

''HALKÇı'' PARTI VE 
SE RMAYE SıNıFLARıN ıN 

ÇARESIZLIGI 

Hiç kuşkusuz "halkçı" bir  partinin 
Maliye Bakanına da böyle konuşmak ya· 
kışıyordu! Halk, "bugüne kadar uygula-

iktidarsız ve eylemsizler 
I, bınya IWW geldi. Itin bu .. ya kod ... geleceği çok daı.. önceden ya

zıldı. Haziran seçimlerinden önce yuıldı. 1976 ywndo yazıldı. Şunlar yazıl· 
dı: Adlan .. ilerid Ilan etml, bir takım kimselerin ... 1 diqman oldukl ... ı ilerid 
...... kettlr. B ... ı ... ya cunta<:ılık ya da Halk Partidlik yaparlar. Bunun dışında 
her tilr1ü ilerici harekete diqmandırt .... Bunların dünyasında yalnız Halk Partisi 
w cunta i&eridUli Yar. Bunlmn dliıyaslndl. yalnızca sermayenin iazetli ileri. 
ciliği wr. B ... 1ar ywldı. Sık sık yazıldı. Şimdi bunl ... ı yazmak sırası adlannı 
Ilericiye ilan dmlŞ olanı ... seldi. 

Cumhuriyet Gnetesi'nin 13 Şubat tarihli sayısında Uğur Mumcu'nun 
şu inanılmaz cUmlelerine bakın: "Sağcı teröristleri" bin:r ikişer yakalandığı 
bugiWılerde. solcu gençler yasal toplantılarını bile ertelemekzorundadırbr. Da· 
ha doğrusu, bu sorumluluğu içlerinde duymak zorundadırlar. Bunun nedeni, 
niçini olaylann aluşında bulunmaz mı?" Gördünüz mü? Hafıza'" beşer "isyan 
ile malüldirı demişler. Adlarını ilericiye çıkarmış bir takım kimseler, uzunca 
süre, Halk Panisi varken ilericiliğin her tlrlüs{iıü ihanet olarak nitelediler. 
Mantık çok hoş idi. Halk Partisi gelecekti ve her şey bundan sonra başlaya· 
caktı. Şimdi Halk Partisi geldi. Öneri de ortay. çıktı. Yasal toplantıları bile 
ertelemek. 

ilericiliğin en büyük düşmanı 14,.,42. veya burjuvazinin açık barajı,,! 
değiL. Ilericiliğin en büyük düşmanı, bu adlarını ilericiye çıkarmış bir kısım 
kimseleri" kafalarındaki barajlar. Dahası da var. Yazı devam ediyor: "Hükü
metin henüz iktidar olamadığı gı...ler, sağcı teröristler için bulunmaz dönem· 
lerdir. Hep söyleriz: Öyle gı...ler gelirki, eylemsizlik en anlamlı, en geçerli ey· 
lem olur ... Hele hükümetin iktidar olmaya çalıŞtığı günlerde ... " Halk Partisi 
hükümeti iktidarsız imiş. Bunun için eylemsiz olmak gerekiyormuş. En içten 
ve en saygıdeğer Halk Parti li bile ilerici harekete bu kadar düşman olamaz. 

"Ah bir Halk Partisi hükümet olsa" şarkısı yerini tlah bir muktedir olsa" 
tli"küsÜlle bıraktı. Halk Partisi hlikümet oluncaya kadar ilericiliAin her tli'lüsü

ne ambargo konacak. Sonra hükümet olacak. Şimdi muktedir oluncaya kadar 

ambargo konacak. Muktedir olur mu, olursa yeni ambargonun gerekçesi ne 

olacak? En iyisi bunları bırakmak. Başyazar gibi "bir tarafta faşistler var, bir 

tarafta komünistler, en iyisi Halk Partililer" şarkısını okumak. 
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Kuyruklar yeni başlamadı, "umut" partiıinin iktidarında da bitmeyecek. 

nan yanlış ekonomik politikalar nede· 
niyle" tasarrufa alışmamıştı! Ne yapa· 
caktı CHP? tsrara, har vurup, hannan sa· 
vunnaya alışmış "bu halkı" pekala ta· 
sarrufa alıştıracaktı! tık bakışta fantezi 
gibi gelebilecek bu yorumlann kaynaRı 
olan . Maliye Bakanının açıklamalannı 
dikkatle gözden geçinnek gerekmekte· 
dir. 

Şöyle diyordu MüezzınoAlu: 
". Türk halkıru tasarrufa yöneltmek, 

aşırı tüketimi ön1emek ve taaa.rruflan 
arttırmak için bankalara yatınlan küçük 
büyük her türlü taMrrula verilmekte olan 
faizler arttınlacaktır ... " 

Bakana göre, halk paranın deAeri dü' 
şüyor korkusuyla elindeki parayı dur· 
madan mala yatınp, gereksiz tüketime 
yöneliyordu, bunun önlenmesi için de 
"tasarru( teminatı" politikaanın izlen· 
mesi gerekiyordu!.. 

Sermaye sınıflannın ekonomik çö· 
zÜfnsüzlüRünün, ne kadar zorlanılır .. 
zorlanılSln ikrar, itirar ve çaresizlik sınır· 
Iarına dayandıRını belgeleyen açıklama· 
lann yanı sıra aan sendika çevrelerinden 
de beklenen seıler yükselmektedir. 

SARI SENDI KACıLARDAN 
DESTEK AŞıSı 

GeçtiRimiz haftanın Cuma günü bir 
açıklama yapan Türk·İş'e baRh Yol.lş 
Federasyonu Genel Başkanı Halit Mı, 
sırlıoRlu, emek ve sermaye arasında 

"sosyal uzlaşma" önerdi. MısırlıoRlu' 
na göre, ücretler, hükümetlerin de katı· 
IacaRı sıcak buluşma noktalarında "adil" 
çözümlere kavuşturulmalıydı! .. 

Yeni hükümetin göreve başlamaliln· 
dan sonra Türk·İş Genel Başkanı Halil 
Tunç'un, Başbakan Ecevit'e yaptıRı zi· 
yaret ve destek vaadi böylece somut ü· 
rünlerini vermeye başladı. 

Yeni sennaye parolalannın başında, 
"fedakarbkların toplumun bütün keam· 
lerine eşit biçimde daRıtılması" gelınek· 
tedir. Eşitsiz toplum düzeninde reda· 
korhklarm "eşit" biçimde daA'ltllmaSl' 
nın altındaki kaba anlama bile kulak as· 
mayan sennoye ideologlan, "istikran" 
ve "aydınhA'ı" burada görmektedirler. 

YIKINTI VE KÜLFET KIMIN 
OMUZUNA YÜKLENECEK 

Her şey çok açıktır: Yıkıntı ve küL· 
tet emekçi halk Yılınıannın omuzuna 
vurulacak, sermaye çıkarlan daha güven· 

li yapılarda bir uyuma kavuşturolacak· 
tır!.. 

.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan 
Alp'in bütçe görüşmeleri ııruında sena· 
to genel kurulunda yaptıRı koouşmada 
şu hUlUslardik.kati çekmektedir: 

tl- HazırlayaeaRlDuz güven ortamında 
sanayi yatırımlannın IÜl'ekli bir kararlı· 
lık içersinde gelişme.ne önem verilecek· 
tir. Türkiye'nin hızla u.nayiletm;ea bala· 
mından her türlü kaynaktan iAtilade et· 
mek mecburiyetindeyiz. Bu atılımda 
özel girişimcilere de önemli ,örevler 
düşmektedir ... " 

Alp gerisini de getiriyordu: 
". Hükümet olarak, ülke yaranna u

nayi kuran, iıtihdam yaratan, döviz ka· 
zandıran, dürüıt çalışan ve verıiJini ve· 
ren müteşebbile daima yardımcı o.ca· 
aız: .... 

Sanayicilere hükümet tarafından ha· 
zırlanacak. "güwn oltunı"run ne oldulu 
merak konulU bile detildir. Bu işçi üc' 
retlerinin zapt-u rapt altına alınma.dır. 

VALI ATAMALARı: 
MC'DE BAŞKA TÜRLÜSÜNÜ 

YAPAMAZDı 

Gerek bütçe görüşmeleri gerekse Ma
liye Bakanı tarafından dile getirilen ek� 
nomik önlemler, Ecevit hükümetinin ba· 
takta çözüm a!amaSlndan farklı şey de
tildir. 

Hükümetin ekonomiye bakış ufukları 

i 
" 



[ 
böylesine olumsuzluklar ta,uken, 80n 
vali atama1a.n da buna tuz biber ekecek 
niteliktedir. Büyük. çolunluRu itibariyle 
berhanp bir MC hükümetinin de yapabi
leeeli nitelikteki atamalar CHP Grubun
da da eleştirilere konu oldu. 

CHP Çanlan Milletvekili Nuri Çelik 
YazıcıoRlu şöyle diyordu: 

"_ Demirel, -Hükümet kurarsanız ama 
hükümet olamazanız' demişti. DoRnı 
demiş. Hükümet kurdu k ama hiJıi AP ve 
MHP'lilerin çalıştıımı görüyoruz. Yeni 
Çankın v� �u�un bir örn��idir. 8 yıl 
AY milletvekillilı yapmıştır .. 

Bir AY eıki milletvekilini Canlan va· 
lisi yapan hükümet. MHP'li bir Bolu valisini Kayseri valisi, AP'li bir 
mülkiye müfettişini de Van valisi yap
mıştı. Bunlar sadece bir kaç örnekti ... 

Eleştirilere karşılık veren ıçi,leri Ba· 
kanı ırfan özaydınb da, mazereti suçun· 
dan fazla nitelikte şu yanıtı veriyordu: 

ii- Yazıcıallu bir ölçüde haklı. Ancak 
bükümet hukukun üatünlütü ilkesinden 
yola ÇıkmıŞ ve bu belenilmeyen &Onuç 
dotm",tur." 

Hukukun üatünıütü adına, eylem ve 
fe1ıefeleriyle hukuku zedeleyen kişiler 
vali yapılabiliyorlardı... ' 

CHP Genel Bqkanı Bülent Ecevit'in 
ele,tirilere yamtı ise b84lıbaşına bir faci
aydı: 

". Vali atamalannda yüzde 10-20 ara· 
nında hata yapılmış olabilir. Bunu aap· 
riye indirebillrdik. Ama zaman kaybede
bilirdik. 27 yıl muhalefette bhoış bir 
parti yönetici kadrolanna atamalarda 
hata yapabilir ... " 

Hatanın adeta mistik anlamda kabulü 
anlamına gelen E cevit'in mueretIeri 
,öyle devam ediyordu: 

'L- Çitli, dikenli, mayınb alanlarla çev· 
riliyia. Yaptılımız ,ey bürokratlara yeni 
bir ,ana tanımak olacaktır ... " 

Ecevit, verilen ŞanllD bürokratlar 
tarafından nasal kullanılacalının bekle
nilmesini &allık vermektedir. Ancak bu 
arada gene Ecevit tarafından şana ve deı· 
tek verilen Ankara Belediye Bqk.anı Ali 
Dinçer ve ekibinin, Belediyede ıürdür
dükleri kıyım ve azgınlık doruk noktala
ra ulaştı. 

TEKNIK ELEMAN ÖRGüTlERI 
KIYIMCI BAŞKAN All DINÇER'E 

KARŞI 

Ankara Belediye Batkaru Ali Dincer 
w EGO Genel Müdürü Etbem özbakır 
tarafından ıürdürülen işlemler karşıaında 
TOTED Ankara Şube Yönetim Kurulu 
bir açıklama yaparak bu iki isim sahibi
nin kesin ihraç iltenıiyIe ODur kuruluna 
verildiklerini bildirdi. 

Yapılan açıklamada şöyle denildi: 
"örııütiimiiz TUTED (Tiim Teknik 

Elemanlar DemeAi). bilindiAi pbi, tek· 
nik elemanlarla işçi IllUfı ve teknik ele' manlann kendi içinde dayanışma ve bir· 
likteliAini &a#lamak, teknik elemanların 
"Grevli, toplu aözle,meli sendikal hakla· 
n" başta olmak üzere tüm ekonomik, 
demokratik wl ayual hak ve özgürlükle
rini "WDmak ve öra:ütıü bir biçimde 
almak üzere' kurulmuştur. 

Sınıflı toplumlarda sermayenin en 
çok başvurdulu yol, çalışanlar arumda 
yapay aynlıklar yaratarak, onlann örgüt· 
iü mücadelesini bölmek ve daha rahat, ia· 
tedili eibi yönetmektir. Günümüz dün
yuında birçok ülkede ordu meOluplan 
bile eendikal haklara sahipken, ülkemiz 

12 Mart faşist rejimi tarafından 

20 Temmuz1971'de kapahlan TIp, 

13 Şubat 1961' de kurulmuştu 

13 Şubat 1961'de kunılmuş olan 
Tiiıldye 4ç1 PartıSı. 20 Temmuz 1961' 
de. "Siyasi Partil.. Kanunu'nun 89. 
maddesine ayları hareket etUAI gerekçe
.iyle" Anayasa Mahkemesi tara!mdan 
kapatılmıştL 13 Şubat 1967'de kunılan 
DISK ile geçtiiirniz günlerde 11. yılını 
kutladı. 

'1'iiııı ilericilerln, demo_1arm ve 
1O'YI1Istlerln aAır baskılar. Işkenceler 
löniikJerl 12 Mart "an. rejiınl" eSllallUl· 
da kapadnuş olan T\irldye \şçi PartıSı' 
nin yöneUcUeri TCK'DUI 141. maddesı· 
ne muhalefetten 12.5 . 15 yıllı!< hapla 
cezalaruıa çarptırılmışlardL 

12 Mart Sıkıyönetim Mahkemelerin· 
deld savunması ıçın Behlce Boran 1975' 
te töyle diyordu: 

.... .Partl kapatılnuştıama.askerl mah· 
kemede yine de Parti tiizelldş111111 yargı· 
lanıyordu ve bizler Parti yöneticisi. te .... 
'lId sıfatıyla salUk sandalyesine "tuttu· 
luyorduk. Demek Id. Türldye \şçi Parti· 
sI'nin somut şart ve durumlarda demok· 
raSı ve 80syaUzm ıçın v .. dllII yaaal müca· 
dele benllı tam kesintiye uAramış deAII. 
dı. Bunun ıçın iioii d .. ece öneınll olan 
bu durumda da ·bu davada da· Parti üye· 
Sİ, yönetıd'; olank Türldye Işçi PartıSı' 
nın nitellitlnl, görüşlerlnl açıklamam. sa
vunınam, kapltaUzınln karşısına sosya· 
UZınI. burjuva ideolojisinin karı;ısııa Işçi 
!IlDıfl Ideolojisini dimdik koymaın g .. ek. 
Iiydl." 

Bu yd 13 Şubat'ta Türldye Işçi Parti· 
sI'nin Merkez Yayuı Orgam Çark Başak 
da Uçüncü yaşına boaL .. 

12 Mart'o gitUn günlerde, bGZıJarı ilerici iktidar çıl���
.
blı �Clporken, işçi ii· 

nıfln'" partiıi Faşizme ko". mücadele Mmponyaıı yurutu)'or u. 

TtlRJÜYE. Işçi PARTISI 
patroniarm ka" 
bekçisi 
FASİzME HAYıR. 

TtlRldYE 1:x:1 pARTlsI 
hOrrlyet!erln � 
FASİzME HAYıR. 

] 

de dahil uluıhu'8I'uı anlqma1an çlln.· 
yen sadece 7 iilkede bu bak ıupedil
mektedir_ 

BugÜD ülkemizde, ekonomik çık
mazdan kaynaklanan !qilt cinayetlerin 
köküne yönelinmedilinden, Olkü Ocak· 
lan ııibi cinayet şebekeleri daRıtılınadl· 
lından fqilt terörün alabildiline utnu 
elilimi ıÖlterrliR'i, yerli-yabancı tekelle
rin IMF ııibi ABD emperyalizminin pa' 
ravan &aütleriyle birlikte çalışanlano 
ücretlerine 'öz diktili, yeni oyunlu tez· 
gWarnaya çalı,tılı, faşizme karşı bir· 
liklelillin .on derece zorunlu oldulu bir 
ortamda Ankara Belediyesindeki uycu
lamalar, işçi Ilnıfı ve tüm emekçilerin 
yanında delil tekellerin yanında sal tu
tan kimi "ilerici" a:öıiinümtü sahte de· 
mokratın türlü ayak oyunlan; ilerici a:üç· 
leri n kurmalan ve pekiştirDleleri ıenken 
birlili engellemekte, bu a:üçleri parçala
yarak bat dÜfmanın, demokrui düşmanı 
a:üçlerin ekmeline yaR sürmektedir. 

Dinçer ve ekibi, göreve ıeldikleri ,ünden 
bu yana fatlot ınlli_ blryana bıra· 
karak ııerid 1(1)'a1iat, hatta CHP'li tek· 
nik. elem.anl�, memurlar wl i,çiler üze· 
rindeki bukı, kıyım , açıla alma, yer 
deli,tirme, i�,memurluta .on verme if' 
lemlerine hız urmittir· 

Seçim kampanyUl mUlDda fqiıt
lerin yuvalandılı yerlerin ıu ve elektrili· 
ni ketecetini &Öyleyerek oy toplayan 

Bunun bir parç.uı oluak, TOTED 
Genel Sa,k.anı Aykut Gökar'in "TOTED 
tüzülÜDe löre baan açıklaınu:l yapamı
yaealı" varıayı1arak bak10nda U%UI1 .ü
reli terfi durdurma iltemiy1e dUiplin ko· 
'IWltunnuı açu.m.ıflır. Bu aoruşturmanın 
yönetmeliRin han&i maddelerine lön 
açıldılı belirtilineyerak, "i�i maddele
re löre" U1'UIIm& iltennliş "ve bu yolla 
aavunm&llDJ neye dayandılacalı beliniz· 
leştirilerek uvunma yolu tıkanmaya ça
lı,ılnuştır. Bu durum, yapay ı ..... çel .. 
yaratmaya çalışanlann içine düştülü aü, 
lünç durumu ortaya sermekte, Anay ... 
tarafından ve ulUl1araraa an.latmalarl. 
garantilenmiş IÖZ aöyleme 'ft d Üfüoce 
özgürliijlüne kilit vurmayı amaçlamakta· 
dır. 

Goşist misiniz, Faşist misiniz? 

Tli"kiy. Işçi Partisi Çank.y. lı Genel Meclisi Adayı ısmail Şahln1n 
haince öldiiiilmesinden son ... y.pılan cenaze töreni son derece çimn oyunla
'" sahne yapılmak istendi. ODTü öğrendsi bir grup goşist, cenazeye prekll 
saygı yerine bunu çok basit "d.vrimcillk oyunlanna" alet etmeye çalıştılar. 
ısmail Şahin faşist rektör Hasan Tan zamanında ODTü'den uzaklaştınlınca 
TIP'lIIer yalnız bırakıp .çlıA' mahkum .tmediler. Bır Iş bulmasına yardımcı 
oldular. Şahin' k3tledilmeseydi şimdi ODTü'deki işine dönecekti.ı 

ısmail Şahin"!n cenaze törenind. kendisini tanıyan .......... nlerin.1wıai 
eğilimd. olursa olsun, bulunması en tabii haktır. Bunu kimse önley.meL TIp' 
III.r. sendika arkadaşları. iş ar1<adaşlarl, öğrenci ar1<adaşları herkes bu son sö
revd. bulunacaktır. Bu anlamd. cenazenin şunun .... y. bunun olması sIIz k0-
nusu değildir. Cenaz., TIp Çankay.1ı Genel Meclisi odayı ısmail Şahln1n bII
tün dostlann," cenazesidir. 

Bir ıırup goşist bu basit gerçeği anı.mak istemedll.r. Cenaıede voı>t*bı· 
n çocukluklar bir yana bunu Üni..,rsite·de d. sli"dli"dll.r. AkıUannca TIP'n 
lini .... rsited.ki çalışmalarına ambargo koydular. Soıva da ODTÜ'lü işçiler ad� 
na bir bildiri yayınlayarak TIp' ..... Sosyal.I". kftler yağdırdılar. Boylonn
dan büyük ayıp ettil.r. Bir maksatla: Bunlarl. ODTü işçll.ri için kurdukları 
goşist sendikayı güçl.ndireceklerini sanıyorlar. Çok fazı. yanılıyor\ar . 

ODTü işçisinin grev hakkı olmamasına .... uyuşmazlılın hak.m kuru· 
lunda çözülmesi zorunlululuna karşın Sosyal,lş, ODTü ışçisini .. >indirecek 
bir toplu sözl.şme yapmayı başardı. Varılan anlaşmaya göre işçiler birikmiş 
ücret farkı olarak 18 bın ii ... a1.caklar. Asgari ücretlerd.ki .... memur maaşı.· 
rındaki artışlar işçi ücretlerine yansıy.cak. Daha önceki zamlardan .yn olarak 
iki bin II ... artacak. Bunlar. grev hakkı olm.yan bir işyerinde eld. edilmesi ko
lay olmayan haklardır. ODTü'dekl goşist öğrenciler. bunları bir k.nara atarak 
TIp ve sosyal·lşı kötül.yerek goşistl.rin yönetimindeki bir sendikayı kuweı· 
I.ndireceklerini sanıyortar. Amaçlan d. işçinin haklarını korumak değil: Sen
dika parasını "devrimci Işler" Için kullanmak. 

