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TIP MYK bildirisi 
"EMEKÇı YICINLARIN 

SORUNLARıNA HıZlı VE 
GEÇERLI ÇÖZÜMLER 

GETIRILEMEMESI, GIZLI 
AÇiK TERTIPLERE, 

SöZDE 'ÜLKE 
KURTARICILARINA' 

ARZULADIKLARI ORTMn 
HAZıRLAMAKTIR. OYUNLARA 

KARSI 
KITLELERI 

UMUTSUZLUCA ITECEK 
BöYLESINE BIR ORTAM 

YENI MC GIRIŞIMLERINE 
AP-CHP 

KOALISYONLARINA VEYA 
HER TÜRDEN CUNTA 

GIRIŞIMLERINE 
GEREKÇE YAPıLMAK 

ISTENEBILIR ... 

-

UYANıK 
OLUNMALıDıR 

Türkıye Işçi Partisi'nln 4·5 Mart gün· 
leri toplanan Merkez Yönetim Kurulu, 
ülkemlzdeki son politik gelişmeleri de. 
�erlend�ş .. bır bUdiri yayınlamıştır. 

Türkıye Işçi Partisi tarafından yayın
lanan bildiride CHP'nin "kendisini oyla
rıyla iktidar yapan Işçi smıfı ve emekçi 
kitlelere smmı dönerek yerli w yabancı 
tekeUerin çıkarlarını ön planda tuttuau" 
belirtildikten sonra, geçmiş MC dönem· 
lerinin üzerinde şöyle durulmaktadır: 

"Emperyalizm ve büyük burjuvazi 
baskı ve sömürüsünü artırarak sürdüm1ek 
için 12 Mart hükümetlerinden sonra hii
tün gerid partUeri biraraya getiren 'cep
he' formülünü buldu. Burjuva parlamen· 
ter usuller içinde oluşturulabilecek en 
gerid Ik�dar olan MUliyetçl Cephe ıkı 
buçuk yılı aşkın bir süre emperyalizmin 
ve tekellerin karlarını artırırken işçi ve 
emekçilerin uyanışını, örgütleniş!ni ön· 
lemek Için de yoRun bir terör sürdürdü. 
Saldırı·w cinayetler, lokavtlar, toplu iş· 
ten çıkarmalar, faşist terör sürekli ola· 
rak tırmandırıldı." 

CIIP'NIN EKONOMIK öNLEMLERİ 

Bildiride daha sonra hükümetin aidılı 
&on ekonomik tedbirier üzerinde durui· 
maktadır. CHP 'nin bir takım vaadlerle 
geniş kitlelerin oyunu alabildi�ini belli· 
ten bildiride, son ekonomik girişimler 
Ise şöyle de�erlendlrilmektedir: 

"CIIP bugün pahalılılı önleyici ted
birler yerine Türkiye kapitalizminin çö
zümsüz sorunlarının faturasının işçi ve 
emekçi suunarm üzerine yıkılması sonu· 
cunu doRuracak ekonomik tedbirler al· 
maktadır. EmperyaDzmln ve büyük ser· 
mayenin çıkarları geniş emekçi kitlele· 
rin çıkarlarına tercih edilerek yüksek 
oranda bir devalüasyon gerçekleştirildi. 
Şımdı hükümet yetkilileri devaiüasyo-
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nun olumsuz sonuçlarmm dar gelrlilerin 
sırtına yıktımaması için tedbirler alacak
larını söylüyorlar. Bu tedbirlerin neler 
oldueu, nasll ve ne zaman uygulamaya 
konulacalı Ise meçhul. Asgari ücretin 
vergiden muaf tutulması, vergi yükünün 
büyük sermaye sahiplerine aktardması 
bilinmez tarihlere bırakılıyor." 

IŞÇI KESIMINE YöNEUK 
TEHLIKEU OYUNLAR 

Türkiye Işçi Partisi Merkez Yönetim 
Kurulu "ücretle,rin dondurulması" yo· 
lunda son zamanlarda özellikle yaygınla
şan 5Öylentiler üzerinde de durmaktadır: 

"ücretlileri koruyacak tedbirler alın
mazken patronların çıkarına işçi ücretle· 
rinln dondurulmasandın söz ediliyor. 
Çalışma Bakanı ve CHP yanlısı sendika 
yöneticileri 'sorumsuz ücret artışı istem
lerinin önlenmesi geretinden' söz edi· 
yorlar. Patronlarca öteden beri savunu
lan bu görüşün hUk:ümet yetkilllerince de 
dile getirilmesi tehlikeli bir gelişme ola· 
rak dıkkat çeklddlr." 

Bildiride çaiışanlar", ekono�k-de
mokratlk haklarına ilişkin şu görüşlere 
de yer verilmektedir: 

"Toplu sözleşme w grev haklarmm 
kullanıimalaımı zorlaştttan, etklnU�ini 
azaitan, lşverene Işçiyi diledili gibi Iş
ten çıkarma olınaaı sa�layan yasa hü· 
k�eri yürUrlükten kald�maIl, genel 

grev ve dayanışma grevi yasallaştırdma· 
hdtt. Kamu kesiminde çalışan ve memur 
diye sendikal haklardan yoksun bırakı· 
lan emekçilerin sendikalara üye olma 
hakkı sa�lanmalı, artık geçer.;j.U� Iyice 
ortaya çıkmış olan katsayı sistemine son 
verilmelidir." 

VAZGEÇILMEZ TALEPLER 

Emekçi halkımızm acil, vaqeçIJ. 
mez talepleri olarak, bildiride daha son· 
ra şunlara de�lnllmektedir: 

''Tarım iş yasası çıkarılarak tarım Iş· 
çilerine sendika kunna, grev ve toplu iş 
sözleşmesi yapma olanalı tanırvnahdır. 

"Adaletsiz toprak dalılımı, topraksız: 
ve az toprakiı köylülerin yararına uygun 
olarak düzenlenmeli, ülke çapında kök· 
lü, demokratik tir toprak ve t.ım rfior· 
mu yapılmalıdır. 

''TeCeclU�ln her türlüsüne mutlak ola· 
rak son verilmeli, krediler yoksul ve orta 
köylüler lehine yeniden düzenlenmelidir. 
Tarımsal destekleme politikası bır avuç 
büyük toprak sahibi ve tüccarı de�I, köy 
emekçilerini koUayacak biçimde dellş
tirilmelidlr." 

EMPERYALIZME KARŞI 
GöREVLER 

"CIIP hükümeti Uluslararası Para Fo
nu'nun Isteklerini önceden gerçeldeşU· 
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rip görüşmelere başlama yolunu seçerek 
görünürde emperyalizme karşı direndıei 
izleninini yaratmayı çalışmaktadU'. 
Emperyalizme karşı bugün yerine getirt· 
mesi gerdc:en görev zevahiri kurtarmak 
deen, yurdumuzun baRımslZll�1 yolunda 
gerçek adımlar atmaktır. Uluslararası Pa· 
ra Fonu, Ortak Pazar ve Nato ile ilişkiler 
ba�ımI�ık llişkUeridlr. Türkiye'nln ,eri 
kalmasma ve emperyalizmin sömül'ÜlÜne 
neden olan bu baRımldık ilişkilerine ıon 
verecek bır yola girmeden balırnslZlık· 
tan söz edilemez." 

FAŞIZME KARŞI MOCADELE 

TIP Merkez Yönetim Kurulu, açıkla· 
dı�ı bildiride, daha sonra demokratik 
görevlere, çok sözü edJlen "anarşik olay· 
Iara" ve faşist tırmanışa karŞı atdmaa. 
gereken adunlara detinmekte ve şu gö
rüşlere yer vermektedir: 

"Bugün genlş yılınıar, bütün demok
ratik güçler faşizmle mücadelede kesin 
adımlar atllmasını istemektedir. Faşiz
min tırmanmasınm, terörün, cinayetlerin 
bir an önce durdurulmasınm yolu (aşist 
odaklarm kurutulmasıdır. 

"MHP'nin, Olkü Ocakları ve diler 
yan kunı1uş1arıyla birlikte olaylar ıçın· 
deid 5Oru�ulu�u apaçık ortadadır.lple
ri emperyalizmin ve tekellerin elinde bu
lunun bu halk dlişmal1l kuruluşlann üze
rine kararlı şekilde gidilip karanlık ilişki
leri, arkalarındaki güç ve merkezler açı· 
�a çıkar�malıdır. 