ODTü·d.ki ilerici öğrencll.r .., Sosyal.I". sahip Çıkan işçil.r bu oyun· 
ları boşa çıka...,akl ... Goşist öğrencilere "gölg. etmeyin başka ihsan ist ...... 
yiz" diyecekler. Oirencllerin, sendikaları .... işçileri yön.ı.mlyeceğini anlata· 
caklar. IGD örneğini ..,rerek. bu tli" öğrendl.rin yalnızca sendika olanaklarını 
kullanm.yı sevdiklerini kanıllayacaklar. Sosyal.lşın yetkili sendika olarak. 
öjretim üy.l.ri ve öjrendl.rte çok sıkı bır işbirlljllçind •• işçilerin haklarını 
korumak '" ODTü'yü demok ... lik bir lini .... rsite haline getirmek Için mQCade. 
lesi devam edecek. 

Tli"kiy. Işçi Partısı'nın mllcadeleslne gelince bu her y.rd. devam ede
cek. TIp, bağımsızlık, demokrasi. sosyallım bayrağını •• n çok ihtiy.ç duyu· 
lan y.rıere ve bu and. öğrend gençlije götli".cek. Bunu önlemeye kimsenin 
glicU yetmez. Ne goşistlerin ne d. faşistlerin. 

YORVYVŞ'ün Notu: 11 Hakem Kurulu'nca verilen ve 276 loydl)'Olo uyarınca 
toplu if IÖzleşmui hükmünde olan metni, S06yal.lş 'in yeterli gönneme� 10-
nucu Rektöriiikle yapılan ,örlişme 'onunda yukarıdaki ya zıda mü «Iilen 
haklar da lallandı. Sözleş"", 20.2.1978 pazar gUniJ taro{larca imzalanocaktı. 
Soıyol-/ş'ln mücadele ettikleri bir delil pekçok. ODTO ifçaerinden tokodı yi
yerek dışan atılan. ODTO'de IÖzleşme yetkili alınırken TORKBVRO'ya 
(M1SK'e ba"ı) katılan ODTtJMSEN ilc birlikte Sa.yal·lş 'ten gerekli der. alan 
ODTVB-lş 17.2.1978 güni1 RektörWle bir icro karorı geHrcU. Sözleşmenin 
imza.na Ankaro 11. A.liye Hukuk mahkeme.i tedbir koymuş. ODTVB.lş'in 
davacı, M1SK'e baııı TAR KB. VRO 'nun davall, S06yal-lş'in torof dahi olmadılı 
bir dauo ııe kGrarla. Konu ile ilgili çetlreler karon çok "ilginç" buldular. 

Bu da aşılacak. Sözleşme imzalanacak. 
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CHP'NiN KOCAEILi. VALiSiNi  
TANııtALıM 

"ıbrahim Ural" adı, belld de kimilerine yahancı gelecektir. OY'", 12 
Mart döDBmlnl yaşayanlar, kitap piyasasını ve nihayet son vaU atamalarını iz· 
Ieyenlere bu ad hlç de yabancı gelmeyecektir. ıbrahim Ural, CHP iktidarmın 
&on olarak KocaeU'ne vall ataılıtı klşldir. 

ıbnhim Unl'ı yakından tammadan önce, valll1l1 söz konusu olduaunda 
CHP Içindeki bazı çenelerin tepldlerl üzerınde durmakta yarar var. Ural'ın 
Koaıel fibi öııemll bir ne vall atanacalım ötrenenlerln aralUlda, CHP millet· 
nldli Muammer Aksoy da var. Aksoy, Ural'ı yakından tamyor. Ta 12 Mart 
döneminden tanıyor. Aksoy, 12 Mart döneminde kandl"ne baskı ve Işkence 
uygulayanların arasında Ural'ın da bulundutunu billyor. Aksoy, haklı olarak, 
böyle bır klşlnln, Ustellk "özgürlükçü" bır !kUdar tarafından önemli bir Ile vali 
_taoınuını hazmedemiyor. CHP'nin ileri gelenlerinden hakanlarla konuşuyor. 
Başta Eyübojfhı'dan olmak üzere "Ur.l'm vali olmayacatma" dair söz bUe ab· 
yor. Ama sonuçta Ural Kocaeli vallS oluyor. 

Pekl Unl bu ölçüde karşı çılolacak bir Idşi mi? Bunu ötrenmek ıçın 
onu tanımak gerek. Ural'ı tarumak I .. kolay. Bu kolaylık, yalnızca 12 Mart 
döneminde onunla tanışanlara mahsus deRII. 20 lira bastıran herkes Ural i ta· 
nıyablllr. Çünkü Urai'ıo, 1976 Nisan'mda yayınlanan "Gençlık Pazara" adlı 
bir kitabı Vll. 

Unl kltabmda, emniyet müclirlütu yapmış bir kişi olarak, mesletinin verditl bilgi .. deneyimlerle "komünizan" bareketleri, ötrenci olaylarını "tah· 
II .. ediyor. Ural'ın geniş u!ku, TUrldye'yI de aşarak, tüm clinyaclaki gençlik 
olaylarma uzamyor. 

Um, Uericl bareketlerin geniş boyutlara ulaşması kaışlSında ne yapıla· 
cıla, ne yapılmaa gerektili konusunda görüşlerini kitabında açıklıyor. öme· 
tın: 

"OIatIOUstü durumlarda idareye yetldler verilerek daha etkili bir tanda 
çalışınisı temin edilmiştir. Bilhassa bu yöntem çok etldli olmuştur." (Genç. 
uk PIZIn, .. 169) 

Ural, "komünizan" hareketler karşısında alınacak tedbırler konUlUnda 
gerçekten uzun uzun düşünmüştür. ömetln alınmısı geteken 'tedbir 'ler ua
smda şunu da saymaktadır: 

"Devlet GüvenUk Mahkemeleri konularına giren suçlarda avukatlann be· 
Iirli sayıda .. nılm vekaletnamelerlnl alabilecelini hükme batlayan ülkeler de 
mevcuttur." (s. 170) 

Ural bunun yanı sıra, diler Wkelerden. bu arada İspanya dan da ömek
ler vererek, "ınarşik olaylar" kazşlSlnda alınması gereken etkin tedbiderl, ya
salarda yapılması gereken deRiş!kllkleri birer birer açılılıyor. 

Ural, Idtabmın "TUrldye'ye Yönelen Akun ve örgütler" adlı bölUmUnde 
işçi sınıfının ve demokratik güçlerin uluslararası düzeydeki bütün örgütlerini 
birer birer Sıralamakm, buman "demokratik idare tarzını benimseyen" bUtün 
ülkelerde etldU olmaya çalışan 'komUnist kuruluşlar" olarak adlandırıruıkta· 
dır. (s. 193) Ural m sözünü ettijl "uluslararası komünlzan kuruluşlar" araan· 
da Bertrand Ru ... U örgülü de bulunmaktadır. (s. 194) 

. 

Ural, Türkiye'de sosyaUst hareketin gelişme sürecini incelemede de "uz· 
mantıdır. Bu sürecin, 27 Mayıs'tan sonraki dönemi üzerinde dururken, " Ata· 
tiirk'ten Mustara Kemal olarak bahsetmenin i taşKlıA'ı önem üZerinde durduk
tan sonra, dönemin diler özelliklerinden bir bölümünü de şöyle açıklamakta· 
dır: 

" Amerikan aleyhtarı faaliyetlerin artması ihtisas dönemine rastlar. Na· 
zun Hikmet in büyük şair oldulu teması keza bu devirde işlenmiştir. Bu sar 
hada gençler rahatbkla anaışil< olayların içine girmişlerdir. ' (s. 211) 

Daha sonra (s. 233) DGM·I ... övgü düzen, Bertrand RuıoeUı dahi "ko 
münizan" bulan, "Amerikan aleyhtarı faaliyetlerin artmaa ' ve Nazun Hik· 
met'in büyük şair olması konularmda büyük hausiyet gösteren bu şablS bu· 
gün "özgürlükçü" Ecevit iktidarının atadıRı Kocaeli vıUsidir. KocaeU'dekl Iş 
çiler, ötretmenler, tüm demokratik güçler, CHP'nin bu valisini iyi tanısmlar. 
Ve "özgürlükçü demokrasi" adma bir &üre <lişünsiirller. 

Yen i  h ü kümeti n i l k " pa keti "  aç ı ld ı mUyon dolar daha fazla kredi alabilecek, 
Aynca Dünya Bankası ve Uluslararası Fl
nansman Kunı.rnu 'ndan da daha çok 
kredi alma olanalı doR_cak. TUrn buolar 
kuşkusuz yine "halktan yana hakça bir 
düzen" Için. 

Yeni bükümelin ilk "paketi" açıldı. 
Paketten Ilk çıkan, "çalışanlara perhiz" 
oldu. Maliye Bakanı Ziya Müezzlnolhı, 
hükümetinin aldıe. ekonomik önlemleri 
açıklayan basın toplantısından önce, 
Yaokı Dergisinde bu önlemlere ilişkin 
ayrmtılı bUgi venll. Yeni hükUmet ve 
MiiezzinoA;lu, toplu sözleşmeyle ücret 
artışına ve taban fiyatlardaki artıŞlara 
karşı delillerdi, arna Türldye öyle bir 
noktadaydı kı! ... "işçi ve üreticilerden 
bır anlamda zaman kredisi" istiyorlardı. 
Müezzlnoelu'oa göre, Türkiye'de çalı· 
şanlar, enflaı;yoD;Uıo yüküı:i.i kendilerinin 
çektlllni bilmiyorlardı! 'Işte yeni hükü· 
met, işçi ve emekçUere bunu anlatacak· 
tı. Bir kez bu başarıldı mı, gerisi kolay· 
dı. Işçi ve emekçi sımtıar o zaman gönül 
.. hatlıtıyla hayat pahaWıeına, sıkıntıla· 
ra göıÜ' gerebilir, hükümelin istedili 
"kredileri" çömertçe verebilirdi. 

"SAVURGANLıCA" PAYDOS! 

Yeni hükUmetin ekonomi politikası 
şu üç noktaya aeırlık veriyordu: Döviz 
darbotazımn aşdması, ta&arrufıın sae· 
tanması ve enerjı sorununun çözümlen
mesi. Tüm bunlann, tekelci sennayenin 
de en çok önem verdili ve ivedilikle çö· 
zümlenmesini talep ettleı "sorunlar" ol· 
dutu artık herkesin bildili bir gerçektI. 
Ecevit hükümetinin bu "sonınlann" al
tmdan kalkınak ıçın çalışanların "özv .. 
risine ı;;vendiji" de bır gerçektı. Ancak 
ikincisi, bazı "ilerici" gazetelerin pek 
yüz vermedili gerçeklerden olacak kı, 
son günlerde bu gazetelerin baş Iıklan 
hep "savurganbk önlenecek" diye at dı· 
yor. Dotrusu ya, Işçi ve emekçiler de, 
kötü Iktidarlar döneminde edindikleri 
bu kötü "savurganlık" alışkanlıtından 
kurtulacaklan ıçın çok mutlular. "Bugü· 
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ne dek tükete tükete memleketimizi ne 
baUere soktuk. Bundan böyle savurganb· 
la payd .. ; tasarruf yapacaelZ ve tasar· 
ruf ettlklerimlzl ·ya da iasarruf ettirilen· 
ler\. hükümete verecellz" diyorlar. 

ILK YARDIM: DEVALUASYON 

Ecevit hükümeti, işçi ve emekçilerin 
tasarruf yapabilmelerini "kOlaylaştır· 
mak" ve tasarrunanru deeerlendirmek 
ıçın yepyeni "hizmetler" planiıyor. Bun· 
lardan en önemlisi devalüasyon. Mart ba· 
şında gerçekleşeceRi son ekonomik ön· 
lemlerden de kolayca anlaşdan yüzde 20 
dolayındaki devalüasyon, Işçi ve emek
çilere "&ürpriz" olması ıçın şlmdillk 
açtklanmıyor, çok gizli tutuluyor! öyle 
ki. hükümete ve hele hükümetin başı 
Ecevit'e yakınlıklannı çeşitli nedenlerle 
sık sık açıklayan "Ilerici" gazete ve gaze
teciler, devalüasyon sürprizi konusunda 
tek kelime bile etmiyorlar. Daha önce 
devalüasyanun kokusunu birkaç ay ön· 
ceden aldıkları bilinen bu gazete ve gaze· 
tecilerin amaca, kuşkusuz sürprizin tadı· 
m kaçırmamak! 

BOROKRATIK ENGELLEMELERE 
SON! 

Yenı hükümetin alaca�ı önlemler ara
sında, Fıyat Kontrol Komitesl'nin kaldı· 
nlması da yer alıyor. Tekelci sennaye 
sözeiilerinin yineleye yineleye bıkmadlRı 
"Bu Fıyat Kontrol Komitesi bürokratik 
bır engel. Devletin vergı kaybetme.lne 
yol açıyor ve de dolayısıyla halkımıza 
yazık oluyor" yolundaki uyarılan, S� 
nunda Ecevit hUkUmetince de haklı gö
rUldü. Fıyat Kontrol Komitesi muhteme· 
Ien Mart ayında kalkacak ve artık halkı· 
mlZ8 da yazık olmayacak! 

EMPERYALIZME BAClMLILIK 
NASIL PEKIŞTIRILIR? 

Ecevit hükümetinin Maliye Bakanı 
M'ı.iezzinoeıu, basın toplantısında senna· 
yenin sıkıntılanndan birini daha çözüm· 
lemek, "kredi olanaklarını" artınnak yö· 
nündeld çalışmalamu anlaltL "Çalışma. 
larımız sonuçlandıktan sonra IMF ile te
mas yeniden kurulabilir. Bizim ıçın uY· 
gun koşullarda olmak kaydıyla dış kuru· 
luşlardan ve kaynaklardan yararlanabili· 
riz" dedi. 

MüezzinoAlu'nun hükümetin ilk eko
nomik öniemler "paketl"ni açt�ı gün, 
Millet MecUsI Dışişleri Komisyonu bır 
yasa tasarısını kabul etti. Bu tasan yasa· 
Iaştıeı takdirde, Türkıye IMF'den 122 

"TEVEKKOL" POLITIKASı 

M"ı.iezzinol'lu 'nun açıklamalannelan 
da anlaşdd�ı gib� işçi ve emekçi iımna· 
rı.daha da zor günler bekllyor. Hayat pa. 
halılıtınıo çeldlmez hale geleoell, sıkın· 
tıların büyük boyutlara ulaşacaeı giinJer. 
Ancak Ecevit hUldirneti, özellikle "Ece
vit imajı"mo başarıyla kul1arulması ha· 
linde bu sıkıntılann "·tevekkülle karşıla· 
nacaAını" umuyor. Seçlmlerde ekilen 
"umut" topumlarının meyvesini böyle 
toplayabileceRini hesapbyor. Umudun 
yaşamdan &Oyut, temelsiz blışey olma· 
dılmı unutarak. Sahte umutlann yerine 
gerçek umudun Işçi ve emekçi sıruflara 
anlatılacalım hesaba katınayarak . 

MUuzinollu lle EC%oclOOf l: IfÇi ile emekçileri "köfiJ IGvurganbk" onJaY&şın
don kurtanno operaıyonunda yanyana. 



ıadın-is 
, 

harlkalında 
yanı bır aşama mı? 

önceki haftanın son günü, radyolan· 
nlD başında bulunanlar, özel abartma ile 
verildi�1 apaçık sırılan bır haberle karşı· 
laştılar: DISK'e ba�lı Aladen.lş sendikası 
ile Er�U Demır Çetik Fabrikaları Genel 
Mü<liriiRü (ERDEMIRı arasında anlaş· 
mıya vanlmış, toplu &özleşme imzalan
mıştı. 

Yalruzca özenle ve<illşl açısından dik· 
kat çeken haberin taşıdı�ı önem daha 
sonraki gelişmelerle ortaya ÇıktL MESS, 
ayrı sözleşmeye gittil!! lçin ERDEMIR'I 
ihraç istemi ile haysiyet dİVanına vermiş, 
yine sendikadan "habersiz" sözleşme 
Imzaladı�ı, greve gittiI!! Için Aladen.lş 
bölge temsilcisi Şükrü özbayrak'ı görev· 
den almıştı. 

Olaylar bundan sonra hızla gelişti. 
özbayrak, Aladen·lş'ten ayrılarak ba�un· 
siz bir sendika kurduklannı açıklıyor, 
yayınladıeı bUdirlde Aladen.1ş yöneııci· 
lerini "emlakçı korsanlar" olarak nitele· 
yerek şu görüşe yer veriyordu: "Erelli' 
den d<>ean bu glineşin kıvılcımlan TüIid· 
ye işçi sınıfına aydmbk getirecektir. Ön· 
cü giiç Ere�ti lşçUe.ıdir." 

ORTALıKTA DöNEN NE? 

Ortada birşeyler dönüyordu. Olay, 
basit bır "disiplinsizllk", basit hlr anlaş· 
mazlık de�ildl. Temelde, işçi smıfının 
sendikal öıgüllenınesine yönelik oyunla· 
rm yenı bır halkası yatıyordu. Tek tek 
bülün olgular, bunu gösteriyordu. 

Bir kez sorun, ErelIi'de imzalanan 
IÖZleşmenln niteliRI deRUdi. Sözleşme. 
nin hükümleri konusunda anlaşmaya 
çoktan varılmıŞtı. Başta Türkler olmak 
üzere, Madıen.lş'in tüm yöneticilerinin 
de bundan haberleri vardı. Ancak bekle· 
nen, IÖZleşmenln 13 Şubat Pazartesi gü. 
nü rumnmaaydı. Ne olmuştu da, öz-

bayrak aniden Ankara'ya Ç$ılmIŞ, Cu· 
ma günü ıtelaeele greve gidilmiş, Pazar 
günü de tantanalı olmaslOa özellikle özen 
gösterilerek sözleşme imzalanmıştı? 
Ere�ti Işçileri neyin "öncüsü" idiler? 
Ereıli'den "dolan güneş" ne idi? 

OLGULAR VE VERILER 

Ortalıkta dönenleri anlamak için, ba
Zi olgulara, verilere dikkat etmek gereki
yor. 

DISK'in kuruluşunun 11.  y�dönümü 
tam anlamıyla bir kutlama gecesinden 
çok, bır gövde gösterisine dönüştüı:ül· 
müştü. Maden.!ş, kendisine verilen tüm 
davetiyeleri IGD'U1ere da�ıtıyor, böyle· 
ce gecede "ses çıkmaSl"nı sallıyordu. 
öte yandan Baııürk ile Türkler, kutlama 
geoesinde birbirlerinden çok uzakta yer· 
lerini alıyor ve hiç konuşmuyorlardL 

Eretli'de ise, "birşeylerin olacatı" 
çok önceden biliniyordu. Daha ortalık 
süt liman iken, güvenlik önlemleri alını
yor, Aladen.1ş hlnası sürekli denetım al· 
tında tutuluyordu. Ortada önceden ha
zırlanan bir mizansen vardı ve 'tedbirleri 
de önceden hazırlanmışta. 

Bır de Çalışma Bakanı Ersoy'un bazı 
girişimlerini göz önüne almak gere�yor. 
Ersoy, durup dururken işin içine giriyor 
üstelik TRT'cilerden "bu işi çözmek 
için Eoevit tarafından görevlendirildi�i· 
nin" haberlerde özeıukle vurgwanmasını 
ve "haberin en iyi biçimde verilmesini" 
özellikle rica ediyordu. 

Mizansenin uygulanmasıntJa o kadar 
acele ediliyordu ki, Pazar günü sözleşme
nin Imzalandıema IUşkin basın toplantısı 
yap�dıeında henüz Imzalanan bır sözleş· 
me yoktu. Basın toplantısı yapılıyor, is
tim arkadan geliyordu. 

Daba da ilginç olaylar varm. Kurulan 

ERECLI'DE OLUP BITENLER, SENDIKAL ALANDA D IKKATLE IZLEN. 
MESI GERE KEN GELI şMELERIN BAŞLANGıÇ HALKALARlNDAN BI· 
RINI oLUŞTURUYOR. ORTADA YÖNTEMI DEClşEBILEN, AMA PA· 
TENTI AYNI OLAN, CHP OLAN, B IR OPERASYON SÖZ KONUSUDUR. 
OPERASYONUN ÖZÜ, SENDIKAL HAREKETI BOTÜNÜ ILE TESLIM 
ALMAKTıR. 

"balunsız" sendikada görev alanlardan 
Hakkı özlürk, DISK'ln ücretli perloneli 
idi. Şükrü özbayrak'ın görevden alınma· 
sından sonra Maden.!ş tarafından atanan 
kiıi Cevdet Yılmaz ise yine CHP'liydi. 
Ancak Yılmaz'ın hakkında CHP yöneti· 
mi de iyi şeyler düşünmüyordu. Yılmaz 
da " temizlenecekler" arasına girmişti. 

Söz konusu olan, Maden-İş'e yönelik 
yeni bir operasyonun, CHP üst yönetimi 
ve onun mutemet sendikacılan ile sahne
ye konması idi. CHP'nin planı, yerel ko
şuUaruı da dikkate alınmasıyla del!!şen 
taktiklerle Maden.lş'i dikensiz glil bah· 
çesi haline getirmekti. Ere�li'de, bu tak· 
tik uygulanmıştı. Başka yerlerde daba 
de�işik yöntemler uygulanabileoekti. 
Ama sonuçta, Ere�li ile, Seydiıehir ile, 
İskenderun ile ve nihayet gerektitinde 
Otomobil.İş 'in de devreye sokwması ile 
Maden.lş kuşatılacak ve CHP'ye bütünü 
ile esir düşecekti. özbayrak'm deyimi ile 
"Ere�li'den do�an güneş"in anlamı bu 
idi. ErelU işçileri de bu anlamda "öncü" 
idiler. Ortada kesin biçimde ayrılan saf· 
lar de�i1, bır danıŞıklı dö�üş vardL Hak· 
kı özlürk'ü Ile, Aladen·lş ile "ters diişen" 
özbaycak'ın Aladen.lş yönetimindeki 
"kontak"lan Ile uygulanan bır danışıklı 
döRüş. 