" 'Anarşi ile mücadele' adına daha 
çok polis devılyesi çıkarmak, aram.alm 
sıltlaştırmak köklü bır çözüm getireme
yece�1 gıbı kolayca antldemokratik cırı
şi� ... de dönüşebilir. AnarşlyI önl .. 
mek u�ruha demokratik hak ve özıılir
Iükleri kısnak, demokratik güç .. örgüt
ler üzerinde baskı kurma yoluna gltmek 
asla başvnu1mamul gereken yöntemle!'
dir. DemokraUk güçler bu alanda en kü
çük antldemokra�k girişime karşı en ke
sin tepkiyi göstereceiderdlr." 

TIP, MOCADELESINE 
KARARLıLıKLA DEV AM 

EDECEKTIR 

TIP Merkez Yönetim Kurulu bildirisi 
şöyle son bulmaktadır: 

"CIIP hükümeti kendisine oy vermiş 
işçi \'e emekçilere karşı, Wkenln gelece
�Ine karşı alır bır 5Onı�u1uk alt ... gir
miştir. 

"Emekçi kitlelerin çıkarlanna uycun 
ekonomik tedbirler almak yerine, em
peryalizmin ve büyük samayenn çıku· 
larını kollayarak halkın dostelli .. Ilana
maz. Toplumun demokratlklllJllrllmell
ni saRiayacak adımlar atmak yerine, her 
ne gerekçeyle olursa olsun demokntlk 
hak ve özgürlükleri kısın.k bu sorumlu· 
luk yerine getirilemez. 

"Ecevit hükümetl yerli yabancı tekel
lerin çıkarmmı koruyacak tedbirlere 
yönelip bu yolda adunlar attıkça emper. 
yallzmin ve parababalarının eU kanh .. 
vunucuları, gerici·Caşlst partilere işçi ve 
emekçilerin çıkarlannı savunur görün. 
rnek sahtekarhRı lçln imkan do luyor. 

"Emekçi yıeınlarl'l sorunl .. ına hızlı 
ve geçerli çözümler getirilememesi, gizil 
açık tertlplere, sözde 'ülke kurtarıclları
na' arzuladıkları ortamı hazırlamaktır. 
Kitlehri umutsuzluRa itecek böyieslne 
bır ortam yenı MC girişimlerine, AP
CHP koalisyonlarına veya her türden 
cunta girişimlerine gerekçe yapılmak is. 
tenebilir. 

"Sosyalistler, ilerici ve den'Dkratlar 
bu türden bir umutsUlluk ortamın m 
dolmasına izin vermeyeceklerdir. 

"Işçi sınırımızın ve emekçi kitlelerin 
çıkarlarının şaşmaz savunucusu oian 
Türkiye Işçi PartlSı ulusal baaınısızlıla 
ve toplumun demokratlkleŞtlesine karşı 
bütün girişimleri boşa çıkarmak ic;in yü
rüttütü mücadeleye kararlılıkla devam 
edecektir." 
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MART AYıNıN 
DÜSÜNDÜRDÜKLERi 

-

BEHlCE BORAN 

Man ayı CHP hiidimetinin kritik ayı alıcağı b.nz .... Bütçe çıktı. Ertesi 
gün d ... lilasyon yapıldı, üçüncü gün d. Ankara'da bir heyet IMF ii. görüşm.k 
üzere Amerika'ya uçtu. Maliye Bakanı MüezzinoAlu'nuo devalUu;onun "en 
güncel, en ivedi" sorun olmadlAı yollu sözlerini bu gelişmeler yalanlarTış oldu. 
Şimdi artık IMF'ni", pek kullanılan deyimiyle. "yeşil ışık yakması" bekle"i-
yar. 

Bu beklenti gerçekleşse de. ağır ekonomik sorunlar bum.rı sonucu ken
diliğind.n çözUm. kavuşacak, anadan kalkacak değildir. Kredil.r şimdi için· 
de bulunulan döviz, finansman dar boğazını ferahlatacakıır. Ama asıl sorun 
ithalatla ihracatı düzenleyerek, birinciyi kısmen azaltıp ikinciyi anırarak. 4 
milyar dolara varan ticaret açığını hiç değilse önemli ölçüde daraltabiirnek, 
öd.meler d.ng.si açığını kapayabilm.ktir. TüsIAD Genel Sekreteri Günga 
Uru bir yazısında Türkiye'ni" her yıl 10 milyar dövize ihtiyacı olduğunu he
saplamai<tadw. 

IMF ve onunla birlikte diğer Batılı çevrelerin Türkiye'ye öteden beri 
öğüt verdikleri, daha dır.ıltılmış, hızı dUş{iijlmUş, "istikrarlı" ekonomidir. 
Şimdi hükUmetin bu t.lkinlere uyarak uygulamaya başlıdığı politika bu so· 
nuçları verecek politikadır. Başka sonuçlar da verecektir. Halkın yaşam düze
yi düşecek, işsizliiin artış hızı yikselecektir. 

Bunlar daha uzunca süreli sorunlardır. Mart ayı açısından ivedi sorun 
devalüasyon sonrası durumu hükümetin nasıl düzenleyip yönlendirectiidir. 
özellikle devalllasyonun enflasyon ve halk kitlelerinin geçimine yansıması ko
nusunda. Böyle olumsuz bir yansımayı gidermek için önlemler alınacaiını 
söylüyor Başbakan. Nedir bu önlemler? Ne derece "önleyici"dir? Demirin 
devlet eliyle ithali ve fiyat hareketlerini kontrol kurulları oluşturulması, pet
role ve gübreye fiyat zammı yapılmaması enflasyonu yavaşlatmak için yeterli 
olacak mıdır? 

Bilinen şudur: Başbakan, dar gelirtiler yararına asgari indirim ve vergi 
kanunlarının ilkbahar aylarında çıkarılmasına "gayret edileceğini" söylüyor. 
Doirudan "çıkartacaiız" diyemiyor. 

Man ayı açısından çok ivedi bir sorun asayiş sorunudur. HlIkUmetin ye
ni işbaşına gelmiş olması, zamanla, makul mazeret olma niteliiini kaybedi
yor. Şiddet olayları, sayıca çok artmış olmalarıbir yana, nitelk aQslıdan da 
bir değişme gösteriyor. Tren yoluna bombayla sahotai, ada vapurLfla saatli 
bomba yerleştirme, Danıştay'a ve Meclis Başkanının komıuna saldırı olayları 
"karşıt görüşteki grupların arasındaki çatışma" tanımlamaSına hiç bir biçim 
ve ölçüte sığdl'ılamayaak olaylardır. Bunlar ancak bir iç savaşta ginilebile
cek türdendir; kamu dUzenini, iktidarı hedef almaktadır. Genç amatör işi de
ğil, profesyonel işidir. 

Ve olayların nicel ve nitel bakımdan böylesine tırmandır'ışı çok dUşlil
dürücüdii. Saldırı olaylarının nicel olarak tırmandırıhşı, bir noktaya kadar, bU. 
yii<. burjuvazinin CHP'nin "demokratik sol"una karşı OBn keiminin ve ona 
bağlı veya onun paralelindeki örtUlU gUçlenn yeni hükümete karşı mücadelesi 
olarak yorumlanabilir. Ar.a nicel tırmanma ve nitel değişim bundan böyle de 
kontrol altına alınamazsa başka olasılıklar söz konusu olur. Yine bir cunta gi
rişimi hikayesi mi var bu olup bitenlerin ardında, sorusu güncellik kazanır. 

�ğcı basında sıkıyönetim isteği açıkça dile getiriliyor. Ama sözünü etti
ğimiz, şiddet hareketlerinin nicel ve "itel tırmandırılışının ... dındaki güçlerin 

bundan maksadı �kıyönetim veya sıkıyönetimle yetinmek olnwnak gerekir. 
SlklYÔr1etim, onlar açısından, yarım tedbir olur; lam hedef iktidarı deliŞlir
mek, ele geçirmektir. 

CHP hükUmeti böyı. bir olısılığın t.hdidindedir. CHP, teriirliı 'rmandı· 
rı!ışının teşhisinde ve kullanılacak yöntemlerde yanılgı ve yan"şa. düşmemeli: 
dir. "Sıkıyönetim de anayasaldU', o da bir hukuk düzenidir. Bizim iktidarımlZ
da demokrasinin temel çerçevesini, çizgilerini aşamaz" gibi kof gÖ'ÜŞlerin ge
çerliliği ve haklılığı yoktur. CHP kendi�ni inkar .tmed.n, destqlini aklığı kit· 
lelere ihanet etmeden ve onlardan kesinkes koprnadan.sıkıyönetim kararıa· 
dırtamaz. Başbakan Ecevit bütçenin kabulünden som Meclis'te ya�ıAı ko
nuşmada terörün kaynaklarının "üstüne yürüyeceğiz" diye konuştu. Verilen 
bu söz tutulma.hdır. Sonuna kadar. Baş aktör veya aktörler açığa çıkarıhnca
ya kadar. Ikinci, üçüncü ve daha alt derece rollerindekilerin üzerineyüriiımek
i. y.tinmeyerek. Ecevit, CHP ve hükUmeti k.ndllerind. bu gücü bulablle<ekl ... 
mi? Böylesine bir "üstüne yürüyüşıtte kamuoyu, halk kitleleri, ilerici, demok· 
rat güçler b .... ber olacaklardır. 