ZINCIRDE HALKALAR 

DISK'e bakim olan Genel·lş çevrele 
rinin Çıkardı�ı gazete 14 Şubat tarıhı 
ve Kurtul Altu� ımıalı başyaz"ında şun 
ları söylüyordu: 

"DISK yönelimlnde bu yıl ilginç bl 
getişme oldu. DISK Içinde tezgahlan 
mak istenen oyunlar sökmedi ve Dtst 
yönetiminde yapılan bır delişiktikle bır 
lik ve beraberlik sa�landı ... 

" .. .Başlürk, örmünü Türk Işçi bareke 
tine adamış, namuslu, güvenilir, hatta bl 
raz da öteki sendika liderlerine oranı 
handikapSlZ ve cesur bir sendikacı olaral 
dikkati çekmişlir." 

DISK yönetimindeki "ilginç ıetişme 
Ier"in sürec�1 son Ere�li operasyonu. 
dan da anlaşılmaktadır. "öteki lendlle 
liderlerine oranla daha handikapa." 010 
rak nitelenen Baştürk'ün, gerektilındı 
"başkalarının handikapları".a da daya 
narak, operasyonun son halkalarm. ta 
mamlayaca�ı ortaya çıkmaktadır. 

Eretli'de olup bitenler, bundan lanı; 
olacaklann tek biçimi, yönteml delildir 
Ama yöntemlerden biridir ve tüm yön 
temlerin patentl aynıdır: CHP. Erell 
olaylan, metal işkolunda dikkatle Izlen 
mesi gereken yenı gelişmelerin ılır: adımı 
dır. 

Ali Dinçer'in "Kontr-Kampanya" sı 
Memurlann demokratik kitle örgütü 

TOM·DER'in Ankara Şubesi, 6 Şubat 
günü "Grevli Toplu Sözle,meli Sendikal 
ve Siyaaal Haklar Için örgütlü Mücadele
ye Katıl" adıyla bir ay .üreli bir kampan
ya b-.latb. Kampanya çeşitli çalışmalar 
içeriyor. Çalışmalar çe,itli wdın ve en· 
iellemelerle kaqı1a.şıyor. Ancak, ba,a
rıyla IÜrdürülüyor. TOM ·DER 'in kanı
panYlAna kartı, poli., f84iat1er ve Anka· 
ra Belediyelİ yönetiminin yürüttütü bir 
bt.4ka kampanya başladı, bir "kontr
kampanya". Bildiri ve arı, çalı,ma1arma 
kablan TOM ·DER üyeleri fqi.Uerce 
kUlfun1andı, poHaçe gözaltma alındı. 
Buna kU1ın yapl4tınlan dişleri imha et
tinne iörevini AnkaraBelediyelinin " öz
lüriUkçU demokrasi" ,ampiyonu yöneti
cileri Uılendi. Ari,ler, bu kişilerin emriy
le temizlik ',çileri tarafından boyanarak 
kapatılıyor. 

7 Şubat günü KJzılay'da bildiri dalı
tan TOM-DER üyelerinden beşi po li. ta· 
rafından iözıUtına alınarak dalıtun en
ııellenmek litendi. Ancak bu giri,im bo· 
,a ı.ııuırtıldı. O gün Kızılay ve ertesi gü· 
nü Ulia w.. 35 bin bildiri dalıtıldı. 

9 Şuoat rünü Etibank Genel MüdürlU
LÜ önünde bildiri daıııan üyeler. fa,i.t
ler tarafından kuqunlandı. KU1'funlar 
Genel Mudürlük binaa önünde park eden 
arabt.lara i .. bet etti ve yaralanan olma
dı. Ku.rşun atan ra,iıtter ise o civardaki 
yuvalanna (izlenip bir anda "meçhul ki· 
,Uer" oldular. TOM.DER Ankara Şube
lİ, durumu ve ra,ı.tlerin ü.lerlnl lçi,leri 

Bakanına bildirdi. 
12 Şubat gece. afi,leme yapan üye· 

lerden 13'ü gözaltına alındı. Buna rat
men afi,leme .ürdürüldü. "özgürlükçü 
demokrasi" şampiyonlan bu aşamada 
devreye girdiler. Belediye yöneticilerinin 
emriyle afişler temizlik işçileri tarafın
dan boyayla kapatılmaya başlandı. "Te
mizliRe" meraklı oldutu bilinen Ali Din
çer ve ekibinin gerekçesi yine "şehrin 
temizliRi" idi. Afişler şehri "kirletiyor" 
du. Oyan aynı .ııada Belediye'nin bay
ram ve seyran deRiiken başlatbA'ı 'her 
çocuRa bir aRaç' kampanyasının afi,leri 
,ehrin dört bir yanını sütıüyordu. Anka
ra'yı "ıü.leyen" ba,ka arişler de vardı. 
Fa,i.tterin arişleri, film ve şarkıcı afi,le
ri ve AU Dinçer'le araıı iyi olan bazı "ile· 
rici"demekJerin afi,leri. Ali Dinçer ve 
ekibi TOM-DER afişlerini kapattLrdlRı 
yallı boyalarla şehrin bu .üslerine .ü. 
katıyordu. 

Gerçekte .orun, ALL Dinçer ve ekibi
nin belediye ve baalı kurulu"lannda IP
rl,tiRi balkı ve kıyımlarda TOM-DER 'in 
demokratik direnl,lne çarpma.ından 
kaynaklanıyor. BiUndill gibi, AU Dinçer 
belediye yönetimine geUr gelmez 15 ka· 
dar Herici yöneticiyi görevden almı" ça· 
IlŞanlann gazete okumaııru, belediye ve 
ballı kuruıu,larda çalı,an kitle ölfÜtii 
yöneticilerinin balina demeç vermelini 
ya-klamı" TOM-DER temsilcilinin iee 
i,ine ıon vermı,tL 

Bu antidemokratik balkı ve uygula· 
malara kUfI TOM-DER ve TOTED çe-

,itli demokratik direnişler ör'IÜUemlşler
di. Ali Dinçer ve ekibi bunun Intikamını 
afi, boyatarak alıyordu. 

Ancak "kontr-kampanya"cıların tüm 
çabalan bo ... çıkartıldı. Boyanan afi,le· 
rin yerine, 14 Şubat &UnU öııe vakti, bi. 
ne yakın memurun katılımıyla yenileri 
yapı,tırddı. Beledıye'nin bu an,leri bo
yama girişimi durduruldu. Ertesi günü 
yine yüzlerce memur Ulu.'taki arLfleri 
yeniledi. 

PoHlİn birkaç Uyeyi afi,leme yap\ılı 
gerekçesiyle götünnek iltemelİ Uzerine 

yüzü llfkın TOM-DER üyeli Anarartalı 
Karakoluna giderek ariflemeye katıldıl 
larını ve .oru,tumıa açılacakaa hep 
hakkında açılınuını iatediler. 

Bu, örgütlü memurlann Ali Dinçer' 
ilk cevabı. Ama bununla kalınmayacal 
Binlerce memurun oyunu alarak yönet 
me gelen Ali Dinçer'den, memurlarm ö 
tütüne ve memurlara sendika hakkı isıi 
yen afitlerine kar,ı açtılı &&v ... uı he.a. 
,orulacak. örı\itlü birle,ik sücun A 
Dinçer ve benzerlerini ezip geçeceti heı 
ke. tarafından ,örülecek. 
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BORAN: 
EMPERYALiZMi 
VE FA SiZMi 
YENECEK GOCLER 
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sıNıFSALDıR! 
"C umhuriyet Halk Partisi nihayet iktidara gele-

'I bildi. Geldikten sonra gerçekten iktidar olabitecek mi, 
onu hep birlikte göreceAiz. Şimdiki halde şuna işaret 
edelim ki CHP, kendisi açısından, en elverişli bir bi
çimde iktidara geldi. Tek başma hükümet kuramayışı 
bir sakınca delil, tersine, CHP için yararlıdır, çünkü 
kendi programından, kitlelere yaptılı vaatlerden on
larda yarattlRı beklentilerden tüm geri düşmelerm ma
zeretidir ve mazeret olacaktır bu hükümet biçimi. Ge
ri düşme ise kaçmılmazdır. Birincisi, genelinde, .osyal 
demokrasinin ikili, çelişkili niteliRi gereti kaçınılmaz
dır. ıkincisi, Türkiye somutunda, CHP kendisini kabul 

ı ettirtebilmek, iktidar olabilmek ve iktidarda kalabiı· 
i mek için iç ve dış büyük sermayeye ve ordu yüksek 

kademe çevrelerine güvence vermek gayreti içindedir 
ve bu nedenle de, uzun süreden beri Partimizin�tekrar 
tekrar belirtmiş oldulu üzere, hep saRa kaymakta, ı ,' kendisini destekleyen kitleleri göz ardı etmektedir. 

" Koalisyon halinde iktidara gelmek gerHemelerin 
ve saRa kaymalarm mazereti olarak işe yara.marun ya'ı ru .ua, &öz konulU güvenceyi uRlamada da yararlı 01-Iı !. muştur. Bu aÇıdan önemli olan on bir baRIIT151Zın de-
Ril, CGP ile Dp'nin hükümete katilişıdır. BaRlm8lzlar 
tek tek on bit kitielider; CGP ile DP ile siyaaal örgüt
lerdir, anub ve erimekte de olsa az çok bir kitle ta-

r =ır:.�G�'!� �:!���:��i:;c!�,�:r� iı yüksek kademe bürokrasisinin 'Atatürkçü' olma iddia-
Ilndaki kesiminin gönüllü teıruilci&i. veya &ÖZCÜAÜ duru-1 mundadır. " CHP Haziran ve Aralık seçim kampanyalarını 

" 'Ya cinayetler, ya ben', 'Ya faşizm, ya ben' tem8S1 
üzerine oturtmuştu. Şimdi iktidara geldikten ,onra da 
ean güvenlitini ilk ivedi sorun olarak işliyor. Ne var 

i ki, hükümetin föli tutumu söylediklerine pek uymu
i yor. Gerçi birkaç haftada terörist hareketlerin kesin 

olarak arkaa alınmaıı beklenemez, ama, bu yolda bir
biri ardına kararlı girişimler yapıldı#ı da görülmüyor. 
Kararlı girişimler du; politika alanında. Can güvenliA:i
ni, 'iç barışı' saA:lamanın edebiyatı 5Ütdürüledursun, 
dış politika alanında ABD Dışişleri Bakanı Cyrus 
Vance Türkiye'ye davet ediliyor ve KıbrIB konUlUnda 
ilk kez açık taahhütler doQ'ru1tuBunda adımlar atılı
yor, toprak ve federal anayasa konuıannda somut 
öneriler getirileceRine söz veriliyor. 

DIŞ ILIşKILERDE DURUM 

"Türkiye için kapıya gelmiş dayanmış ivedi &0-
run döviz yokluRudur. Dı, ticaret ve ödemeler açı Rı-

i na yatırımlar için kaynak ihtiyacı da eklenince dış 
kredi elde etmek kaçınılmaz , ertelenmez bir zorunlu
luk olarak ortaya çıkıyor. Türkiye dış ilişkilerinde 
köklü deRişiklik yapmadıRı, emperyalist· kapitalist iliş· 

ı kiler aRı içinde kaldlA:ı sürece, dış kredi musluklarırun 
açılma. Uluslararası Para Fonu'ndan -IMF'den- geçi-

• yor. Çok kullanılan deyimiyle, 'IM:F yeşil ışlk yakar
aa', Amerikan, Avrupa ve Japon bankalan da keseleri
nin a�zlru açabilecekler. IMF'nin ise ABD'nin direkti
ci altında hareket ettiA'i biliniyor i gizlisi, saklısı yok. 
ABD'nin Türkiye'ye ilişkin baş kaygısı da Kıbrıs soru
nudur; Türkiye'deki Amerikan üsleri sorunundan çok 
Kıbrıs sorunu. Yeni feza teknolojia sonucu üıler eski 
önemini yitiriyor, 'batmayan uçak gemis' Kıbrıs ise 
tüm ci.eitt Akdeniz'i ve Orta DoRu'yu kontrol altmda 
tutabilmek açısından birinci derecede önemli. Bu so
runun NATO çerçeveıi içinde Amerikan çıkarlarma 
Jygun biçimde çözümlenmesini istiyor ABD. Bu ne
denle, askeri ambargo gibi, IM:F'nin iıtenilen ye,il ışı
Rı yakmamaaım da Kıbn' konusunda Türkiye üzerin
de bir baskı aracı olarak kullamyor. IMF ile görü,me· 
�rde Kıbrıs konusunun sözü edilmeyeblliri IMF Tür
kiye'den sadeCE! bir takım parasal ve ekonomik ko,ul-

, , Türkiye Işçi Partisi'nin VI. il Temsilciler Toplantııı 18-19 Şubat Cumarte9 ve ""zar f#in
\eri Ankara'da toplandı. TIP Genel Başkanı Belıice Boran, izleyicilere de açık olan toplan· 
tının birinci bölümünde bir açış konuşması yaptı. Bu konuşmanın Türkiye'nin iç politik 
gelişmeleriyle ilgili bölümünün ""etini, okurlarunza ,"",uyoruz . , , 

lan yerine getinnesini isteyebilir (ve istiyor da açık
tan); ama sözünü ettılimiz, IMF'yi politik baskı aracı 
olarak kullanmak durumu yine de var, hiç kuşkulUZ. 
Amerika IMF'yi bil' taşla iki kuş vunnak için kullan
maya çalışıyor, hem politik, hem ekonomik. 

ECEVIT'IN VANCE'E YÖNELTT,CI ISTEKLER 

'.' B u isteklerde ilginç ve önemli noktalar şunlar: 
1) A,keri ambargonun yanı sıra reımen ilan edilme
miş dolaylı mali/ekonomik ambargonun da kalkması 
istenmiş. Savunma ekonomiden soyut1anamıyacaA:ı 
için Türkiye'nin NATO'ya ilişkin yükümlülüklerini ye
rine getirebilmesi için Amerika Türkiye'ye ya doRru
dan, ya uluslararası kuruluşlar (yani IMF) aracılı�ı ile 
yardımcı olmalıymış. 2) tki yıl önce yapılmış olup da 
halen ABD Senatosunun onayını bekleyen askeri ikili 
anlaşmada Türkiye topraklarnun yılda 25 0 milyon 
dolar karşııııı ABD'ye kiralanmasına itiraz edilmiyor, 
bu hükmün ve onunla birlikte üslerin kaldırılmasına gi
dilmiyor da, dolar deAer kaybettiA:i gerekçesiyle 250 
milyon doların yetersiz olduAu ileri sürüJüp kira be�e
linin artırılmaıı talep olunuyor. Onurlu, kişiliAi olan 
bir dış politika izlemek iddiasındaki CHP ve onun hü
kümeti için bu iddiasıyla baAdaşmaz bir taleptir bu_ 
3) Türkiye'run koUektif savunmaya, yani NATO itti
fakına ve örgütüne, 'Sovyetler BirliRi'ni tehdit edici 
biçimde' katılamayacaA:ı belirtiliyor ve 'Türkiye'den 
beklenilen görev kışlartıcıııga dönüştüriilmemelidir' 
deniyor. Böylece, Türkiye'nin NATO'ya girişinde ve 
NATO'da bulunuşunda Sovyetler BirLiAi'ne karşı bir 
kışkırtıcılık unsuru var olduA:u, çok geç de olsa kabul 
edilmiş bulunuyor. Ne var ki, bu söylenenlerin uygu
lamada geçerlilili ne? Amerika ve/veya NATO sıra sı
ra dinleme tesisleri kurup Sovyetler BiriiRi'ni gece 
gündüz göz altında tutacaklar, askeri üsterde termo
nükleer bombalarla'Yüklü uçaklar her an havalanmaya 
hazır bekleyeoekler ve bu durum Sovyetler BiriiRi'ne 
karşı 'kışkırtıcı' olmayacak! Bu koşullarda iki ülke 
arasında iyi komşuluk, doıtluk ilişkileri güvenlik için
de gelişecek ! Bu he dereceye kadar mümkündür? Din
leme telisleri, askeri üsler kaldıkça, Türkiye silahlı 
kuvvetlerini NATO emrine verdikçe Sovyetler BirliRi 
ve diRer sosyalist ülkelerle ilişkilerde kuşku, güvensiz
lik unsuru doRal sonuç olarak kalacaktır. Kuşku ve 
güvensizlik zemini üzerinde ise saRiam ilişkiler kurula
maz. 

KIBRIS SORUNU 

" Veru hükümeün kurulmasıyla birlikte Kıbrıs ko
nuıunda yeru girişimler yapıldıA'ınl ve bu konunun ön 
plana çıktılını belirttik. Hükümetin toprak ve federa
tif devletin anayalaSl konularında somut öneriler ge
tirmeyi kabul etmesi ileri bir adım, yalruz bu öneriler 
ne nitelikte olacak, o henüz kuşkulu. öteden beri 
merkezi federatif devletin yetkilerini çok sınırlı, zayıf 
tutmak eRiLimi görülüyor ve sonucun giderek füli tak
ıime varacaRı kuşkuıu beliriyor. Oy .. adamn bölge ve 
dünya barışı açılından bir anlaşmazlıklar, sÜl'tüı;me ve 
çeki,meler unsuru olmaması, ler.ne, barı,a ve tüm 
bölgenin güvenliline hizmet edebilmesi için devlet 
olarak topf'ak bütünlüRünü, baRI1"nJızlı4ıru ve egemen
liRini koruması ve .ürdünneıi şarttır. Bu bütünlüRün 
ve egemenliRm korunup ,ürdürillebilmesi ille belirli 
nesnel ı;artlann olu,turulmaana baRlıdu. Bunlardan 

biri federatif devletin söz konusu bütünlüA:ü fiilen ger
çekleşmcek ölçüde yetkilerle donatılmasıdır. DiRer 
bir şart da Kıbns ekonomisinin uyumlu bir bütünlüRe 
sahip kılınmasıdır; çünkü ekonomik bütünlük olmadan 
siyasal bütünlük olamaz. Türk ve Rum topluluklarmın 
ekonomik kalkınma sorunlan uyumlu bir bütünleşme 
cercevesi icinde ele alınıp çözüm yollan aranmalıdır. 

"Kıbrıs Anayasası hazırlanırken en dikkat gereke
cek bir nokta da devletin demokratik niteliRinin so
mut, ayrıntılı, saRlam hükümlere baRlanmaadır. Fede
ral Anayasa federe devletlerin kendi anayasa1annın da 
aynı niteliklere sahip olmasını hükme baA:lamalıdır. 
Kıbrıs'ta iki toplUıuA:un bir arada barış ve güvenlik 
içinde yaşayabilmelerinin dış koşulu yukarda belirtti
A:imiz nitelikte bir uluslararası statü ise, iç koşulu da 
her iki toplumun iç yönetiminin ve federatif devletin 
saRiam demokratik bir temele oturtulmaadır. Ve bu 
demokratik düzen, 'klasik demokratik hak ve özgür
lükler' derulen hak ve özgürlüklerin ötesinde, halk kit
lelerinin söz konusu yerel ve federatif yönetimlere 
gerçekten etkin bir biçimde katılabilmelerini ve onlar 
üzerinde denetimlerini kapsamalıdlt. Hangi ulustan 
olUl'&8. olsun tüm halklar özlerinde barışçıdtr, kard�
tir. Ulusal düzeydeki sürtüşme ve kavgalarm altında 
taraflann egemen smıflanmn kendi sınıf çıkartan doR
rultusunda airtüşme ve kavgaları ve bun1ann kitlelere 
aktanlışı vardır. Kıbrıs'ta barış ve güvenLi�n iç güven
cesi, Türk ve Rum işçi/emekçi kitlelerdedir. 

E KONOMIK DURUM 

" D ıŞ politika alanında Kıbrıs ve dolayısıyla am· 
bargo konusunda ivedi girişimlerde bulunan CHP hü
kümeti lnuslararaıı Para Fonu -UtW- ile ilişkilerinde 
daha aRırdan alacaA:a benziyor. Maliye Bakam Müez
zinoRlu'nun dediA'ine göre daha ' .... önceki hükümetin 
yaptlA:ı görüşmeleri ille de sürdürmek niyetinde' deRil
Iermiş, eski ve yeni hükümetin 'belli koşullara bakışı' 
Carklıymış ve bu farkı Para Fonuyla görüşme noktası
na geldikleri zaman ortaya koyacaklannış. "O noktaya, yani Uluslararası Para Fonu ile gö
rüşme noktasına gelebilmek için de önce ekonomiye 
çeki düzen verilmeliymiş. Para Foru ile ' ... Türkiye'nin 
ekonomisine Türk hükümetinin yön vermesi' çizgisin
de buluşulabiLinniş. Ekonomiye çeki düzen venne hü
kümetin göreviymiş. 

"Maliye Bakanı Müezzino�lu'nun bu son sözlerini 
onaylamamak mümkün dliil. Elbette Türkiye ekono
misine yabancı kuruluşlar deA'iI, Türkiye Cumlıuriyeti 
hükümetleri yön vermelidirler_ Ne var ki, I\lüezzino�
lu'nun ekonomiye çeki düzen verme konusunda ileri 
sürdüA'ü önerilere bakınca bunların Uluslararası Parft 
Fonu'nun istekleri çerçevesinin dışına çıkmadı�ı gö
rülür. Ekonomiye çeki düzen verme konUlUnda ileri 
sürülenler şunlardlt. önce bütçeyi çıkannak ve onunla 
birlikte yeni bir para ve kredi politikası uygulamak 
(bu arada faiz hadleriru yükseltmek); hayalci ve göste· 
ri,çi yatınmıardan gerçekçi yatırımlar polilika!ina 
geçmek; yeni bir harcama politikası uygulayıp cari 
maara.fla.rda ve yatırım harcamalarında savwganl�ı 
-israrı- önlemek; yeni bir dış ticaret ve ödemeler poli· 
tikası ile ihracatı 'özendirerek',  ihracat fonlarını bu
yüıterek, işçi dövizlerini de faiz haddini yükselterek 
artırmak. 