CHP hUkümetinin "halktan yana" olup olmadığı, bir, enf1as.,on, ipzlik, 
vergi v. diğer ekonomik konulara ilişkin olarak aldığı önl.ırlenl., Y.PlSı iş. 
ı ... d. görül.cektir (bugüne kadar bu alanda gösterge olumlu değil); bır d., te
rörün kaynaklarının Uzerine yürümedeki cesaret ve bearisinde. CHP hilclmeti
nin yaşamını sürdürme şansı bu iki alanda başarılı olma�na bajhdr. Yoksa, 
büyük burjuvWnin ve yandaŞI güçlerin kestanelerini ateşten çektikten som 
alaşaiı edilip işini görmüş bir maşa gibi bir kenara bınkı"verir. 

Bir cunla olasılığı düşüncesi bazı çağrışımiarı da getiriyor. Bu konuyla 
ilgili çevrelerde acaba yine "sol-sağ", "ilerici-gerici" ayrımı yapılıyor mu? 12 
Mart hareketi "sol" görünümle başlayıp tam sağa oturm.ıştu. Ama bu "ray 
değiştirme" manevrasında ekip de deiiştirilmişti. Şimdi ise ekip delştirme· 
ye gerek kalmadan, en sağcı ekip daha başlangıçtan olabildiğince en "solcu" 
slogan ve iddialarla gelecektir, gelebmrse eğer. MHP'nin israıb. kapitalizme 
tekellere, bUyük burjuvaziye karşı olduğu iddiaları, devledeştirme önerileri sa
ğın kullandığı "solcu görünme" taktikleridir. Sağ, kitleltri avlayabilmek, on
larda bır destek bulabilmek için solcu görünlinle ortaya çıkmak zorunluluğu
nu duyuyor; gerçek yüzüyle ortaya çıktığında kitlelerde hiç tutunamayataiı
nı biliyor. Bu da kapitalizmin çöküşünün, toplumsal temellerinin eriylşlnln bir 
göstergesidir. 

"Gerçekten sol", yani öznel görüşleri, inançları ve maksatları ıtibariyle 
sol bir cunta olamaz mı? Olabilir, ama bu öznel konum Cıı1U yönetiminin 
k.ndl�ni sol yapmaya yetm.z kı ... Işçi, .m.kçi kitl.lerin örgütıÜ aktl destqli 
ve katkısı olmadan hiç bir yönetim '01 olamaz. Yerleşik sistanin kDşullan, 
zorunlukları, dayatmaları kişisel iyi niyetlerinden UstUn gelir. Portekiz olgl&! 
ders vericidir. Cok sol, ilerici bir hareket olarak başladı Portekiı Orı1ıSLflun 
"devrim"i. Sonra, gün geçtikçe sa�a kaydı. Eski faşist rejim geri dönmedi arra 
Portekiz bugünkü noktaya geldI. Daha da sağa gldllmedlyse, Işçi sınıfı horeke· 
tinin örgütIU gücünden, kitlelerin demokratik direncinden ötltU gidlemedi. 

Her hangi "ilerici" bir rejimin birinci ölçOtU ve gUvencesi Işçi sınıfının 
politik ve sendikal hareketinin serbestçe var ve etkın olabilmesidr. Bunl.1 ya
saklayan veya baskı altına alan bir ı:.ejim "ilerici" olamaz. 



ITJRKiYFOE YClRClYClS 

HüKü�IET ANARŞI 
KONUSUNDA CIDDI 
IPUÇlARINA YöNELIRSE 
"KERTENKElENIN 
YAKAlANABILECECINl" 
GÖSTEREN 
ÖRNEKLER VAR ... 

KJBRlS'TA 
KESIN ÇÖZüM 
ADA'DAKl 
TÜM YABANCI 
KUVVETLERIN ÇEKILMESI 
FAŞIST UNSURLARıN 
TEMIZLENMESI I LE 
GERÇEKLEŞECEK. 

BU KONUDAKI 
EN BÜYÜK GöREV 
KJBRlSLI 
SOSY ALlSTLERE 
DüŞüYOR. 

CHP-NiN 
- -

IKTIDAR 
RECETESi 

-
Geçen hafta iç ve dı, termaye çevre· 

lerinin isteli üzerine yapılan devalüas· 

yon emekçi halkın batına balyoz gibi 

vurmaya bu hafta içinde de devam et

ti. Temel ihtiyaç maddeleri bir anda 

emekçiler için "lülu" maddeler halin� 

,eldi. Devaliiuyonun yapWnUlyla'bera· 
ber Wuhinııton'dan gelen liaberler hü

kümet açallndan ıon derece "olwnluy· 
du". IMF 'nin istekleri dojJru1tUlunda 
bütçe dar tutulmu" i,çl ücretlerindeki 

artı,ların durdurulacalı mijjdeleruni, ve 

devaliiuyon yapıldıktan ıonra IMF lle 
, görÜlme muuına otunı1mu,tu. Ecevit 

HükÜmetinin Demirel Hükümetinden ÜI' 
tUnl\ilü de uten bu noktada açıta çık' 
uu,tı. Artık ııörii.tmeler sadece bir for· 
ma1iteden ibaretti. Görütmelerin çok kı· 
sa sürecejJi daha Türk heyeti Washing· 
ton'a ';'tmeden önce belli oImu,tu. "Te· 
lafi edici Ihıaıııman kolaylılı" adı veri· 
len yolla Türkiye'nin ilk anda 65 milyon 
dolarlık bir kredi alabilecelti iddia edili· 
yordu. 

Türk lirasının deterini bir ııünde 100 
Uradan 68 liraya indiren devalüasyon i,· 
adamlan tarafmdan d. oluINuz kar,ı· 
tandı. Allmda devalüasyonun yapılına.sa· 

Dedilerki .•. 

DEMOKRASIiçiN IMF 
"Twkiye'ye yardım edilmesi, Ecevit1lktidan'1ln sli'mesi Ile eı anlamhdır. 

Hem ekonomik, hem politik olarak en çetin dönemeç geride bırakılmıı ola· 
caktır. Bu, ekonomik olarak durmaya yüz tutan üretimin yeniden başlaması 
demektir. Politik olarak ise, kapitalist kW'allar içinde demokrasinin "yenıden" 
doğumu demektir. Çilnkü, bugilnkü sıyasal yapı Içinde Ecevit hll<lImetlnin 
dııında demokratik bir hükümet kurma seçeneii yoktur. Çlklkü, tehlıkenın 
sınırına gelinmiş ve oradan dönülmiiştÜf." (Yalçın Dolan, Dramatik Dolum, 
Cumhuriyet 7 Mart Salı) 

TAKTIKSE, HERŞEY MüBAH 
Tarihte sosyalist bir partinin, sai görünen bır girişimi benimsedll! de 

görülmüştür. Ne var kı, temelde irdelendili zaman, o girişimin sola ulaşmak 
için gerekli bir taktik olduğu anlaıılır. Emperyalist dilnyanın çemberini kır
mak kolay değildir. Bu yolda zlgzaglar çizilebilir, ileriye ya da geriye doğru 
taktik adımlar atılabilir." (ılhan Selçuk, Sol Gösterip, Cumhurıyet 7 Mart 
Salı) . 

NE DERSENIZ DEYIN ... 
"Içeride gerek sınıfsal, gerek ulusal açıdan eleştiriler ne denli haklı 

olursa olsun, Ecevit hUkümeti çoğu çevrenin gözünde zorunlu bır lıi baıar· 
mış iktidar görünUmünü kazanacaktır." (Cumhuriyet, Olayların Ardındaki 
Gerçek, 7 Mart Salı) 

YAŞADıK i 
"Işte IMF Tli'kiye'nin aldığı ekonomik önlemleri 'çok yerinde' bula· 

rak derhal Türkiye'nin 'kredi verilebilir bir uıke' oldulunu dUnyaya açıklama 
anlamına gelen 45 milyon doların verıımesini önermiştir" (Cumhuriyet 8 Mart 
Çarıamba) 
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nı isteyenler işadamlanydı. ama yapılan 
devalüasyonun oranı yetersiz bulunmu,· 
tu. ı,adamları halkın artma biraz daha 
fazla yüklenilmesinden yanaydılar. 