"Savurganiılı -israr- önlemek etiketi altında genel 
olarak tüketimi kıımak, ta.n'uC1arl artırmak öngoru-



::. iJlJliu,Ian"",' Para Fonu'nun yakaml_ yeşil ışılm 
beraber herşeyin bundan ibaret olma-

:���:�E::���B�.kan��' '�D�LŞ:'iliŞkiıerimiZ çerçe-
olanaklar vardır' diyor. Ama 

bu başka olanak
Arap ülkeleriyle dol

o devletlerin dış yatırımlara eyu-
bir bölümünü Türkiye'ye çekmektir. 

bu alana 'yeni bir yaklaşımla girmek' 
'üçlü düzenlemeler' ve 'nihayet 

çerçevesinde 'yeni olanaklar' dan 
göre, Olaıı yeni kaynaklar olarak önümüze 

rrıeohur 'halka' teorisi veya poUti-

Para Fonu'nun Türkiye ekonomisini 
.. la şartlara b.�lanmış kredi kay· 
'halka teorisi'nden daha geçerli 

ömeRin, Sovyetler BittiRi'nin 
milyar dolar tutarında ihracaat kabul 

bunun 600 milyor dolarlık bölümünü 
ödeyebileceli yolunda önerilerde bu

baanda. Yine basında yazıldı
bir Sovyet heyetinin Ankara 'ya 

ticaret hacminin genişletilmesi, yeni sanayi 
gerçekleştirilmesi ve bir milyar dolan aş

konusunda yeni anlaşmalar ya
belılenmelkle<iir. Teknik, ekonomik, mali iliş

ile de, diler 80syalist ülkelerle 
oldutundan daha da fazla geliştirile

devlete kredilerdir, faizi düşük, 
Bu kredi ve yardunla.ra batlı bir ta

ve ekonomik şartlar, ayrıcalıklar da yok
sosyalist ülkeler geniş bir pazardır. Tıkan

olan ihracaturuz bu pazara yöneltile
burjuvazi için politik hesaplar, kendi 

dayandılı geri kapitalizmi koruyabilmek . Batı ile bütünleşme çabalan hep 
kadar om.sa da hili aRır ba ... 

ki, emperyalizme balımlı geri Türki
bu baltmlılık ilişkileri içinde kapi

gelişmiş kapitalist ülkeler düze-�":::�:::':'� onlarla eşitlik şartlan içinde bü-

� neanel olarak imkan yoktur. Türki-
yapıaal şartlan onu, içte, sosyalizmi he

bir ka1kmma yoluna ve dışta, sosyalist ülke. . gelilitinneye zorluyor ve Türkiye burju. " iktidarlan bu nesnel zorunlula dış ililikile
&ittikçe artan ölçülerde uymak durumunda kalı-

noktada ,unu ıorabiliriz: DeA:indilimiz çe
gerçekten yeni ve sorunlara köklü, ka-

,etiren bir politika izlenebilir mi? Bir iıJenebilir: Türkiye'yi emperyalist kapitalist m,kileri aRının giderek dışına çıkaracak, de
IÜl'ecinin ekonomik temellerini oluş

bir politika izlemek şartıyla. 
ne onun büyük kanadı CHP bu-

batta isteyecek nitelikte delildir. Böyle 
ve yapılmayan herşey balımlı geri 
kendi mantılı içinde ve son çö-, iç ve dış büyük aermayenin, tekellerin is

doA'rultuıunda olacaktır. Uluslararası 
ve diler kuruluşlann isteklerine ister 

olarak uyulsun, ister balırnsız here-
nesnel -objektif- olarak uyullun, 

Sorun temelde bir sistem ve siıtem 
kapitalizmden Çıkıp sosyalizme 

sorunudur. CHP ise sorunu 'sanayi 
. dönüşme olarak ortaya koyuyor, progra

<ia, Şlındi hükümet yetkililerinin söyledikleri n.. Onlara göre gelilimiŞ sanayi toplumlan sorunla
.. Türkiye de sanayi toplumuna dönüş-

. Oyaa kapitalist sistemin o geliş-
toplumian enflasyonla işıizlik ikileminin 

. alır bunalım geçiriyor ve yatırun 
daUannda, temel sanayi olan demir-çe· 

düŞÜliÜ, teknolojinin yenilenmeyişi 
çürüme ve çökÜli çanlarını Çalı-

tınnandırl1ışl ve kontr·gerilla tartışma
bÜyÜk burjuvazinin iç çellşki ve çekiıı, 

bunun ona baAlı güçlere de yan.a�ması yat-

maktadır. Uzun süreden beri büyük burjuvazide iki ke
sim, v�a elilim oldutuna işaret edereldik. Biri bas
tırma, slndirme, yıldırma politikası; diReri oyalamaca 
ve saptınna politika •. Birinci politikanın aracı gele
nekael tutucu putilerden faşist parti ve örgütlere ka
dar uzanan 881 kanat kuruluşlardır; ikinci politakanın 
aracı, başta sosyal demokrasi olmak üzere, işçi sınıfı
nın bilimsel sosyalist hareket ve partisi dıııındaki boy 
boy her türlü 'sol' akımlardır. Bu IBdece Türkiye'de 
detil, tüm kapitalist dünyada böyle. Hatta denitel ilir 
ki tüm kapitalist dünyada durum böyle olduAu içindir 
ki Türkiye'de de aynı tablo görülüyor. Bütün kapitalist 
dünyada iç ve dış büyük sennaye sııuf1an bilimsel sos
yalist hareketten ve sosyalizm hedefinden saptırmak 
için işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin karşısına sosyal de
mokrasiyi çıkarıyorlar ve geçici de olsa belli ölçüde 
bir ıonuç alıyorlar. Portekiz ve İspanya'da kırk yıllık 
faşist rejimler yıkılınca sosyal demokrat partiler bir
den çiçek açtılar ve koaligyon halinde de olsa iktidara 
geldiler veya politikada etken güç oldular. Fransa'da 
da 80syalist parti 1970'lerde birden gelişti ve ABD 
Başkanı Carter Fransa'yı ziyaretinde scısyalist parti li
deriyle görüşmeyi ihmal etmedi. ABD'nin ıtalya'da 
karşılaştılı güçlük, Hıristiyan demokratlara almaşık 
olabilecek bir soayal demokrat parti bulunmayışıdır. 

TüRKIYE'DE MAOCULUK 

" Dünyada ve bizde büyük sermayenin işçi sınırı
nın birlilini bozmak ve bilimsel sosyalist hareketini 
engellemek ve saptırmak için 808yal demokrasiden 
pyn boy boy her türlü '801' hareketten de faydalandı
Rma işaret ettik. Bunun bir ömeli geçti�miz hafta
larda ülkemizde görüldü. Çeşitli yayınlar ve dernek ör
gütlenmeleriyle hareketlerini sürdüregelen Maocular 
bu defa yasal bir parti olarak ortaya çıktılar. Maocula
nn bugün belirleyici nitelili anti-sovyetizm ve anti-ko
münizmdir. Maocular artık 'yinninci yüzyıl Marksizmi 
Leninizmi' ordulunu kabul ettikleri 'Mao Ze Tung dü
şünces'ni, pek ateşli savunuculU olduklan 'halk sava
şı' tezini arka plana itmişler, Sovyetler BirliAi ile dün
ya sosyalist sistemine düşmanlık ve saldmyı propagan
da, ajitagyon ve örgütlenme faaliyetlerinin birinci 
maddesi haline getinnişlerdir. Bu ulraşlan diler bü
tün uRnu;lannı gölgede bırakmaktadır. Türkiye İşçi 
Köylü Partisi'nin kuruluş bildirisi bunu bir kez daha 
açıkça kanıtlaınaktadır. 

"C in yönetimi ve Maoeular yalnız nesnel -objek
tif- o�k delil, öznel -subjektif- olarak da emperya
lizmin yanında yer almaktadırlar. Kendi deyimleriyle 
'sosyal emperyalizm'i emperyalizmden daha büyük bir 

i tehlike olarak görmektedirler. Bu 'daha büyük tehlike' 
ye kar&ı da ABD'nin ve Batı Avrupa ülkelerinin, NA
TO ile AET'nin güçlü olmasını istemektedirler. Güney 
Dotu Asya'dan ABD'nin çekilmemesi, tersine bu böl
gede güçlenmesinden yanadırlar. :Daha küçük tehlike' 
saydıklan emperyalizm hakkında ise &es soluk hemen 
hemen kesihniştir. Bizdeki yeni partinin de kuruluş 
bildirisi balitan sona 'sosyal emperyalizm' etiketi al
tında Sovyetler Birlili'ni kaSlp kavururken Türkiye' 
d'eki emperyalizme, NATO ve Amerikan üslerine birer 
cümleyle göstennelik çatmaktadır. 

"Konuyu dünya çapında aldlRunızda da dünya 
sosyalist sisteminin dünya banşma, yumuşamaya kat
kısı ortaya çıkar. 1940'larda ABD atom bombaSlnı 
gerçekleştirip de dünyayı tehdit altına aldılı zaman, 
karşl-allrlıRı geliştirerek dengeyi Sovyetler Birlili 
kurdu. Dünya banşı haıa bu denge üzerine oturuyor. 
Atom silahlarmı Slnırlama ve giderek tümüyle yok et
me, genel bir silahSlzlanmaya yönelme, gerçek anlam
da kollektif güvenlik örgütlenmeleri oluşturma öneri
leri Sovyetler Birlilti'nden ve diler ıosyalist ülkeler
den geliyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirlili Konferansı 
ve Anlaşması onların önerisi, girişimi v� ısrarlı takip
leriyle gerçekleşti. Dünya sosyalist sisteminin varlılı 
ve gücü, hem emperyalist-kapitalist ilişkiler alı içinde
ki ülkelerin işçi Imıfı hareketleri, hem de ulusal kur
tuluş hareketleri için kolaylaştıncı bir ortam oluştu
ruyor, emperyalizmin açıktan ve dolrudan müdahale
lerini giderek daha da güçleştiriyor, imkanaızlaştırı
yor. Kesinlikle denilebilir ki, Çin devriminin 1949'da 
başarıya ulaşmasında, Sovyetler BirliRi'nin bu ülkeye 
dolrudan yaptılı yardımlann yanı sıra, 2. Dünya Sa
V8Şı'nın faşizme karŞı za!erle bitmesinin ve bu zaferde 
zamanın biricik sosyalist ülkesi Sovyetler Birli�i'Djn 
büyük katkısının belirleyici rolü olmulitur. 

SENDI KALAR: OPERASYON NOKTALANIYOR 

"Politik düzeyde bu özetlemeye çalıştılım ma
nevraları yapan büyük burjuvazi II Aralık yerel se
çimlerinden az önce işçi sını!ı üzerinde uzun süreden 
beri yürüttüAü bir başka operasyonu noktaladı. İki yı
la yakın bir süre önce büyük burjuvazi, CHP ve DısK 
üst yönetiminin DİSK'i temel ilkelerinden saptırma, 
sosyal demokratlaştırma uRtaŞI içinde olduklanru, bu 
mak.tla, hep birlikte sosyalistleri, Türkiye ışçi Parti
liIeri ve onların yönetimindeki sendikaları tasfiyeye 
giriştiklerini yazmış ve konuyu sırası geldikçe parti 
yayınlannda işlemiştik. DİSK üyesi Turizm-İş'in, 
Kimya-lş'in, Saıyaı-lş'in baııma gelenler ayrıntılarıyla 
biliniyor. Işçi Partililerin temsilciliklerden atıldıkları, 
hatta patronla işbirliRi edilip tabrikadaki işlerinden 
uzaklalitırddıkları da artık herkesin bildigi bir 'sır'. Bu 
işler tamamlandıktan sonra sıra taıfiyecilerin birbirle 

rine düşmelerine ve bir bölümünün dilerini DıSK üst 
yönetiminden ve kadrolu görevlerden uzaklaştırmaaı· 
na geldi. tterici sendikal hareketi tekellerinde tutmaya 
çalışıp bilimsel sosyalizmi kimselere bırakmayanlar, 
sosyal demokrasiden daha ileri çizgide bulunanlan ka
nalize edip TİP 'e yönelmekten alıkoymada ve Türkiye 
İşçi Partilileri tasfiyede işe yaramıştı; artık bunlar 
DısK'ten dışlanmalıydı! Bunun ergeç böyle olacalına 
Partimiz çok önceden işaret etmiş, uyanruştı. Yalruz, 
operasyonun noktalanmasının zamanlamasına bakınca 
bu zamanlamanın CHP'den geidiRi kanı. uyaruyor. 
Bu sosyalizm havarlleri CHP 'nin solunda olanları bi
limsel sosyalist hareketten saptırmada daha işe yara
yabilirlerdi ; burjuvazinin ve iktidarının onlardan zaten 
çekindi� yoktu, her yaptıklan biliniyordu, tam kont
rol altına alınmışlardı, karışık bir kalabalık o'luşturu
yorlardı. Burjuvazinin gözü 1970'den önce oldutu gi
bi şimdi de Türkiye lŞçi Partisi üzerindeydi. Onun tu
tarlı, sebatlı politikasını ve mücadelesini, çetin ceviz 
niteliRini burjuvazi biliyordu. Ona karşı çıkacak, onu 
yıpratacak her hareket, her girişim burjuvazinin y�
rma idi. "8 üyük: burjuvazinin DİSK üzerindeki operasyo
nu onu sosyal demokrasiye teslim almakla bitmedi. 
DİSK'in dinamik, güçlü çekirde� Marten-İş'in yöneti
cileri de hizaya getirildi. Grevler ve i vtlarla ortaya 
dökülen MESS ile iş anlaşmazlllınu... _.,aden-İIi gerile
di, MESS isteklerini sonunda kabul ettirdi. Grevlerin 
işçinin zaferiyle bittiRi yolunda yapılan şamatalar bu 
acı gerçeli kapatamaz. En önemli ihtilaf noktalann
dan biri grup sözleşmesinin reddi, işyeri sözleşmesin
de isrardı. Olmadı, MESS dayattı. Şimdi Kemal Türk
ler yüzseksen derece çark ederek grup sözleşmelerinin 
iyiliRini şakıyor. Bir diRer istem 16 Eylül DGM direni
şinde işten çıkarılan işçilerin eski işlerine alınmallily
dı. O da olmadı. İşçiler eski işlerine alınmadıRı sürece 
de 'kara liate'nin kalktıRına ilişkin demeçlerin bir an
lamı yoktu. Ayrıca, kıdem tazminatı da artırılarnadı. 
ücret zamlarına gelince, işverenlerin baştan venneyi 
kabul ettikleri zamlarla, grevler sonunda alınan zamlar 
arasındaki fark önemli bir (ark deRiidi. 

EMPERYALIZMI VE FAŞIZMI YENECEK 
GüÇLER SıNıFSALDıR! 

"Diri ve sallam özüyle işçi kitlesi sendikal hare
kete ve örgüte sahip çıkmasını ve onu doRnı rayına 
oturtmaSlnı bilecektir. Tüm Türkiye İşçi Partililer bu 
uA:ralita görev başında olacaklardır. Türkiye işçi sanıfı 
hareketini ne sendikal, ne politik alanda 805)'al de
mokrasiye teslim etmeyeceRiz. Sosyal demokrasiyle 
mücadele gündemimizdedir. Bu mücadelede, içtenlikle 
demokrasiden yana olan sosyal demokrat kitle ile uz
laşmacı ve teslimiyetçi yöneticileri arasındaki ayrunı 
gözden kaçırmayacaAız. Mücadeleyi yürütürken &Osyal 
demokratinin ikili niteliRini, yani bir yandan büyük 
burjuvaziye güvence verirken, öte yandan da kitle des
teRini korumak için halk kitleleri yararına birşeyler 
yapmak zorunluRunda oldultunu göz önünde tutaca
Rız ve onu sürekli burjuvaziden uzaRa, kitlelerden ya
na çekmeye çalışacaRız. Emperyalizme ve faşizme 
karliı, demokratik bir platform üzerinde iş ve eylem 
birliRi yollannı arayacaRız. Milliyetçi Cephe iktidarı
nın gitmes, CHP hükümetinin oluşmasıyla demokrasi
den yana güçlerin birliRi sorunu, öneminden hiç bir 
şey yitinnemilitir. Çünkü emperyalizmi ve faşizmi et
kilizletürecek ve yok edecek güçler s.ınıfsaldU', işçi ve 
emekçi kitlelerin ve örgütlerinin olabildiRince en ge· 
niş Ilkeli birliRidir. 

" örgütlü birleşik güç yenilmez!" 



"Türkiye'de Kamu Gelirleri" konulu tartışmalı toplantı düzenlendi 

EMEKÇi HALK üZERiNDEKi 
VERG i YüKü HAFi FLETiLMELiDi R 
miLi BI ; ı iBiii 

Bir süre önce "Sayıştay Denetçile
ri Demeli" tarafından düzenlenen 
"Türkiye'de Kamu Gelirleri" adlı tar
tışmalı toplantıya çeşitli iktisatçılar, 
bilim adamım ve kamu görevlileri tara
fından sunulan teblillerde Türkiye'de 
Verıi sorunu ele alındı. 

Sayışta� Denetçiler Derneği tarafından düzenlenen "Türkiye'de Kamu Gelir· 
leri" konulu tartışmalı toplantıya çeşitli tebliğler sunuldu. Bu tebliğlerde, 
Türkiye'deki ...ergi sorunu enine boyuna. ele alındı. Toplantıya sunulan tebliğ
lerin bir özetini YOROYüŞ okurlarına. sı.,muyoruz: 

Dr. MUSTAFA YULU�: 
DOLAYLI VERGI YüKü 

DüŞüK GELIRLILERI 
A�IR YüK ALTıNA SOKUYOR 

Tanınsal Vergileıne konusunu işle
dili tablilinin bir bölümünde, Dr. Mus
tara Yuluı şöyle diyor: 

"Tannı Kesiminin vergilendirilme
Iinde kesimlerarası. vergi yükü önemli 
bir .:ırun olarak karşımıza çıkmakta
dır. Türkiye için yapı.1m.ış araştırmalar 
tarım kesiminin, ruler kesimlerde ol' 
dulu iPbi, özellikle üst gelir eNPlana
da büyük bir ek vergileme potansiyeli 
bulundutunu açıkça onaya koymak
tadır. Oiler yandan, dolaylı vergi yükü
nün dÜfük ıelir puplan .ÇlRndan ta
nm keliminde daba alır oldulu, ko
layca belirlenmektedir. 

''Tarım keaminin vergilendirilmesin
de üzerinde d unılan en önemli vergi çe
.. Uerinden biri potanDyel b.aaılaya daya
b verıilendirmedir. Kuramsal olarak çe
kici göriinmesine karşm bu verginin ka
dutroau tamamlanmamı, \'le kamu yö
netimi zayıf ülkelerde uygulanması. çok 
zordur. Böyle bir wrP açwndan sözko
nuau olabilecek toprak datılunıru deti,
tirme amacı da dotrudan bir toprak re
formu ile dahaetvn rerçek1e,tirilebilir." 

ÖMER GöREN: 
VERGI DüZENI 

ANAYASAYA AYKıRıDıR 

Maliye BakanlıIı Heap Uımanı ö
mer Gören t., "Türk Verıi Düzenine 
Anayual Yaklqırn ft Veqi Yara-" ko
Dulu bellillı.d. Voqi oUIomiDln "berke
Ii "maü liieürıe löre wreileyemedili"ni 
açıklayarak, Tmk.iye'de yürürlükte bu-

lunan bu sistemin bu nedenle Anayasa' 
ya aykın olduAunu belirtiyor \'le "Etkin 
uygulama ve etlan vergi denetimi ve yar
runnın zorunlu" olduaunu \'le bu sorunu 
çözmenin ve geretinin saA'lanma.sının 
yürütme ve yasama organlarına yillden
mi, bulunan Anayasal bir zorunluk 01-
dulunu vurguluyor. 

ULUÇ GüRKAN: 
TEşVIK ÖNLEMLERI 
BüTÇEYI OLUMSUZ 
YÖNDE ETKILIYOR 

Anka ajansmdan Uluç Gürkan Teşvik 
önlemlerinin Bütçeye Etkileri konulu 
tebliainde bu önlemlerin Bütçeyi a#ır 
bir yük altına soktuaunu belirtiyor. u
luç G_kan, Tebliltinde özetle şöyle di
yor: 

"Olkernizde uygulanmakta olan teş
vik önlemlerinin Bütçe'ye, gelir kaybı ve 
,;,der yükü baJumından büyük tutarda 
olumsuz etkisi bulunmaktadır. "1977 yılmda, teşvik uygulamalan 
Klnunda 35 ı:nilyar lirayı aşkın bir kamu 
gelirinden vazgeçilmiştir. Bu vazgeçiş, 
tetü araçlanndan yararlanma olanalı
na aahip işletmeler için geçerli vergiler
den sallanmUl beklenen gelirlerin üçte 
birine eş deRerdedir. 