Türk Sanayicileri ve ışadamları Der· 
neRi (TüSİAD) bir bülten yayınlayarak 
bu konudaki ,örüşlerini açıkladı. TÜSı· 
AD'a göre kur garantisinin kaldırılması 
deva.lüuyonun riıkini sanayicilerin sırtı· 
na yükl\iyordu. Büıtende aynca ne tür 
önlem alınırsa alımın hayat pahalıhRı' 
nın bu yıl içinde yüzde otuzun altına 
düşmeainin olanak dı,ı oldU#u da belir· 
tiliyordu. 

Hükümetin ekononıiat bürokratlan 
IMF ile pazarlıAa alınması istenen ön· 
lem1eri önocden9alarak oturma aklUılı· 
nı ,österdi. IMF yavaş yavaş "yeşil 
ı,ık" yBkmaya hazırlaruyordu. Hüküme· 
tin aldılı önlemlerden memnun olan 
u1us1araruı. termıye kurulu,u yalnızca 
IMF deRildi. Dünya Barıkuı da alınan 
"önlemleri" faydalı bulmuştu. 

Dünya Bankaa.ı Ba,kanı ının Türkiye' 
ye geleceRinin anlllflldıRı sıralarda Erde· 
mir teva projesi için kredi anla,ması ya· 
pıldı. Hükümet uhnda Dünya Bankası 
ile iyi lli,kiler kurma çalışmalanaa gö· 
fÜ4melerden önce ba,lamı,tı. Tıplu IMF 
ile olduRu gibi. .. 

Dünya Banbaı'nın "parlak" eleman· 
larından Atilla KaraoımanoRlu'nun eııe· 
me Merkez Bankaa.ı guvernör1titünün bı' 
rakılrnUl kabul edilmi,ü. Hükümet Ka· 
raoımanoRlu'nun bu konudaki iıtekleri· 
ni yerine getirmeyi "prensipte" kabul 
etmi,ti. Merkez Bankasının yetkileri ar· 
tırılacak ve Karaoımanollu beyaı atına 
binmi, bir prenı aibi datlana ardmdan 
gelip pua politikasını kurtaracaktı. Kı· 
raoımanoRlu zaten burjuva iktidarlan' 
nın ııkı,tıkça ba'VUJ'dutu bir teknisyen 
özelliRini tatıyordu. Hele Dünya Bınka· 
11 Ba,kanı Mc Namua da KuaoamanoR' 
lu için "Mr. KuaoımanoRlu, pınl pml, 
milliyetçi bir beyindır" deyince akan ıu· 
lu durmu,tu. 

FIYAT ARTTıRANLARA HAPIS 

Hükümet yetkiUleri devalüasyon ka. 
ranru açıkiadıktan ıonra fiyat artl,ları. 
run önüne geçileceRini de açıklamı,lar
dı ama açıklamalann ftyat artl,larını ön. 
leyemiyeceRi bir kez daha belli oldu. 

Demirden çimentoya �ar birçok te
mel maddeye yübek oranda zam yapıl. 
dı. Fiyat artl,1anna kartı alınacalı aöy. 
lenen önlemleri de 1sta.nbul Valbi Lhan 
Tekin açıkladı. YüQek ftyatla mal ... 
tanlar hapeedilecekti. CHP bu ekonomik 
mtem içinde fiyat anlflarının bu türden 
"ceu"l.arla önlenemiyecelinl hill. an1a. 
yamamı,tı. Fiyatlar kapitlist düzenin 
kendi kurallarıyla hareket ediyordu. 

Ekonomideki anaqiyi önlemekten 
aciz kalan CHP hükümeti, anaq1 konu· 
ıunda takındılı tavrıyla arada bir olum· 
lu tablolar da çiziyordu. Içi,leri Bakanı 
özaydmlı Ankara'da düzenledili buıın 
toplantısında öldürme ve yaralarna olay· 
larından sanık olarak: 72 tai ,örüştü ki· 
şinin tutuklandıımı bildirdi. Aynı gün 
Ankara Valililinden yapılan bir açıkla· 
mayla Olküeü Memurlar ve OUtücü ı,· 
çiler DameRinin kapatıldılı bildirildi. 