"Te,vik belgeli verilen yuınmlarm 
IIektörel dalılımı, toplam teşviklerin 
döltte üçünün dokuma -tiyim, ııda, iç
ki, tütün ve dayanıklı tüketim mallan 

_etimi ile gemi ve Tm K.amyonu itha
line yönekliRini oltaya koym�tachr. 
Bir bqka önemli teşvik ar�a olan ib
raCld:ıa ftrP iadeııinin ille, kapsamınm 
ıürekli ıeniljletilme&ine karşm, ihracat-

" AET üzerine görüşler- yaklaşımlar" 

yada alternatifin kendini dayatması 
TOSIAD ''Türk Sanayicileri ve lşadamları"n.n derneAi. "YUıiiyüş"de Ilk 

Ilk TOSIAD'dID SÖZ ediliyor. YOROYOŞ TOSIAD'U! n. Oldultunu, ne amaca 
hızmet etllllni biliyor. Bunlarl lÜrekli olarak sergiliyor. . 

Demokrall ve ıosyalizm yanlısı güçler TOSIAD'dan olumlu yönde söz 
etmezler. Ama TOSIAD'm ne olduAunu bilirler, yayınlarını dikkatle Izlerier. 
Tekelcl aermayenin ne dedlAIni, ne yaptıtmı ö�nmek ıçın. 

Anlaşılan Türk sanayici ve Iljadamları da Işçi sınırmın ve onun temsllcl· 
JerlnIn ne söylediklerini, ne yapmak Istediklerini bilmek, öRtenmek Istiyor. 

Gefııtlmlz giinlerde "AET Anı,tmnalan No.1: Avrupa Ekonomık Top· 
lululu Ozerine Göıll,ler - Yakla,ımlar" adı. bır TOSIAD ara,tırması yaymlan
d •. GIrI,'inde "bır durum saptaması" yapdmak Istendlgı beUrtllen araştırma
da, dyıuık olarak "lIy"al partilerin ve hükümet programlarının" alındıtını 
ötrenlyoruz. 

AP, MSP·MHP ve CHP'nin yanı ma, ara,tmnada "siya&al yelpazede yer 
alan löıil4l .... , _Idan IoIa .. rgllemek amacıyla, 1977 milletveklU .. çimine gir· 
meye hak kazanm., olan Tllrldye Işçi Partisi (TIP)ln de görü,lerine yer veril· 
mı,liz" deniyor. Anıtlırma'da TIP Programına .e kongre kararlarına ve Behlce 
Bonn'ın çeşitU konuşmalarma atlllar YU. 

Demokrall ve ıosyalzın yanııs. giiçler TOSIAD'dan olumlu yönde söz 
etmezler. Ama bir tek olumlu şey söylemek gerekırse, o da sanayici ve lşadam
larmın neyin ne oldutunu ve kimin neyi temsil etllRlni görebilmi, olmaları ... 
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ta kayda deAer bir gelişme görülmemek
tedir." 

TEVFIK ÇAVDAR: 
VERGI "ZOR" OLGUSUNUN 

EKONOMIK YANıDıR 

DPI' Uzmanı Tevfik Çavdar, "Türki
ye1de vergi kaçakçılıAı" ile ilgili tebCi
Rinde şöyle diyor: 

"Olaya ıınınar açısından bakma zo
runludur. Vergi, "zor" olgusunun eko
nomik yanıdır. Köleci toplumdan çaA
daş tekelci kapitalizme kadar bütün üre
tim biçimlerinde vergi kavramındaki or
tak nitelik "zor" unsurudur. Bu "zor" 
devleti olu,turan egemen sınıf ve top
lum katmanlarınm emekçi halk (IIru! ve 
katmanlar) üzerindeki baskısıdır. Bu bu
kı sonucu emekçi halk kütlelerinin ya
ratnu, olduau deRerlerin bir bölümü ller
gi adı altında egemen aımflann hizmeti
ne yöneltilir. Kısacası vergi, bir transfer 
olayıdır. Bu durumda verginin yükünü 
taşıyan grupların löz konUlU yükw bir 
bölümünden kurtulma çabaıan olacak
tır. sanını kaçakçılık kavramına eirmeli 
gereken olay budur. Yoku vergiyi ko
laylıkla emekçi pııplara yanııtabilen 
amf ye toplum katmanlannın verıi ka
çırm.asandan 'öz etmek yanlı, olur. Ver
gi kaçırma ancak vergiyi yanııtamayan 
gruplar için söz konUlUdur. Bu grupı.,... 
da ücretli emek diye niteleyebiJeoelimiz 
işçi, memur w. leri ile, büyük bir reka
betin içinde bulunan küçük i.iretici.lerdir. 

"Verıinin önemi, "Devlet Kapitaliz
minin" yayıınlaşttlı çalda, tekelci ya
pıda daha da artnu,tır. Bu oı.u bizlere 
günümüz devletinin büyüyen ve çeşitle
nen görevlerin yapabilmek için vergi ge
lirlerine olan gerebinimi biçiminde yan
atılmaktad ır. Allında deRinilen devlet 
görevlerinin temelinde Tekelci Kapita
lizme kaynak yaratma zorunluluRu yat
maktadır. Tekelci burjuvazinin bu kay
naRa ihtiyacı vardır. Son Jünleroe Sana· 
yi odalarınm vergi kaçakçılılı ya da 
kaybı üzerinde ısrarla duruşlarının nede
ni budur. Türkiye'deki, tekelleşmi" sa
nayiinin bu yeni kaynaklara gereklinimi 
açıktır. 

YAKUP KEPENEK: 
BüTÇE SORUNU 

DEVLET KAVRAMıNDAN 
AYRI DüŞüNüLEMEZ 

ODTO öRretim üyesi Doç, Dr. Yakup 
Kepenek "Bütçe ve Soıyal Sınıfların Ko
numu"nu ele aldıAı tebUAinde şöyle di
yor: 

"Bütçe ıorunu, özünde, "devlet"in 
yapw ve nlLeUAi lle dotrudan ilgilidir ve bu nedenle, devlet kavramından ayn 
dw,ünülemez. En ıenel anlamda, devlet 
ya da bütçe yapııı, ekonomik toplunual 
koşullann bir bütünüdür. 

Bütçenin Işlevleri, en genel anlamda, 
kaynak kullanınunda toplumaal gerek
sinmelerin karşılanmuı ; yaratılan Lop
lumsal ürünün bölütümü ve ekonominin 
gelişme ve büyümelin katkı olarak �a
linabilir. Biraz daha aynntıh olarak ele 
ahndlRında, bu 1,levlerin ekonomlnin 
kamu kesimlne verdiRi öncellk ya da 

oIulık ii. dolrudan ıu,kili olduau gÖ<ü. i 
ıür. Bu durumda, bütçe10ıyaı ıınanu i
]tkilerini, özelde, ilgili toplumun tarib. , 

: �e!:��:�e��
n
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rolü yönlerinden ele alınmaa zorunlu- , 
dur." 

AYHAN BAŞARAN: 
VERGILER ÇALIŞAN 

SıNıFLARı HEDEF AlıYOR 

Kamu Görevlisi Ayhan Başaran i. 
toplantıya aunduau teblilde özetle 'u 
eÖl'ÜŞleri savunuyor: 

"Tmkiye'de kamu gelirlerinin kay
naklarına ımıfsal bir yakla.şım emekçi • 
ımıf ve tabakalar aleyhine varolan c:!co' ii' 
ıesizlili bütün boyuttanyla oıtaya ko,. 1 
makıadır. .". 

Konsolide bütçe gelirleri, vergi eelir
leri, vergi dışı normal gelirler, özel ge_ .1 
ve fonlar, iç istikraz ve katma bütçe L" .' 
tirlerinden oluşmaktadır. 1975 yılı dalt- , luruna löre kOOlOlide bütçe ıeürleri i· .. 

�:�:o� �:ı:::: ��� !!11:!:! --
fonlar binde 2 iç i.tikraz 6,57 ; katma .. 
bütçe gelirleri 1,46 "ırUla ..ıııptir. .1 

Kamu geürlerinin en bqmda yer alu. tt 
vergiler tamamen çalışan amıf '" tabaka
lan beder alınıtıır. 1971-1976 dÖD.miD· 
d. toiı.oii edılen 281 milyar 786 milyooı 
liralık veııi gelirinin yüzde 66,75 1niD 
vUltalı ftrıilerden oluşma. bu duru· 
mun ilk bakışta göze çarpan yeterli bir 
Köcterııeaidir. Vuıtalı .ergilerin ayrmtob 
bir dökümü durumu daha da açıklıla 
kavuşturmaktadıro öme«in 1976 yıbıı-
da tahlil edilen şeker iltiblalr: wrPai ay· 
nı yll milli gelir içinde 136 milyar liralık 
paya sahip tanm kecimioden elde edilen 
eetir vergiııinin 1,5 katı kadardır. Tekel 
maddelerinden alınan imb .... ftrJi,Ji lle 
beyannameli mükellef adıyla 1UU1an ticıı-
ret w anayi burjuvazilinin bUyük top
rak aahiplerinin ödedili ıetir veqilinin 
yüzde 66 'ini bulmaktadır. 

" Ocrettile:rdcQıı...-erıiler gelirin dotdu
lu an keııilm�ne kar,m, buıjuftZi ıeti· 
rini ve bu geliri kllrlJılayan ",n'pyi, retl
rin doldulu yılı iueyen mali yılın Mui 
aymda bildimekte, verıiııi.ni o mali. ydı.n 
Kuam aymakadar üç tabitte ödemekte
dir. Böylece vergi, gelirin doldulu ta· 
rihten itibaren 22 ay içinde (Hoklinıler 
aracılılıyle bu süre 34 aya çıkanlabil· 
mektedir) ödemiş olmaktadır. 1975 yı
lında beyannameli mükelleflerden 11  
milyar 64 milyon lira ıelir vera:isi tahsil 
edildiRi dikkate aluıdı.lında milyon lira 
gelir vereisi tahsil edildili dikkate almdı' 
Rmda 1974 yılı içinde dolan bu verııi 
borcunun 1976 Kum ayma kadar ö
denmeaiyle cari kredi maliyeti üzerinden 
burjuvazinin kan 2 milyar 400 milyon 
lirayı bulmaktadır. 1974-1975 enfluyon 
oranı da dikkate alınırsa bu kArın 4,5 
milyonu &.fitilı görülür. 

"Burjuvaziye tanınan bu ayrıcalılı rP" 
derebilecek bir mevzuat ve tarife deli
oiklill ne yapılmış, ne de düşünülmÜf
tür. 

Gümrük muafiyeti, yatırım indirimi. 
vergi iadeli gibi kolaylıklar ve yeni ola' 
naklarla da burjuvazinin az vergi ödeme' 
line açık olanaklar IaIlanmıştır. 

Verıitemede en imtiyazia ıınıf şüphe
aiz büyük toprak sahipleridir. Bu smü 
toplam ıelir vereilinin yüzde 1,4 'Unu 
ödemektedir. Tanmda toprakların den' 
eeaiz dalıhmı ıözönünde tutuluua bu' 
yük toprak sahiplerinin hemen hemen 
veqi dı,ı kaldılı söylenebilir." 



BUGüN TüRKIYE'DE ŞEKER SANAYIINDE, YAKLAŞıK OLARAK 25 
BIN Işçi ÇAlıŞıYOR. ŞEKER SANAYII, EGEMEN sıNıFLARıN BAŞ. 
TAN ITIBAREN çEşITLI YONTEMLERLE KUŞATTI�I, I şçiLERIN BI
LINÇLENlp ÖRGÜTLENMESININ ÖNÜNE çEşITLI ENGELLER KOY. 
DUC:;U BIR IŞKOLU. BURJ UVAZININ BU YÖNTEMLERI ARASINDA, 
HiÇ KUŞKUSUZ, SARI SENDIKALAR ÖNEMLI BI R YER TUTUYOR. 
ANCAK TOPLUMSAL UYANIŞA PARALEL OLARAK ŞEKER SANAYII 
ıŞçiLERI DE UYANIYOR, BILlNÇLENIYOR. ŞEKER SANAYIINDEKI 
SARI ÇEMBER YAVAŞ YAVAŞ KıRılıYOR. 

Şeker sanayiinde 

ren çemberi kırı i lyo 
nakiye'de şeker sanayı .. ki bır ... 

.. yı dalıdır. Binlerce Işçi çalıştırmISlIla 

�m bugüne kadar bu sanayı dalında 
� ",runlan ve mücadelelerlyle 

UCUi çok az şey yaz�dı. Kısaca özetler· 
.t şeker sanayı; 18 şeker fabrikası, kiis
pe kurutma, ıspirto fabrlkaJarı ve makl
.. Itelyelerinden oluşan genış bır sanayi 
dalıdır, Şeker sanayi dBlmda dal� ve 
ıeçici Işçi olmak üzere toplam �beş
bın civarında Işçi çalışmaktadır. 

FAZLA MESAI, FAZLA SÖMüRü 

Işçilerin aorunlarırun başında ça· 
saatlerinin uzunlueu gelmektedir. 
fabrlkaJarında kampanya döne� 
ay aıasında dtıişlr. Bu süre için· 

2 vardiya şeklinde 12 saat ça�. I"makt<.du:lar. 12 Saatin 8 saati normal 
3 saati fazla mesai ve 1 saati de 
ve dinlenme zamaro olarak ayrıl-

_ır. Işın Ilginç olan yaıu, yemek ve 
4nlenme süresinde üretimin dunnaması· 
D. Bu bır saalliII süre ıçınde ıkl ışçının 

Iş, bır Işçi tarafından yap�· 
üretl�n devamWıRı "RIan

Bu dtvamWık ıçınde Işçilerin 

'I ;:::�!�:.';:, bır kat daba arlınası gör-t geDnmektedlr. Gerçi Işçilere 
mesai için ek ücret ödenmektedJr 

.... durum derinURine incelendiRinde 
bu açıdan da Işçilerin fazla birşey ka-
1IIU!IId� ortaya çıkmaktadır. 

Şöyle. Yasalara göre günde sekız saat 
çalışan bır Işçi 26 y�da emekli olmakta
dır. Şeker sanayi işçileri y�da en az 7·8 
ay günde 4 saat fazla mesai yaparak ça
lışmakta ve aldıklan ek ücretin pirimlni 
de Sosyal Slgortalara ödemekteler. En 
basıt bır hesapla, şeker Işçilerinin ÇalıŞ' 
ma saati açısından 20 yılda emekli ol· 
ma1an gerekmektedir. Buna nernen 
emekUUk süresl bu sanayı dalında hi li 
26 y�da tutulmaktadır. Görüldügü gibi 
aslında Işçinin eline fazla mesaiden do· 
layı biraz daha fazla para geçmektedir, 
fakat buna karşın bu süre ıçınde Işçi 
fazla çalışmanın getirdiR! yıpranmadan 
dolayı saRlıRından çok şey kaybetmek· 
tedir. 

DlRer bır konu da Işçi saRlıRıyla ilgi
lidir. Iş Kanununun Işçi saRlıRı ve iş 
güvenliR! yönetmeURl, "Işyerlerinin sı· 
caklıRı 25 derecenin üzerıne çıkamaz, 
15 derecenin altma düşemez" demesine 
karşılık, şeker sanayiinde işçiler yazın 
40 derecenin üstünde, kışm O derecenin 
altında çalışmak zorunda bıralulmakta
dıılar. 

NASIL BIR SENDIKA? 

Bu sorunlar ortada iken şeker sanayi 
Işçileri ekonomlk-demokratik haklan 
doRrultusunda naw mücadele ediyorlar. 
Şimdi bunu görmek gerek. Şeker sana
yiinde çalışan Işçiler kısa adı Şeker-Iş 

Im, __ Y __ O_R_O .... Y_O_$_ok_U_rl_an_nd
_

8_n, � MHP/li başkanın 

mariletieri 
II AraJık yerel "çimleri IonucuMa, 

Elall'da Belediye BOfkanlllın, MHP'li 
oda)' k4Zcnmlftı. 

MHP'1i bir kişinin belediye bOfkanı 
"çiifinden JOMl, EIozII 'da olup biten
ler, bu partinin kitle tabanı yaratma., ta
raftar toplama konutuna nOld yöntem
ler izledilitre ue izleyeceline de açıklık 
,elirmektedir. Em",," MHP1i belediye 
b4fluınının dauranlflann, izlemek bu 
ClÇıdan yararlı ol4cahtır. . 

Belediye Başkanı, Sultan .Mıuatuari 
tedbil .. kıyafet ederek çarşıya pazara 
bıuhınla,. l/trmekte, bu baıkınlor ıonu
CUMa bir iki kilo şeker ya da pirinç .fok eden küçük e.nof' "yakalayıp" .özd� lefhir etmekte ue böylece "tüketici "  
iLin en büyük doılu oldulu izlenimim 
PJrrme)le çal�mahtodır. . ?erçi MHP.,; Belediye Başkanı led· bıl·ı ktyafet etmektedir JÖzde oma kim old.ulunu halka gö.terecekbütün işaretltı; de kUllanmayı ihmal etmemekfedir. Ornelin her "ba.kın "do iki adım arka' IIndan belediye zabıta memurlar .. bOf.\ano refahat etmektedir. Baıkın ue ce�ndırnıa işlemleri ",","ında 01431 ye��e f

.
?planan halk, ba.kın uerenin him

'ini Olrenince "i,te bize böyle ba,kan 
Itreh, poholılılı yaratanıarı naıd yakalı· ?ı�" · " diyerek, bOfkana hayran'ılın, be
wnmekf edfr, 

Bu ceuual belediye başkanının ünü 

Elazrl 'ın her yerinde yayılmış durumda
dır. Bilinç.iz in.Janlar, nihayet "halktan 
yana" bir bllfkan bulmanın mutlulu'u 
içindedir. Marul ue elmalarına azıcık ça
mur bUlllfmış bir zaIXJlll ,eyyar satıcmın 
tezgahı belediye bllfkanı tarafından de.,. 
rilip unaf cezalandırıldll,ndo, halk ".ıh
hollerini böyleline düşünen" belediye 
başkanının "kendilen'nden yana" nite' 
Uline bir ku daha iman tazelemektedir, 

MHP'nin kitle tabanı yaratmak için 
kulla,ıdllı bu tür taktikler üzerindc de 
önemle durulmalıdır. Bir kcz, bu tür 
)'öntemler, bilinç.iz yılınlar üzerinde 
gerçekten etkili olmaktadır. ate yandan 
aynı tür dauranışlar sonucunda, pahalı
ı.gın, yoklulun gerçek .orumluları bir 
perde arkaıına gizlenerek. gerçek .uçlu 
olarak bir auuç küçük ue yok."" eınaf 
gö.terilmclıtedir. 

Ne yozık ki, MHP'li bclediye başkanı
nın bu dauranlflGrının gerçek yüzünü, 
'ıalhın karşııındaki gerçek güçleri Idlle
lere gö.terecell çalışmalar da clııiktir, 
yete,.,izdir. Euet, Elazıl 'da "deurimci
ler" uardır. Vardır, oma onların aııı "i
raşl, ''Souyellerin emperyali.t mi, yoklO 
reuizyoni.t mi" olduklarını araştırmak· 
tır. 

Her zaman, her yerde oldu'u gibi, 
burada da Glıl göreu gerçelt ilericileI'e, 
demokratlara ue yuriseuerlere düşmekte
dir. K. Aydın Tunceli 

olan Türk·lş'e baRlı Türkıye Şeker Sa· 
nayl Işçileri sendika,ında örgütlenmlş· 
lerdlr. Bu sendikalUn tüm şeker fabrika· 
Iannda şubeleri Vardıı. Şubeler Şeker. 
lş'ten baRımslZ olarak hareket edemez· 
ler ve toplu Iş sözleşmesi yapma yetkisi 
şeker·lş'e aittir. Y� işkolu düzeyinde 
sözleşme yapılmaktadır. Bu sendikanın 
yapısını an1ayabilmek için sendikanın 
ana tüzüRünün 3. maddesinde belirtilen 
temel amaç ve ilkelere bakmak yeterli
dir. 

"a) Miıuyetçııık, demokrasi ve insan 
haklan evrensel beyannamesi Ilkelerine 
baRlı kalmak şarlıyla Işçilerin ve insan· 
Iı�ın, saadet, hürriyet, sulh ve medeni 
bir hayat seviyesine kavuşmasmı, sosyal 
adalet ve sosyal güvenli�n korunmasını, 
Iş hukukunun gellşmeslni saRlamak. 

b) Istismara matuf bir sermaye bald
mlyetlnl ortadan kaldırmak. 

c) Partiler üslü polıtıka takip etmeyi 
ilkeleri arasında saymak. tl 

ışçilerin ve insanlıeın"mutluluk dü
zeyine ulaşması", sosyal adaletin ve sos' 
yal güvenDRln saRlanmasl lçln alınan klS' 
taslar gerçekten Ilginç. MiıuyetçillRin 
günümüzde ne anlama geidiRI açık. Bu· 
gün Türkiye'de milllyetçııık adına Işle· 
nen cinayetler, yapılan baskılar ve saldı
mar ortada Iken bu "i1ke"nin neye hiz
met ettiRi ortada. 

KLASIK SARI SENDIKA MANTI�I 

Şeker·lş yöneticilerinin Işçi 'ırufına 
ve özel olarak kendi işçUerine ihanet et· 
tiklerinln açık bit kanıtı da "istismara 
matuf bir sermayenin hakimlyetini orta
dan kaldırma" yolundaki sözde ilkeleri. 
dir, Sennayeyl "sömürüden yana" ve 
"sömürüye karşı" şeklinde ayınna, ser
maye sınıfını temlze çıkarma çabasın. 
dan başka bir anlam taşımaz. Sanki sö
mürüden yana olan sermayenin yanında 
bir de "sömürüye karşı" olan namuslu 
bir sennaye kesiminin" varhaı söz konu
su. Şeker-İş yöneticilerioöylece san sen
dikacı olduklannı açıkça ifade ediyor
lar. Diaer bir tutarslZhk ömeei de "par-

. tller ii<tü polltlka" ilkesidir. "taraf,ızız, 
biz işçileroen yanayız" demenin ne an
lama geldiRini, bu Ilkenın altında yatan 
amacın Işçi sınıfını kendi baaımslZ po. 
IItlkasııu Izlemekten alıkoymak, üstelik 
kendini amansız bir sömürü çarkı altında 
ezen burjuvazinin politikasına işçi sını. 
fının dolayh olarak desteelni uelamak 
anlamına geldl�inl ilericiler ve sosyalist. 
ler bugün çok açık olarak biliyorlar, 

SOSYALIST i ŞÇiLER 
GÖREV BAŞıNDA 

Tüm bu olumsuzluklara karşılık iş
çiler birleşerek, örgütlenerek mücadele
lerini sürdürüyorlar, döndürülen dolapla
n tezgahlanan oyunlan boşa çıkarmak 
için se�dika yöneticilerini teşhir ediyor
lar ve onların Uzerinde de sUrekli bir de
netim uyguluyorlar. Bu mücadelede baŞı 
çeken yine her zamanki gibi ilerici ve 
",syallst Işçiler. 

Şeker·lş'ln Amaaya şubesinden bır 

örnek: Bu şubenin 1977 Nisan'ında ya
p�an kongresinde, sendika tarihinde ilk 
der. olarak Işçi sorunlan ve bunlann çö
zümü, bilimsel sosyalist bir yaklaşımla 
sosyalist Işçiler tarafından ortaya kon· 
du ve di�er Işçilerin açık desleRlnl ka
zandı. Kongre sırasında bu tür önerileri 
yapan Işçilere "politlka yapıyorlar, bun· 
lar TIP üyeleri" şeklinde wdınldı. Tüm 
bu wdırılaıa ve baskılara ka�ı bııınçU, 
Işçilerin konuşması engeUenemedi. Ya
pılan önerilerden de öte, sosyalist ve ön
«ii işçiler işçi sorunlanrun çözümü için 
Imza toplayıp mücadeleyi başka bir ka
nalda da 'ürdürdüler. !,çilerin mücadele 
içinde hlrllktellklerinin saRlarmıasl yo
lundaki bu girişl�ere ka�ı, lşçUerin 
kendi aralarında bölünmelerini satlamu 
için şeker sanayii işverenlerinin işçi ça
hştınna yöntemlerini de incelemek gere
kiyor. 

PATRONLARıN YANDAŞLARı 

Şeker fabrikası üretlm süreci aşama
sına göre, belirli kısımlardan oluşmak
tadır. Bu kısımların ustabaşı ve ustabaşı 
yardımcıları vardır. Bunlar sendika üye
leri olmakla blrlikt. Işveren tarafından 
"Siz Işveren .. �ırsıruz" yollu pohpoh
lamalarla onlara maddi çıkarlar (Iojman 
gibi) saRlanmakta ve bu şekilde bu Işçi
ler diRer Işçiler üzerinde denetim ve 
basla aracı olarak kullanılmaktadır. Böy
lece işçiler arasında çeşıtlı gruplar oluş
turularak işçlierln birliR! parçalanmak 
istenmektedir. Aynca bu ustabaşlan ve 
yardımcıları sendika yönetlcisl olarak da 
görev yapıp patronların çıkarları do�rul· 
tu,unda denetlediklerl Işçilerin adına 
toplu sözleşmeye oturup, kendilerine 
ayncalıklı haklar verilmesini talep, et· 
mektedirler. Bu tür sendika yönetidle
rinden işçilere hiç bir hayır gelmeyece· 
R! açıktır. 

MÜCADELE GELIşIYOR 

Bundan sonraki aşamada, mücadele
nin sürdürülmesi vf yönlendirilmesi ileri
ci ve scsyallst Işçilere düşmektedir. Da· 
ha şimdiden, sendika yöneticileri tara· 
fından hazırlanan ve tabandaki işçilerin 
gelişen mücadelesini önleme oruan baskı 
altına almayı amaçlayan ii Şeker sanayi
nin geleceRinin düşünülmesl" başlıRı Ue 
kaieme alınan bir belge ele geçirilmiş ve 
oynanan oyun ilerid işçiler tarafından 
ortaya çıkanlnuştıı. Aynı anda, şeker 
işçilerinin milcadelesİni kendi çıkarları 
do�rultu,unda saptırmak Isteyen bu iş. 
veren uşaeı sendikacı tayfasının işten 
çıkarılması. için Imza toplannuş ve bu 
Imzalar Şeker.lş Genel BaşkanlıRına 
gönderilmiştir. Ayru hanıket dlR.r şube· 
lerde de gelişmektedir. 

Şeker sanayUnde mi.ıcadele ilerici ve 
sosyalist işçilerin öncülüeünde tüm sap
tınnalara karşın sürüyor. Tezgahlanan 
tüm oyunlar b04a çıkartılarak, mücadele 
geUşiyor. Mücadele, burjuvaziden, kendi 
sınıfla"na Ihanet edenlerden, işçi ve 
emekçi düşmanlanndan hesap sora sora 
Ilerleyecektır. 

YURUYUŞ · 21 ŞUBAT 1978 · i l  



�. ___ ._. ________ "1"._.��_1"1�1"._.� •• _'''''1''''''''''''�-

Rodezya' da şike an laşma boşa çıkacaktır 
GeçtiRimiz hafta Içinde Rodezya'nın 

ırkçı yönetimiyle birkaç işbirlikçi "Si· 
yah lider"(!) arasında şlke bır banş an· 
laşması imzalandıAı açıklandı. Yapılan 
açıklamada, taraflar arasında sürdürülen 
görüşmelerde, kurulacak Afrikaldann 
yönetimindeki parlamentoda beyazlann 
temsil edilmesi konusunda ortaya çıkan 
anlaşmazlıRın da çözünilendiRI bıldıril· 
di. Bu aradı, bugünkü hükümet yerine 
yeni bir geçici hükümetin kurulması üze· 
rinde de anlaşmaya vanldıeı açıklandı. 

ANLAŞMA Ml'? 

ırkçı lan Smith yönetımı Ile sözde 
"siyah liderler" arasında varudlRı hlldl· 
rilen anlaşma, geniş tepkilere yol açtı. 
bd yddır 21mbabve (Rodezya) halkının 
ulusal kurtuluş mücadeleshd birleşik bır 
güç olarak sürdüren Yurtse .. r Cephe'run 
yöneticilerinden Josbua Nkomo, söz ko
nusu anlaşmanın hIçbir an!·ml taşımaya
caRıru, 21mbabve yurtseverlerlırin tam 
özgürlük ve baRırnslZlı�1 elde edene ka· 
dar silahlı savaşı sürdüreceklerlru bildirdi. 

DlRer yanda. ABD Dışişleri Bakanlı· 
Iİ da, yaptıA'ı bir açıklama ile, söz konu
su anlaşmaya karşı oldueunu, anlaşma
nın ABD ve Ingiltere tarafından hazırla· 

Vorlter: ırkçı yönetimimutlokayıkJlocak 

nan planla baRdaşmadlRıru belirlti. BM 
örgütündeki ABD temsilcisi Andrew 
Young da, Rodezya yönetimi ile bazı si
yah llderler arasmda varılan sonucun 
"gerçek bir anlaşma olmaktan çok uzak 
oldu�unu" söyledi. Ancak, BM'deki 

Çin, Japonya ile antisovyet 

ittifakı girişimlerini 

yoğunlaştırıyor 

Maocu Çin yönetimi Japon tekelleriyle yeni bir ticaret anlaşmasını geç
tiğimiz hafta imzaladı. Çin ticaret yetkilileri ile Nippon Çelik I şletmeleri Baş· 
kanı Yoshiro Inayama tarafından imzalanan anlaşmanın, 20 milyon dolarlık 
bir ticaret hacmini kapsadığı bildiriliyor. Anlaşmaya göre, J aponya'nın Çin' 
den 1978 ve 1982 yılları arasında 47 milyon tonu aşkın haın petrol ve 8 mil· 
yon tondan fazla kömür alacağı, buna karşılık Çin"n Japonya'dan 7-8 milyar 
dolar değerinde sanayi malzemesi ve 2·3 milyar dolar değerinde inşaat gereç· 
leri ithal edeceği açıklandı. Bu arada, söz konusu anlaşmanın " bütünüyle özel" 
bir anlaşma olduğu da öne $Ürüldü. Ancak anlaşmanın her iki iike hükümeti· 
nin de ortaklaşa desteği ve onayı ile gerçekleştirildiği gözlemciler tarafından 
doğrulandı. 

Maocu Çin yönetiminin Japon tekellerinin yöneticileriyle yaptıkları son 
anlaşmayı, sıradan bir ticaret sözleşmesi olarak görmek mümkün değildir. Çin 
yönetimi'nin AET ile önceki hafta gerçekleştirdiği ekonomik anlaşma gibi, 
son Çin·Japon işbirliği de, Maocu yöneticilerin emperyalist güçlerle işbirliğini 
geliştirme çabalarının bir ürünüdli". 

Çin yönetimi, uzun sii"edir, J aponya'yı Doğu Asya'da Sovyetler Birliği ! 
ne karşı kurulacak gerici bir ittifaka bağlama çabalarını sti'dii"üyordu. Bu ça
balar, Maocu yöneticilerin defalarca yinelediği "anti-hegemonya ittifak" öne
risinde dile getirilmişti. Geçtiğimiz yaz aylarında, Çin yöneticileri Japonya' 
nın muhalefette gözüken gerici liderini ülkeye davet etmiş, onlar aracılığıyla 
Japon hükümetine söz konusu " ittifak" önerilerini tekrarlamışlardı. Böylece, 
Maocu yöneticilerin, antisovyet bir blok oluşturma girişimlerinde, özellikle 
J aponya'daki en gerici, en militarist güçlere dayanmaya çalıştığını ortaya 
koymuştu. 

Son olarak Maoaı Çin yöneticileri, Japonya'ya yönelik gerici bir işbir
liği çabalarını, maceracı bir politikanın Çin ekonomisi"i sürüklediği darbo
ğazıara çözüm bulma girişimleriyle birleştirmeye çalışmaktadırlar. Çin yö
netimi geçtiğimiz yaz aylarında ABD, Kanada, Avustralya gibi ülkelerle 7 mil
yon ton hacmine ulaşan bir tahıl ithali anlaşması gerçekleştirmişti. Çin yöne· 
timinin, kapitalist OIkelerle yaptığı ekonomik işbirliği ve ticaret anlaşmaların· 
da, devletten devlete ilişkilerden çok daha fazla, doğrudan doğruya dev tekel
lerle kurulan ilişkilere ağırlık vermesi, ekonomik ilişkileri söz konusu ülkeler
deki gerici güçleri destekleme amacıyla birleştirme çabasını yansıtmaktadır. 

Maocu yöneticilerin J aponya'nın militarist ve intikameı güçleriyle kura
cağı yeni bir antisovyet blok, tüm doğu ve giOıeydoğu Asya'da barışı tehdit 
edecektir. Bu ittifak, emperyalist güçler tarafından bölgedeki ilerici ye demok
ratik gelişmeleri frenlemek için kullanılacaktır. Bölgede silahlanma yarışını 
da yeni bir aşamay. yükseltecek olan böyle bir ittifak, bölgedeki genç devlet· 

lerin ekonomik gelişmesi Uzerinde yeni bir yük oluşturacaktır. Bu antisovyet 

ittifak girişimlerine karŞı çıkmak, diOıyadaki tUm barışçı gUçlerin görevidir. 
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Amerikan temsilelslı ROOezya'da bütün 
talatıann katdacaRı .. rbest .. çimierin 
bır an önce yapılmasını Istedlkleriru, 
böylece ülkedeki gerginlıRın azaltdablle· 
ceRini de öne sürdü. 

YALNıZCA VORSTER 

Gerici Ian Smith yönetimlrun gerçek· 
leştirdiRI öne sürülen anlaşma, dünya ka· 
muoyunda yalnızca Güney AfrIka'dakl 
ırkçı rejimin başı Vorster tarafından 
"olumlu" karşdandı. 

Rodezya 'da ulaşılan son anlaşma, şi
kt bır uzlaşmadan başka birşey de�lId1r. 
Emperyalizmin Işbirlikçisi ırkçı yönetı· 
cıler, ötedenberi, böyle bır uzlaşmayı 
Hadezya halkına kabul ettıreblhnek 
umuduyla, kendisiyle pazarhRa oturacak 
birtakım sahte "siyah liderlerin" arayışı 
ıçınde ldı. Bu girişimiere uzun süre ABD 
yönetimi de ortak oldu. Ancak, !On ola· 
rak, ABD yönetımı de böylesi bır "şi. 
ke" aruaşmarun hlçblr geçerlilik taşıma· 
dlRıru kabul etmek zorunda kalmıştır. 
Dolayısıyla son anlaşma, sacjece, ırkçı 
yönetimin "kendi kendine geUn güvey 
olma" çabasından başka yönde yorum
lanamaz. ırkçı yönetim, içine düştülü 
yalnızlıktan kurtulabilmek ıçın her türlü 
manevraya yönelebitmekte, bu arada 
emperyalist efemilleriru bile rahatsız 
edebilmektedir. 

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki 

ırkçı Vorster yönetlmlrun, Rodezya'da. 
kı anlqma sonucunda umuda kaı>ılnwı 
da boşunadır. Vorster yönetımı, belld, 
söz konusu anlaşmanın Güney Afrika ve 
Namlbya'da da benzeri bır yolu açabII .. 
ceRlru ummaktadır. Son aylaıda, Güney 
Batı AfrIka Halk örgütü (SW APO)'.u. 
yürüttüRU mücadele önemlı bataruar ka· 
zanmı" SW APO 'nun otoritesi emperya· 
list devletler tarafından da kabullenll· 
rnek zorunda kalmıştır. Vorster yönetı· 
mi, şlındl, kendisiyle uzlaşmaya baz" 
bazı aabte "baik temsilcileriyle" blnn 

ya gelerek oruarla pazarhRa oturmayı, 

böylece SW APO 'nun yükselen gücünü 
kırınayı umablllr. Fakat Vorster'ln bu 
çabalan da en kısa zamanda boşa Çıka. 
caktır. 

SIYASAL ÇöZüMüN öGESI 

21mbabve yurtseverlerirun ülkedeki 
bunalıma "Sıyasal" bır çözüm bulunma· 
sma karşı oldukları yö.ündekl propa· 
ganda bütünüyle gerçeklere aykındır. 
Bugüne kadar silahlı mücadeleyi kararh 
bır biçimde sürdüren 21mbabve'lI yuri· 
se .. rier, bunalıma "Sıyasal" bır çözüm 
bulunması ıçı. de ber türlü çabayı gÖl
termlşlerdlr. Zimbab .. Yurt .... r Cep
besi, artık bütün dünyada Zimbab .. hal· 
kının gerçek temsilcisi olarak, bımalıma 
Sıyasal bır çözüm bulunabilmesine totb
ii olacalt tek laraftır. 
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Smith ve şiked "liderler": Muzorewa ile Sithale. 

RODEZVA SORUNUNA ÇöZüM BULACAK OLANLAR ZIMBABVE HAL· 
KININ GERÇEK TEMSILCIsI oLAN ZIMBABVE YURTSEVER CEPHESI· 
DIR. BOTüN DüNYADA ILERICI GüÇLER BUNU BöYLE BILIYOR VE 
ıRKÇı YöNETIMIN ş l KE  ANLAŞMALARLA ZIMBABVE HALKıNıN 
MüCADE LESINI SAPTIRMASINA KAR Ş I  DURUYORLAR. 

SOMALI ORDUSUNDA ETYOPYA'YA KARŞI 12  BIN 
Y ABANCI ASKER ÇARPIŞIYOR 

Ilerici Etyopya yöntimi, emperyali., UII ,eria güçl,rin daı.,dedili ri
'ahil aaldmloro korşı .on ild hafta Içinde önemli .trateji" bOfanlar k"ondL 
Bu arada Sovyet TASS Ajcıı" .. Etyopyo'ya ka"ı lUkeri harelratı ıWdwen So
mali birliklerinin yanısıra bOfka ülkelerin de lil4hll kuwetl,rind,n d. ad,M· 
rin yer ald.,ım da açıkllıclL Yapılan açıklGmoda. Somali birli/tlerinin " irili,.. 
kın geri bıraktıklan NATO ıilohlormm da ,örüldülü ur bunlar aralanda ABD 
yap'" ıiloh Lle cephaMlilin çokluRunu" dildıoti çeltti'i bildirildi. 

Bu arada. Etyopyo'ya Irarşı yöneltti'; oakeri ıoldınnln bOfO,..lZlrlı ltar
,,,ında, Somali yönetiminin. çatııma)'ı u'Ullaranııl boyutlara ulottannoya ça'lf'ıI' bildiriliyor. Slad Barr. yönetiminin. bÖ)l/ece. Etyopya'nın bo",ç. ,u;· 
,imlerini de ,eçi,ti"",)'; umdu'u b,örtiliyor. Onümlizd,lfi ,linl,rd, "Afrllfo 
Boynuzu" ,eli'1Mıinde önemU adımlar, b,ltwm.1t " ,."i)'or. 



CIKMAZ YOl: 
• 

ANTiKOMONiZM 
RAŞtr KAYA 

Yenl Iilktimet, kuruluşundan bu yana dış politika konularmda girişken 
.. yolun çalışmalar Içinde olacalı lzlenlmlııi yaratmaya özen gösteriyor. Ger· 
çekteo de dış ilişkilerde bır canWık söz konusu. Hilkllmeıın ve destekleyicisi basnın benlınııedlll deyışle "top karşı sahalara atılmış" durumda. "Top"un 
lçerlRI üzerinde durmak gerell duyulmuyor. Ambargo, Kıbrıs, Yunanıstan'la 
lişkilE!' sorunlarının tümü aynı çerçeve içerisinde ele almıyor. 

Ifıiktimeııerln "'runlar karş"oıda girişimlerde bUıunmaları çok dolal. 
Görev bu. Nomıal olmayan hükümetlerin bareketu kalmalan. Ülkenin MC 
bükümetlerl lle getirildiii yer bır ·'bükümet'·in en dola� biçimael görevlerini 
yerine getlrmeslnl bile "olalanüstü" bır olay yapabiliyor. lierlci olarak n�e· 
"ndırilen çok çeşitli çevreler bu kadan ile yetlnlyorlar. Yetlnmekle kalmayıp 
Içerili, özü tartışmadan yapdanıan allaş tutabiliyor, Türklye·nln dış poliııka 
sorunlaran çözmede ileri adımlar atıldıımı ispatlama çabalarma giriyorlar. Bi· 
linçli bır körlük yaygOllaştırdmak istenlyor. Oy .. son günlerin kontr-gerilla 
tartışmaları, bütçe görüşmeleri yeni iktidarm dış politika ve ulusal güvenlik 
anlayışma Ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak Için önemli olanaklar yarattı. 
Son Yüksek Askeri Şura toplantısı bu konularda daha da derinlere inilmesine 
fırat hazırladı. 

Ortaya atılan konulardan ilki "yeni bir ulusal savunma kavnlmı oluştu
rulması" hakkında. Yeni bir ulusal savunma kavramına gereksinlUyor, başba
karun kendisi böyle &Öylüyor. Yenl kavram NATO ile birlikte dlişünülüyor. 
NATO'ya ratmen böyle bır gereksinlırıin hükümetçe henlmsenllmeslblle çok 
önemli. Bu kadarı bile NATO·nun '·Türklye'nln ulusal güvenlilini .. Ilamadı· 
Imm·' bükiimetçe itirafı demek. NATO·nun ulusal güvenlili sallamadılı yenı 
bır keşir dettl. önemli olan bunun bükümetçe ifadesi. Daha da öneırıilsl böyle 
bır .. ptamadan çıkartdabilecek sonuçı.. 

Başbakan Askeri Şura toplaııtllllDda uluslararası ilişkileri delerlendlri
yoı, önemli ve geçerli saptamalar yapıyor. Türkiye'nin "uıusal güvenlilini 
dünya banşından soyutlama olanalı" olmadılını söyiiyor. Dünyada mevcut 
tIlki ortak güvenlik sistemi arasındaki dengenin, dünya ve bölge açısından da 
kendı gUvenliiimiz açısından da öneırıinl sürdürdülünü" belirlerek, ·Türklye· 
Din dengenin bozulmasına yol açıcı bır davranışta" bulunmaması gerekıııı 
lOnucuna varıyor. Ecevit'in başka bir saptamas da "uluslararası ilişkilerin ge
.1 anlamda bir yumuşama döneminde" olmasi. Bu noktadaıl hareketle barı
'II koruııınası -Ecem Iki ortak gUvenlik sisteırıi arasında denge diyor· Için sı
!abiinma yarışı yerıne silahlann sınırlandırdmı .. gereline I,aret ediyor. Baş
bakan ıon olarak da Türklye'nln yer aldıj!ı bölgede du.....,un tersine oluşun
daa, IÜl.hlanma yarışından &öz ediyor. Geçerli bu saptamalardan geneDeme 
.. ",nuçlara ulaşıyor. U1u .. 1 güvenlik ve dış politika konulanna yaklaşımını belirliyor. Yaırıigı ve yanlışlar da bu noktada başlıyor, polillk tercih ve balım· biıtlar atıı"lıkJarını bu noktada koyuyorlar. Ecevit, ıı1usal savunma ve ülkenin 
ııoıı.mı,Uk düzeyi arasındaki ilişkilere delinerek 'yenı" savunma kavramını t .. 
melde, NATO'nun yeterlilzliklerlnl telafi edld ve Türkıye ·nln silahlanma yarı· 
, ... bütün hızıyla katdmısını öngören bır anlayış olarak belkllyor. ··uı ... ı 
b ....... iık .. sözcllklerl arkasma bır ölçüde saklanılmaya çalışdan 'yeni ulusal 
• "nma kavramının' özü böyle. Böyle oldulu Için de '·yenlllll"' kalmıyor. 
Şu nedeolerle; önce dÜDyada ve bölgede silahlanmanın kaynaklarmı, silah lan
maya kimin ve nıçın yol açtıtım araştırmak istemiyor. poliıık tercihler bura· 
do bem ohıyor. Sonra özel olarak Türkiye'yı sllahlanrnaya Iten nedenlerin "Iki 

Sıstem·· arasındaki ··hassas" denge detll, bulundulu sistem içinde, NATO 
içinde dolan sorunlardan ortaya çıktıımı gönneyen sonuçlann doA:ru olması· 
m beklemek yanıltıcı oluyor. Daha da önemlisi barışçı ve gerçekçi ulusalsa
vunma kavrammın anlamı anlaşıbnamış oluyor. 

Ulusal güvenlik kavramının ekonomik gereksinimlere uygun olması. ka
buUenlldikten aonra ciaha fazla özgUn silahlı güç oluşturulursa güvenl�ln sat· 
lanacalı ileri !Ürülüyor. Gerçekçi ve bilimsel bir anlayış Tüıkiye gibi ülkelerin 
ulusal güvenlilinin sallanmasanda geçerli yolun dünya barışçı güçlerinin ör
gUtlü dayamşması ve mücadelesi oldulunu göstermekte. BM ilkelerinde so
mutlanan davranış llkelerlnln ulusların dış ilişkilerine yön vermesi için çalış· mak gerekir. Barış içirde bir arada yaşama ve yumuşama için mücadele et
mek böyle bır poliııkanuı temelidir. CIIP IktidarOlın böyle bir mücadeleyi dü
şUnmedlAI, yurnuşarnayı emperyalist slsteırıin yedetlnde edilgen biçimde Izle· 
necek bir konu olarak gÖrdÜIü anlaşdıyor. DÜDyada iki Sıstem arasındakl "den· 
ge··yI temel alan başka ilerid giiçler de var. Bunlar dengeyi pasif bir poliııka 
olarak gönnüyorlar. Si1ahsrılanma ve askeri bloklarm tasiyesi için mücadele 
ediyorlar. Bu mücadelede silahlanmanm kimin yanrma ve bundan kimlerin 
sorumıu olduklarmı gösteriyorlar. 

Yenl Iktidarın ulusal savunma anlayış� barış Için etkın bır biçimde mU
cadele anlayışından çok uzak. Barışa ve banş için niicadeleye inanmamanm 
ifadesi olan bu görüşlerin bazı gerekçelere dayandırılması gerekiyor. Ecevit 
görüşlerini haklı çıkarmak ıçın bu ışı de yapıyor. Şöyle diyor; ··Bazı iç tehti· 
kelerin dışarıdan kaynaklanabileceli ve dış tehlıkenin örtülü bır biçimi olarak 
kendlnl gösterebilecetl dlişünülebilir ... çalımızda, dış kaynaklı iç tehlike her 
ülke için var aydır ... Nitekim, dış kaynaklı Iç tehlike çatumzda hemen her 
ü1kenln kapdarmı zorladılı halde, klırıi demokratik ülkeler, toplum yapdumm 
sallamliii, ekonomik düzenlelinin ve devıet yönetimlerilin sallıklı oluşu ve 
iç gUvenlik önlemlerlnln etkinUll lle bu tehlikeyi yangma dÖnlişmeden söndü· 
rebilmektedirler." Söylenen çok açık. Ecevit temel anlayışını ortaya koyu
yor. Önce barışa yönelen tehdidin emperyalizmden delil, bizzat banşçı güç
lerden geldllinl &Öyleyerek ·yenl savunma kavrammm· NATO'ya dayanma,,"ı 
haklı Çıkannaya çalışıyor. Böylece yeni bır anlayışm olmadıj!mı da açıklıYor. 
Iklnd olarak Türkıye içindeki ilerici ve aosyalist giiçlerin ·'dış kökenli" oldu· 
lunu &Öylüyor. Böylelikle '·beynelmllel komünizm" teblikesl kervanı .. katd� 
yor. Aynı zamanda Deırıirel ve Türkeş·1n ··komUnlzlni tehlike saydıj!ını açık
laması" istemlerine, onlardan geri kalmaz biçimde yanıt veriyor. Anti-komU
nizm·de onlarla birleşiyor. Ayıdık üslupta. Ecevit anıı-komünizmi daha "uy. 
gar'· bir üslupla yapıyor. Açıklama yapmaz .. &özlerini başka türlü deterkon
dlrmek imkansız. 

Aslında vardan bu nokta fula şaşırtıcı olmamab. Yapdan CIIP'nln atı 
kayış sürecinde bir nokta. "Kıbrıs harekatı·' 12 Mar! sonrası CIIP'nln dış poli
tika konulannda .. ta kayışmda önemli bir adım olmuştu. Enerjı Ajansı bu 
dönemde olup bltıiye getirildi. Kiııelerin şoven, ırıiiliyeiçl duyguları arkaya 
alınnuştL Şimdi bu adıırıiar geliştiriliyor, &ermayeye d" ılltkll .. konusunda 
da gUvence veriliyor. CIIP·nln bu konuda iyi .. nnlama yaptııı anlaşılıyor . 
Savunma Bakanı !şık bu zamanlamaya da ışık tutuyor, şöyle diyerek: "Bır 
parti u1u .. 1 savunma korıseptlnl muhalelotte detll, Iktidarda Iken oluşturur. 
Biz bunun Için bır bu konulan glrırıiyoruz:· Ne oldulunu anlamak Için yete. 
rince açık. 

Amerikan barışının içyüzü ortaya çıkıyor 

hafta batında ABD yöne
tarail ve Suudi Arabistan'a 

&atıfların. ba,ı.ıacalı haberi, 
_ -···_·,'_ .. u. ıeni, yankılar. yol 

üç ülkeye gelişmi, . 
kararlaştı-

8Ç1ldamıştl. Bu karar, Ortado
, Mım ile hraU uUlnd. tek taraflı lIIııi �"manın lerçekle,Urilmesi bahad1tl e, Cenevre barı, konferansını ge

btıı.ı
rtnek ve gerçek buı, olanaklarını itri am.tk amacıyla ba,latdan ririfim· ı.n ii, bölaede kaçınılmu olarak silahbU ma Yarı,ını hlZlanduacqını ve yeni 1Ilı4t��' tehlikesini muacalını kanıtla· 

IIk��rikan emperyalizminin OrtadoRu ıtıaaı �e ye�i lilah &at1,larl karannı aJ. �k 10 Yonetiminin ban,. ıerçekle,-çin iiltlendlllni öne .i.irdülü 

"arabuıuculuk" girişimlerinin, ,imdi "d
lahtanmada arabuluculuCa" dönÜljt\ilü
nü göstermektedir. ABD'nin yenı silah 
wl,lannda İarail'le Arap ülkeleri &ru.ı.n
da denge kunnaya çahl}tılı izlenimini 
...ermesi de gerçekıere taban tabana aykı
ndır. ABD'nin yeni girişimlerinin tek 
amacı, arail militarizmini güçlendirmek, 
siyonist yöneticilerin yeni bir lav",a ha· 
zırlanma çabalannı desteklemektir. 

ABD 'nin yeni .i1ah latl,lan kararının 
açıklanmasından ıonra, Şam radyosun· 
da yapılan bir yorumda, bölgede yerle,
tirilecek yeni sava, uçaklarının büyük 
bir olasılıkla Afrika'da kullanılacalını 
bildirmiştir. ABD 'nin Ortadolu'da ger
ginliRi artırma girişimleri, ACrika'daki 
uluaal kurtuıu, mücadelelerini de tehdit 
etmeyi amaçlamaktadır. 

Siyoniıt Ba,bakan Begin'ln önümüz
deki haftalarda Washington'. yapacaQ:ı 
gezi, sahte "barı," planlarının içyUzünü 
daha da açıla çıkaracaktlr. Ortadolu'da 
gerçek barı,a gidtn yolun ancak Orta· 
dolu halk.lannm baRıınaız Irade. nden 
geçeceli çok ıeçmeden bütün kellnU
Riyle ortaya çıkacaktır. 
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KIJLTIJR ve SANATTA YOROYOS 

.ö",erlerin 
.ir ,iltliği var 

Yıllardır Oevtet Tiyatrolarını bır çiftlik gibi yöneten Gökçer ailesi, her döne. 
min, her iktidarın gözdesi olmakla ün yapmış bulunuyor. Gökçer all.,lne Ece. 
Ylt'in Klldlr Babnı KıŞıalı da dokunamadı. Gökçer aile.inden Ay ten Gökçer 
bugün yine kokteylleıde sosyalist ülkele ... ilişkln dedikodular, karalamalar 
yapıyor. Gökçer allesi yine tiyatro ye dışında asli ' görevterinin başında. 

Cüneyt Gökçer, yıJlaıdır Devlet Tl· 
yatrolan Genel M'ıidür!ülü koltuAunda 
oturmakta. Bukalemun gıbı ber Iktidarın 
rengini kolaylıkı. alabilen Gökçer, deA\· 
şen dönemlenle lUşkllednl deA\ştlnne· 
mekte, haklı oWak ün sahibI. 

En uzun Genel Müdür ünvanım da bu 
nedenie çok lyi'korumasınıbllen Devlet 
Tiyatroian Genel hfıidiirü, kendı sahnele· 
diAl "Sadık adam" rolünü her deAlşen 
Iktidar döneminde bır ıkı deAlşik repllk 
Ile yenıden oynuyor. 

Cüneyt GÖkçer, Devlet Tlyatrolaruun 
kesin ve deAlşmez bakımı oWak da ken· 
dini tüm ÇalıŞanlara kabul ettirmiş! Tl· 
yatro ve opera da çalışanlar onun Istek· 
led doArultusunda bareket edebiliyorlar 
ve onun gösterdiAl yerienle çalışabili· 
yorlar. Bir başka işte çalışabilmek de yi. 
ne Cüneyt Gökçer'in aAzından çıkacak 
kelimelere baAlı oluyor. 

REKLAMCı LIK ... 

Geçen yıl, Devlet TIyatrosundan ıkı 
kişi (Mebmet All Erbil ve Derya Baykal) 
bir televizyon programında sunuculuk 
yapmaya başlamışlardı. Aynı tiyatrodan 
Soner AAın, bır süre reklamlarda görün· 
!ILÜIj ve "Çokomllk" espUl" ile kendini 
tanıtmıştı. Cüneyt Gökçer bu üç kişinin 
bu dallarda çalışmalanna Izin vermedi. 
Gerekçe, "sanata aykın Iş'" yapmala· 
dıyelı. Sunuculuk ve reklamlarda görün· 
mek sanatçılık delildi. 

Andan bır yı) eeçtı. Cüneyt Gökçer 

ve eşi Ayten Gökçer'I reklıunlarda Izle· 
meye başladık. Söylentiye göre, bu rek· 
lamIar ıçın oldukça yüklü para abmş· 
\ardı. Devlet Tiyatrolannın deAlşmez 
müdürü, daha önce başkalanna vermedi· 
AI Izni, şımdı kendlalne rahatlıkla vermiş 
ve yüklü bir para karşılıAIDda tükürdüAü· 
nü bır güzel yalamıştı. 

Reklamlara çıkış ıçın bazırlıkl4ra ö
nem verilmişti. Cüneyt bey'ln başını 
örteeek peruk, Ayten hammın saçlarına 
Iliştlrlllverllen çıçek, hep Devlet Tlyat· 
rosu aksesuarclSI tarafından hazırlanmış
tı. Aksesuarcı, tüm eşlerını bırakarak bü
yük bir ltına Ile sayın büyüklednln Işleri 
Ile uAraşmış, onların takdirini kazannuş· 
tı. 

Ayten Gökçer'In bu sırada bir tel ... 
vlıyon programı vardı "ibişin Rüyası" 
adlı televizyon çekiminde, Ayten Gök· 
çer başrolü oynıyacaktı. Kostümler dj
kıldı, çekim ıçın sahne bazırl4ndl arna, 
Ayten Gökçer'In reklam çekimleri da· 
ha önemli olduAu ıçın bu Işler bellralz 
bir tarihe Iptal edilivenll. 

Yıllardır Devlet tiyatrolannı çıftlık· 
lerı gıbı kullanan bu aıle, başkalannı 
kendı ısteklerı doArultusunda bareket 
etmeye zorlarken, devlet tlyatrolanru da 
Istemleri ıçın kuDanablllyorlardl. 

AYTEN GöKÇER'IN 
SOVYETLER BIRLI�I ANILARı 

Bu çiftDIl Idare edenin eşi Ayten Ha· 
nım da pek kiitürlü, pek m1Wyotçl bır 

Hy.ıı 1 0  TL 'sl.ıııe :ıd.esi: Cui Mustafa Kemal nıv. i 4/2 i . Ankara 

hamfendlydl. "Kötü ru.lardan " nefret 
eder, her fırsatta onlar hakkındaki dü
şüncelerini açıklamaktan kendini alık", 
yamazdı. Hele, geçtlAimiz günl.nle gitti. 
AI bır kOkteylde, öeretmen edası Ile son 
gezisini arolatınıştı çevresindekilere: 

"Aman şekerim, bir Büyük Elçi banı. 
mı Rusya'da ha.sta1annuya gönıün, be
men hastaneye götürüyoriar; ÇırılÇıplak 
soyuyorlar fotolraflannı çekip şantaj 
yapıyorlar. Korkunç, korkunç! Dahasa 
da var. Bir yakınınız hastalanıraa yandı. 
DIZ. Hastanaye bıraktıj!ıruz andan itiba· 
ren yirmi gün haber alamıyorsunuz. öı. 
dü mü kaldı ını bIIemiyor Insan." 

Bayan Gökçer &on Sovyetler BIrIIAI 
gezisini arolatırken, çevresindekilere duy· 
dueu korkuyu yansıtabllınek ıçın baya· 
tının en güielrollerlnden birini döktürü
yonlu. EAltld bır eda takınması gençleri 
uyarmak lçlndl(!) Daha neler neler gör· 
müştü Moskova'da. Orada iki sınıf vardı 
çok zengın ve çok fakır oWak ayrılıyor· 
\ardı. Ve bu iki sınıf birbirini görmesin 
diye ortaya bir duvardlkmlşlenll. (Utanç 
duyan mı acaba?) 

Ayten Gökçer, çok üzülmüştü dolru. 
su, fakirlere çok acınuşta.ıİısan.lairre ka
dar zavallıydı orada. Altm kolyeslnl ta. 
kıp operaya glttiAlnde herkesin bakışla. 
rından öylesine rabatsız olınuştu ki glzU. 
ce kolyeslnl çıkannak zorunda kalmıştı. 
Tüyler ürpertlci bır durumdu bu. 

Devlet Tiyatroian Genel Müdürü ha. 
nınu Ayten Gökçer, bır de sokaktaki 
kuyruklardan söz etti. Hele bır keresln· 
de bir uzun kuyruk gönnüştüı- İnsanlar 
sıkıŞ teplş upuzun kuyrukta bekUyorlar. 
dı. Neydi acaba bu kuyruk? GIdip ba. 
kınca bir de ne görsün dersiniz? Hındls. 
tandan gelıne adı pudra satılıyordu. Pes' 
di Va11ahI pes. 

Bu anlatım bır gazetenin kulaAına ııı.. 
tl ve yazıldı. O zaman Devlet Tlyatroı. 
nnda büyük kıyarnetler koptu. Bunu 
muhakkak o gece kokteylde bulunan' 
"bazı komlnlstler" yazmışlardı. Şımdı. 
ye kadar yazılmaelılına göre (Demetkı 
bep söylermiş). Kıyametlerı koperdı 
ama "elebaşını" yakalayarnldı. 

UMUT 

CHP iktidara geidiAlnde, Devlet TI· 
yatrosu çalışarolan büyük bir "umut"la 
Genel Müdürlerinin görevden alınmasını 
bekliyor\ardı. Kiitür Bakam Ahmet Ta· 
ner Kışlalı'run da bu konuda görüşleri
nin Cüneyt Gökçer'in görevden almmasa 
doArultusunda oldueu söyleniyonlu. 

Uzun bir bekleyiş sonunda herkesin 
"Umud "u söndü. Cüneyt Gökçer, yine 
oyununu oynanuş ve görevinde kalmış· 
tı. Yine söylentiye göre Cüneyt Gökçer 
altı ay sonra emekliye ayrılacaRını söy. 
lemişti Kiitür Bakanına. Yıllardır yaptı. 
Iİ görevden kendllielnden ayrılınak III .. 
dlAlni belirtmişti. Bunu söylerken d. 
kimbilir ne gözyaşlanyla dolu bır tirad 
okumuştu. 

Planı başkaydı Gökçerlerln oysa. sah· 
neye çıkmayı düşünüyorlardı. BellrU bır 
mevklde sahneye çıknuık da fiyatlannı 
arltınyonlu. Altı ay daha Id ... edecek· 
ler ve son, demce dünyıhklanru SaJme. 
den alacaklardı. Dünya da nasıl 0141 on. 
ların dünyu deA\1 miydi? 

"güncel yayınlar 
'Si�! .teoriye � pratige getirdigı katkılarla 
V. İ.LENiN 25 lira 

'İŞçi Sınıfı Hareketini Bölücü Akımlar 
SAPMALAR 25 lira 
·revizyonizm �goşizm .maoeuluk .troekizm 

'ıw;ttNiZi;�ıa 
NED R 15 lira 

'28-29 Ocak 1921i Unutma 
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NIMIYLA 

KEMAL ÖZER 

Altınkaynak'ın geçen y� ya
araştırma ve inceleme ldta· 8III"IobI.yalırnızda 1940 kuşa�ı diye 

yazarlan topluca gündeme ge
Edebiyatın bir süreç oldu�u ka

bir dönemi, bir ozam ken
halkaları ba�larnadan tlt:�::�:;�:m:;iıın:' kün olamayacalı 

çıkar. Işte 1940 
bugünü de

zaman, ilk göz 
oluyor. Günümüz şii

Hikmet 'ten sonra baelandı-
1940 kuşaeı diye arulan

yapısı, getirdi� de�erler, 
yaşanılan tartıŞılıp 
bugünkü şiirimize 

sözkonusu de�il. 
Kemal'in yeni çıkan ''Söz 

bir araya getirdiRi şürlerle 
öutledl�lmIz önemın altını çi

. . düne baRiayan bir biriki
Tıpkı Hasan ızzettin DI

, A.Kodir'ln, Enver Gökçe'nln . 
. Mebmed Kemal'le, 23 y� 
önüne yenıden bir kltapla 
konu.şurken, geçmişten bu

çekmesini Istiyoruz bu 
yayınladıA. ''Birinci Ki-

1954'te yayınladı�ı "Diin
ya ve bugünkü "Söz 
detln geçen zamanın 

anlatıyor: 
birlikte yazın yaşamına gi
kuşaRı deniyor. 1940 ku

ben buna bir kitabımda Acllı 
Ikinci Dünya Savaşı 

Çıktı. Savaşa, faşizme kar-.... Ot.ürmıkl.,; benimseyen şiirler yaz-
baskısını yaşa· 

başka şiir yazanlar var-
1940 kuşa�ı denmiyor. 

var. başkalan var. Bunların 
küçümısemıyorum. Biz resmi 

. 
ve resmi edebiyatın dışına dUş

i bizi kendilerinden saymadılar. Bide onlardan sayılmaya hiç hevesi-

YÜZlinden adam tutuklanır. ki
baskı görülür mii? Bizim 

böyle oldu. Daha açık söyle· 
şiiri�z solun temsilcisi 

Böyle tanınmayı bIz de IstedIk, d, illııe geldI. Körün de�ne�lni 
gibi, solcu denJnce hatlfa biz 

görüşle bir köşe kapma. 
dUrduk. Tıpkı şimdI anarşi 

on! 
ioi� gençlerin hatıra gelmesi, ann Illerine ytirünmesi gibi... Bu-

günkü solcu gençlerin -mahkemeye dü
şünce avukatlan var. Bizim davalarınıız. 
avukatlar almaya korkarlardı. 

"Bütün bu koşullar altında bir edebi
yat oluşturmaya çalıştık. Iyi kötü, yete
neklerimlz oranında edebiyata bir şeyler 
katmaya çalışttk. Uzatmayayım, böyle
ce 1950'ye ulaştık. Bir ikI y� özgürlük 
havası sürdü. gene bir kısma ve baskı ... 
Gene solcular hedef olarak gösterildiler. 
Türkiye, Kore savaşına girmişti, NATO' 
ya girecekti, soeuk savaşın sürdürücüsü 
idi. öyleyse yöneticilere solcu tehHkesl 
gerekliydi. Şairler de yetmedi, komünist 
ve komünist partisi aramaya giriştiler. 
Yüzlerce kişinin, ba�lant�1 ba�lantıslZ, 
tutuklanıp hapislere atılması bu yüzden
dir. Artık şiir yaz�amazdı, yazılsa bile 
kolay bas�amazdı. Belki IkInci Yenı dI
ye bır akım bu yüzden do�du. Ne oile
yim ben, bu boşlu�u doldurdular. 

"Şimdi size gülünç gelecek bazı tar
tışmaları anırnsatmak isterim. Biz, 'sanat 
sanat için midir, toplum için midir?' , 
'Sanatta öz mü önemlidir, biçim ml?'. 
tartışmalannı açarken, bu tartışmanın 
gölgesine sıRınarak bir şeyler söylemek 
isterdik. Böyle bir tarhşma açılsın, biz 
de bu arada birşeyler söyleyebilelim. 
Oysa bilirdik ki bu tür tartışmalar çok 
gerilerde kalmıştır. Tartışmayı açardık, 
ortalıe_ bır konuyla meşgul ederdik, var
lıeımlZl ispatlamaya çalışırdlk. Sanat sa
nat için olsa ne yazar, toplum lçın olsa 
neyazat? Sanat hangi toplum Için, top
Jumun hangi sınıfı için yapılmalı, bunla
n söyleyemezdık. Bır gürültü, bır cayırtı 
kopardı.Böyle tartışmalar açtı�ı lçln ka
panan dergiler vardır. Hele bır sınıf ede� 
biyatı oldueunu söyleme, ölümlerden 
ölüm be�enmekti. Itırat Ilgaz, kitabına 
(okullardaki derslik anlamına) Sınıf adı· 
nı koydu diye hem kitapı toplandı, hem 
tutuklandı. Buradan yola çıkılırsa, nere
lerden nereye geldi�lmlz daha iyI anla
şılır." 

''Söz Gibi"nin haşında, Mehmed Ke
ina!'in şHr anlayışını özetleyen küçük 
bir açıklama var. Burda ozanın şiirlşöyle 

tanımladıeınıt görüyoruz: "lnMJn erne

liyle bir deler yaratarak dolayı Lle top

lumu deliştirir. InlOn, dolay, Lle toplu

mu emeğiyle no.ıl deliştiriyorllJ, .öıün 

dal"ırnın, Lle kullanımını da deliştirir. 

KIMJ tanımıyla şiir, herke.in kullandı'ı 

IÖzün arlı deferidir. " Aynı açıklamanın 
sonunda da şöyle diyor: "Şiir, alışılmış 

.öılerin başka ,eliyle .öylenir. Bu Ie.i 

duyan da, duyuran da fair olııyor . .. 

- _ ...-.oı . ' 
-----

Bu tanımda, .özün kullanımını deliş
tirmek, alışılmış ,özleri başka ,ule lÖy
�mek derken vurgulanarur- biraz açar 
muınu' 

"ŞUr, seslerle deRII, kelimelerle yazi
ltr. Kelimeler bir araya gelirken, eşleşir� 
ken, bir watım bIçimi ortaya Çıkar. Ör
ne�in, 'Bakkal, bana yüz gram peynlr 
ver' diyen sesle, 'Bakkal bizim eve iki 
teneke peynir' diyen ses aynı de�ildir. 
Bu iki sesin de dramı vardır. Biri sömürü
len sesin, biri sömüren sesin dramıdır. 
BIz burada sese mi, kelimelere mi baka
caelZ? Bunun aymmını, bir yerde kulla· 
nımını şair yapar." 

Halk şiirinden, tiirkiilerden gelen yi� 
nelernelere, .öz öbeklerine sıkça yer Ile
riyorlunuz. Hatta 'Has Bahçenin Gülü', 
'Dört Dörlliik '  Llb. şiirler dolrodan halk 
şiiri düzeninde. Bu kullanım, neden ge
reklindiniz' 

"ŞUr, belli bııgıler edinilince, toplum 
katlannda kimin yanında olunacaeı bill
nlnce artık bır dil işidir. Dillıyı kullanıp 
şairin söyleyeceRIni söylemesidır. Söz, 
toplumun ne kadar yaygın katlarına söy
lenebilir .. o kadar geçerlidir. Halk ede
biyatından, halk deyişlerinden yararlan
maya girişrnem bu yüzden olmuştur. 
Halkın kendı oluşturdu�u, kendı benim
sedıei kalıplardan yararlanırsam, ona 
daha yakın olacaeımı sanmışımdır. Şim
di deRii, eskiden bazı şiirIerimin halk 
ozanlannca besteH söylenmesi de bu 
yüzdendir. Iyi � ettim, kötü mü, bilmi
yorum ama, denedlm, denlyorum. Bu, 
bır üslup ve eda sorunudur. Herkesin bır 
yo�urt yiylşi var, benimki de böyle ol
du." 

Içerik açııından bakınca da şiırdeki 
tutumunuzun temelde delişmedili gö
riilüyor. YOfadılınlZ dönemin olaylarına 
yer ueriyor.unıa, bu yer verişte .iYOlal 
bır tauır alır ba.,yor hep. Bu konuda di
yeceklerinlz' 

"Temelde de�lşmeylş do�ru. Temeli, 
)enden önce gelen, halkın benlmsedl�1 
büyUk ustalar bulmuş. Ben ancak onun 
yamna, yöresıne bır şeyler koyabilirdım, 
onu yapmaya çalıştım. İddialı olmak is. 
temiyorum ama, bır şeyler yapmaya uR
raştım, dikkati çekti de ... Sorulann ara
sında bunun bulunmasını kendı payıma 
bır deeerlendlrme sayıyorum. 

Şiirierimin Sıyasal yanı aeır biliyor, 
dediRiliiz gibi. Yüzlerce yergi ve ta,lama 
yazdım. Bunlan kltabıma almadım. Bel· 
kı llerde bir yergi ve taşlama kıtabı Çı' 
kannm. Siyasal bir toplumda, hele slya
ıetln tek yönlü aRır bastı�ı bir toplumda 
yaşayan bir şair siyaset dışı kalır nu? Bir 
ueraşıının da gazetecilik olduRu dikkate 
alınma, siyasetin hep göb�inde yaşa
dım. Siyasetin aJavere dılaveresini ben 
mlSralanm arasına almayacaktım da kim 
alacaktı? öyle siyasal haberler yazmışım 
dır kı bır zamanlar olay olmuştur. Kuru
lan birçok tuzaklan I�ne batınimış ba
lon gibi söndürmüşümdür. Bunun kimini 
tek başıma ben yapmışımdır, kimini 
karşıt slyasetçiler istemiştir. Bu tuzaklar 
ve dalavereler şiir yoluyla halka anlatıt
mamalı mıydı? 

So.yali&t gerçakçi şiirimizin bugünü
nü na&ıl gör'iiyorıunuz' 1940 kuşalı'nın 
getirdikleriyle bugiin yazılanlar ara.ında 
,izce lÜren ve delişen ne gibi özeaikler 
IJGr' 

"Sosyalist gerçekçI edebiyatın 1940 
kuşaeı Ile karşılaştırılınası ... BirbIrlerini 
tamamlarlarsa da bIrbIrlerinden ayndır
lar. Koşullan, koşullandınlmalan, kar
şılaşlıklan ekono�k ve sıyasal yapı, 
sıyasal baskıyı duymalan ayndır. Böyle 
olunca, söyleyiş biçimıeri de. konuları 
da, dilleri de de�lşlktir. Şunu söyleye
yim, bugün 1940'lardakl dilimizle ml 
yazıyor ve konuşuyoruz? 

"ŞUr de yazsak, siyaset de yapsak bir 
gelene�1 yok mu? Var! Bf Köro�lu öy
küsü anlatayım. KöroRlu, adamlanm bir 
Işe salmış, daR başında otunnuş. Otur· 
dukça da canı Slkılırmış. Blkmış ki ova· 
dablr çoban koyun güder. "lneylm, bil' 
kaç koyun alayım geleyim" der. İner o
vaya, çobana: "Şurdan Iki koyun ver" 
der. "Niye verece�m?" "Ben Köro�lu
yum". Çoban de�ne�1 kaper, Köro�lu' 
nu bır gHzel döver. KöroRlu canını daea 
zor atar. Günlerden bır gün Köro�lu gö
rür kı çoban ovada davar güdüyor. Adam
larını salar, çobanı karşısına diker. Ço
ban anlar kı karşısındaki Köroeıu 'dur. 
"ARam, ,uç benIm de�lI" der. "Neden?" 
dIye sorar Köroeıu. "Ben, dilenci gıbı 
gelip Köroeıu 'nun iki davar isteyeceRini 
sanmazdım. O haber salar, biz de siiriiyü 
o yllne döndürürdük. 

"Bır eski öykü ama, bir yöntemı gös· 
termlyor mu? Oy alırken de, başka slya· 
set yaparken de eeleneksel kurallar işler. 
Yoksa KöroRlu gibi sopayı yer insan. tt 
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EMRE KONGAR'!N YOROYOŞ'E DEMECI: 

Kültür, 
eg eın en 
sını" arın 

kurtarılınaIıelır 
• Devletin kültür yaşamı konuıundaki rolünü 

Milliyet Sanat Dergiainin 262. sayııında şöyle öZelli· 
yorıunuz: "Deıtekle, fakat konşmo". Bu olanaklı mı' 
''Beıle kargo)'ı oYlUn gözünü" diye bir .öz vardır, ,,
nı(lı toplumda devlet, temelde tem.ıil etti'i .mılların 
gözünü oyacak bir kültür dün)'aı, be.ler mi' 

tr önerimın gerçekleşmesinın olanaklı oldu�u 
kanısındayım. Gerçekçi oldueuna inanmasam, bu 
öneriyi ortaya getirmezdım. Çünkü, ben blUmin top
lumsal yarar içIn kullanılmasına inanınm. Toplumdan 
soyutlanmış aydın düşlerinden bütün ömriimce kaçın
maya çalıştım. 

"De.tekle, fakat kanşma" ilkesi 198O'Ier Türki· 
ye 'sinde geçerli olabilir. Bunuı:ı ikl nedeni var. Birinci 
neden, altyapı ile üstyapının her an ve bütünüyle bir 
çakışma durumunda olmamasıdır. Bir başka deyişle, 
ekonomık yapı ile siyasal iktidar her an tam, "bire 
bir" bir özdeşlik ıçınde bulunmazlar. OsteUk, "tek ki· 
şi tek oy" ilkesi Ile "azınlıktaki düşüneelerin ço�un· 
luk durumuna gelebilme hak ve olanaemın bulundu
�u"ya da bulundu�unun öne sürüldü�ü, ço�u1cıı de. 
mOkrasi, bu ÖZdeşiilli bir ölçüde yumuşatmıştır. 

ömellin, bugün Türkiye'de siyasal iktidarhırın tü
münün egemen güçlerin denetiminde olduRunu biliyo
ruz. Fakat, Milliyetçi Cephe ile Eeevlt hükümeti ara· 
sında hiç rark yok muduı'? Aynca, siyasal iktidara or· 
taklar vardır Türkiye'de. Ba�unsız yargı ve özellikle 
idari yargı (Danıştay) bunların en önemlisidir. Oniver· 
siteler özerktir. TRT özerk idi. Şimdi tarafsız. Diye. 
cetim, Türkiye'de bugün, ekonomik olarak egemen 
olanlarla, siyasal iktidar arasında kısa, hele çok k1S8 
dönemler için, özdeşlik önemli sapmalar gösterir. 

Ikinci neden, kiitür ve sanat etkinliklerinin nlte· 
liklerinden do�ar. Bir Iktidar, ne denli desteklerse des· 
teklesin, ne ölçüde denetim altma alırsa alsın, yine de "zol kullanarak" sanat ve yazın konusunda bir atılım 
yaratamaz. Çok zorlarsaı sanat ve yazın yaşamını ki
sırlaştırır. 

Şimdi sorun geliyor, siyassl iktldann "akıllılı�ı· 
na" dayanıyor. "Akıllı" siyasal ikUdar, sanatçıyı, ya
zan ve düşünürii yanına almak için, ona ancak "gü
dümsi.iz destek" verebilir. Böylece, en azından, onlann 
etkin biçimde "karşıt" olmalanm önler. öte yandan 
sanat ve ktitür etklnllklerlnin etkilerinin uzun dönem
li olması, bunlann mevcut siyasaı iktidar için ivedl bir 
tehlike olmasını da önler. Böylece, devletin (dikkat 
edin "hükümetin" demiyorum) sanat, yazın ve düşün 
yaşamıru kanşmadan desteklemesi olanaklı olabilir. 
Pek do�al olarak, güdümleme e�llimlerinln tümüyle 
ortadan kaldınlmasını beklemek aneak bır diiş niteli· 
ei taşır. Bunu da unutmayahm. 

* Milliyet Saruıt'taki yazınlZda b�lirledi'jniz 01-
tı örgütlenme ilke,;";n IOntınc""u olan "halk katılımı" 
&alt örgütsel bir yapı degişikliği ile .ol'onabilir mi' 
Bir "düzen deıı,iklili i' gerekli delil mi, "bütün etkin
liklere hDlkın maddi tıe maneui katılmaıı"," _al/anma
ıı" için. 

tr Bu soruyu yarutlamak ıçın "düzen de�lşlkli. 
ei" kavramına yakından ve somut olarak bakmak ge
rekli. Dir kez şunu bilelim: Hangi koşullar aıtında 
olursa olsun, hiçbir düzen " bir gecede" deRişmcz. Dü
zen de�işikli�i bir süreçtir. Belli birikimlerin getlrdl�1 

bir süreç. Işte konuya bu açıdan bakıldı�ında. halkın 
kültür ve sanat etkinliklerine katdm ... bugünkü Türki· 
ye'de olanaklı gözüküyor. Ostelik bu, ileri do�ru atd· 

'mış bir adım olur üretim ilişkileri açısından �a. örne· 
�in, ıtalya'da yerel yönetimdeki gelişmelerin tüm si' 
yasal düzen üzerindeki etkisi anımsanırsa, ne demek 
istedJ�im daha açık olarak ortaya çıkar. 

* Kiiltür · ıoruıt kurumlaşma., deyince akla en 
etkin kitle iletişim araçlan olarak radyo ve televiz
yon geliyor. 10 yılını geride bırakan TV bu alanda 
nail' delerlendin'lmeli ,izce' Verili toplum.ıa', .iyeuol 
alt yapı içinde TRT daha iyüini yapabilir mit 

tl Kuşkusuz evet. Her zaman her konuda, "daha 
iyi" yapmak olana�ı var. Yalnız geçmiş on yd içinde· 
ki deeerlendirme açısından önemlj bir yanlış yapılı
yor: Sanki toplumsal yapı TV tarafından tek başına 
de�lştlrilebllirmlş gibi, bugüne dek TV'nln "dışa ba· 
lımh çarpık kapitalizmin ürünü olan tüketim toplu
munu pekiştirmekten" başka bır Işlev görmedi�1 söy· 
leniyor. Ben kesinlikle buna kattlmıyorum. TV, bi
linçlendirme açısından çok önemlı işlevler yapmıştır. 
Daha da yapacaktır. Yukardaki yargı, TV'yl toplum· 
sal yapıdan balımsız, onun dışında, hatta onun belir
leyicisi imiş gibi ele alıp, ondan yapamıya�ı Işlevle. 
ri bekleyen bır görüşün ürünüdür. Bu görüş Ise yanlış· 
tır. TV toplum ilişkilerini "diyalektik bır etkileşim" 
ıçınde düşünmek gerekir. Böyle düşününee de tek bır 
kalemde TV 'yi mahkum etmek Olanaksızlaşır. 

* Peki ya sinemanın işlevi? Samiir? Vlçütler ol
malı mı? 

tr Sinemarun Işlevi büyük. Tek başına büyük. TV 
Ile bütünleşmiş olarak büyük. Sansür olmaz. Sınırlama 
olmaz. Bllet parası (arklılaşması ve reklam açısından 
sınırlandınna yapılabilir. 

* MilUyet Sanat Dergisi'ndek; yozınızda "işbölü
mü i1ke.i" önerinizde şÖ)'le. diyor.unuz: 'lIem aanat 
dalları arcıında gerekli ayrımlar yapılmalı. hem de aa
notçılıkla yöneticilik birbirinden ayrılmalıdır". Bu il
keyi, özellikle Devlet Tiyatrolarındaki kötü uygulama
dan hareketle mi getirdiniz? YoklO. ıonalçıların Illnat
wl üretimlerin; ohıolmadan hendi özerk kurumlarını 
yönelemeyecekleri konuında milinız' 

tr Ben toplumbilimci olarak kişilere de�II, dü· 
şüncelere ve kurumlara Inamrım. Bu nedenle öneri le
rimi, kötü kişilerin uyg,ulamalanndan kaçınmalc, ya 
da ıyı kişilere uygun yapılar oluşturmak ıçın ortaya 
koymuyorum. Sanatçı-yönetici aynnu şu Ilkeye daya
mr: Kararlar tek kişi tarafından delil, kurullarca alı
nacaktır. Sanatçılar bu kurullarda etkin olarak temsil 
edlleceklerdlr. Böylece, uygulayıeınm öneml azalacak 
ve ancak, kurunann aldıeı kararlan yürütecektır. Böy
le bır yürütücünün ise, bır sanatçı olması, sanatçı ye
teneklerine sahıp biri ıçın, toplum açısından bır kay· 
nak yitirilmesidir. 

* Türk Dili'nin Şubal llJyu,nda "Doçentlik, 
profe,örlük kurumları kaldırılmalı" diyor.unuz. YÜk
ıek aIrelimin demokratikleştirilmesi açııından konu
yu açar mulnIZ' 

tr DoçentUk ve profesörlük ünvan!an artık ça�ı· 
mızın gerisinde kalmıştır. Bır hoca, ya üniversitede 
ders vermektedir ve beıu yetenekleri vardır, ya da 
yoktur. Aslında, bu yetenek, doktora düzeyinde belir· 
lenlr. Doktoradan sonrası anlamsız aşamalardır. Za· 
ten, sistemi ald�ınuz Almanya bile bundan artık vaz· 
geçmiştir. öte yandan, ö�retlcilerl yaşlarına .e kı· 
demierine göre sıralamarun bilimsel ve akademik 
çalışmaya uygun olmadı�ı kanısındayım. 

Demokratik üniversite konusuna gelince: özerkll
�In ve demokraıikU�ln blrbirinln vazgeçilmez ögeleri 
oldu�u kanısındayım. Çürıkü, a1yasal Iktidara kaqı 
olan özerklik, kimi zaman topluma karşı özerklik 
olarak da algılarup, üniversitelerimiz toplumsal ge
reksinmelerin gerisinde kalabilirler. Bunun önlenme
si aneak, yönetımın demokratlkli�i ile olanakhclır. 
Yönetime bütün ö�retldlerl ·ve ö�nciJerl katt�ıruz 
zaman, artık, toplumdan .kopuk _Ilitım SÖZ konlUu 
olamaz. Çürıkü, mezuniyetfen sonra e�ltlmln bedelini 
ödeyeeek olan ö�renci kendı programında söz .. hlbl 
olacaktır. 

* Türlıiye-nin ToplumMJl Yapııı odlı Idtabınıı 
2. bOlkllMI yaptL Aynı .ıralarda Dolan Aueıollu' 
nun ve Yalçın K�ük'ün kitaplan da y'ayınlondL Km
di tariMel ve toplumMJl ıerçelimize bir YÖMIif 010-
ruk, kendinizinlU. de dahil, bu yaJdafımlan Mal de
lerlendiriyortıl.nuzt 

tl Kanımca, TürkJye bugün bir "düşünce rorıe
.. nsı "nın içindedir. Bakın, 1960 sonrasının herkeıd 
sarhoşa çeviren özgürliij!ünün yaptırd�ı yanh ....... 
bedelleri ödendi. Yanlışlar yapddı ve bunlar irdelendi. 
Daha da irdeleneeek. lşte son yıllarda sayılan oldukça 
artmış olan yenl araştırmalan ben bu çerçeve Içinde 
Türk rönesansırun habercileri olarak görüyorum. Ar. 
tık, tüm tarihimlzin, tüm sistemimizin yenlden deler
lendirIlmesi başlamıştır. Ostellk, olanaklı oldu�u 
ölçüde koşullanmalardan soyuııanmaya çalışan araş. 
tıncılar yetişmiştir. Bunlar yalruzca araştırmııkla kal· 
mayıp. yayın da yapıyorlar. Yeni çözümlemeleri, ye
ni görüşleri beUrUyor, tartışıyorlar. Türkiye'de düşün
ce, sanat ve yazın artık egemen sımfiann koşuııandır
malanndan kurtuluyor. Zincirler kın1ıyor, tabular yı_ 
kılıyor, 

Do�an Avcıo�lu, bu oluşum süreci Içinde dık· 
katle ızlenmesı gereken bir araştıncı. Biiyük yanlışlar. 
la Işe başladı. Bonapartist yanılgıların simgesi oldu. 
Yanlışlı�ı kanıııandı. Bedell ödendi. Şımdı o da ken· 
dJnl yeniliyor. Yanlışlar yapılmasaydı,dolnılan nasal 
bulurduk? AvcıoRlu, kendlnl düzellen ve yenlleyen 
bır araştıncı olma yolunda kanımca. 

Yalçın Küçük, kanımca yapıtlarının en önemlisini 
yayınladı "Türkıye Ozerlne Tezler" ii •. Türk toplu· 
muna ve bu topluma bakış açısına önemlı eleştiriler 
getırıyor. Kanımca do�ru eleştiriler getiriyor. Yalnız, 
1945 olayı ıçın söyledikleri benee tartışmalı. Fakıt 
anlamlı bır tartışmayı bll.$latması bakanundan bu dı 
yararlı olacaktır. 

Bana gelince, Ikinci basl..ıda kltabımın baş kısmı
na bir "özet" koydum, bır de Türk toplumunun gele
ee�lne ılışkın bir takım yargılar ekledim. 

Bütün bu çalışmalann "özgün kültür"ün ön koşu
lu olan özgün diişüneemlz. katkıda bulundu�una Ina· 
nıyorum. 
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