OUtücü Memurlar DemeiJi'nde yapı· 
lan aramada demek yetkililerinin imza' 
larının bulundU#u bazı doııyalu ele ,e' 
çirildi. Doıyalarda devlet kadrolarındaki 
f",istle,tirme i,lemleri açıkça ,örünü' 
yordu. Devtet kadrolarındaki memurlar, 
maocu, komünist, CHP'li ve ülkücü ola· 
rak ayrı ayn sınıflandınlmı, ve iktidara 
gelindiRinde kimlerin nerelere ıtanacalı 
belirlenmitti. Bunlar hükümetin ciddi 
ipuçlanna l'öneldijJinde kertenkelenin 
yakalanabileceRini gösteren örneklerdi. 

MHP'DE TELAŞ 

Kertenkelelerin teker teker yaka· 
Ianmaya ba,laması MHP'yi ve liderini 
tela,landırd.l. Butela, içinde ne yap· 
tıklannı bilemeyecek hale gelen iki 
MHP milletvekili Atatürk Useai'ndeki 
fatiatlerin temizlenmeai ımwnda poli· 
se tabanca çekmeye kadar vardırdılar 
işi .. Aynı gün MHP'nin "Kudretli Al· 
bayı" Türke, bamn toplantwnda tUm 
telaşını açlRa vurdu ... Hukuk devletin· 
den, işkenceden dem VUJ'du ... 

Bir zamanlar işkencecileri alkışlayan· 
lar, şimdi işkenceden maldur olanIann 
pozunda kara örtillerin arkuında yu tu· 
tuyorlardı. Ama artık TUrkiye'de deRi· 
,en bazı ,eyler de vardı. nir zamanlar 
MHP reklamcılıauu kimaeye bırakma. 
yanlar artık MHP'yi gözden çıkarmı,. 
bendyorludı. Alpulan Tilrke,'in bum 
toplantııı haberi Milleyet'te altta tek 



ıütun üzerinde YAyınlanırken Cumhuri· 
yet habere hiç yer venniyordu. 

DINAMO'YA SALDıRı 

Telqta olan yalruzca MHP deRiidi. 
Suç ortaklanrun yakdanc!ıAml,ören AP 
Lideri Deınil'el de tela, içindeydi. Ge
çen hafta boyunca geriUmi &rtamaya 
utraştı, durdu .• Derni.rel rmUmi artır
maya çabalarken, laşiltler de buna elle
rinden lalelilinCB yardıma ulra,tılar. 

önce Ankara'da bir kız çoculunu öı· 
dürdiller. Arkasından ma yedi aylık ha
mile bir kadının çoculuna geldi. Saldın· 
lara son hedel ise ilerici yuar Hasan İz· 
zettin Dina.mo oldu. 

Fqistler Dinarno 'ya üçüncü kez geç
tilimiz hafta saldırdılar. Olay Menekşe 
t.tasyonunda geçti. Dinarno olayı ,öyle 
anlattı: ''Ellerinde t.el ile karlilma çıktı
lar. öyle bir hırala çeviriyordu ki teli ... 
Yerden ahp kafalanna atacak bir taş bi
le yoktu. 'Adam böyle bolulw' diyerek 
çevremde dolandı durdu." Dinarno, sa
yılan lO'u bulan sa1dup.n1ann elinden 
bir arkadaşıruh evine aıtmarak kurtula
bileli. 

ŞAHIN'IN KATILLERI YAKALANDı 

Q.>çtilimiz hafta bir cinayet daha ay
dmlandı_ Türkiye ışçi Partisi Çankaya 
Belediye Mecli&i AdaYı İlmail $ ahin'in 
katillerinden ildai Konya'da yakalandı· 
lar. Şahin, An.k..ara'da bir alaca asılı ola
rak bulundulunda emniyet yetkilileri 
"intibar" demişlerdi. "mtibar" olayı 
dört ıanıkta.n iki.ainin Konya'dA yakalan
m .... yla "cinayet"e dönÜftü. Yakalanan 
btiUerden biri konuştultiraf etti. Em
niyet yetkilildnin olayı örtbu etme ça
balen botuna gitmi,ti .... 

KKK'YA YENI ATAMA 

Uzatmalı Genel Kurmay Baı;kanı Se
mih Sancar'm emekli obu_ndan sonra 
yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Kenan 
Evren atandı. Kara Kuvvetleri Komutan
lıIı malı:amı, üzerinden daha altı ay geç
meden yine bof&lmı,tı. Ancak bu kez 

,eçen tefeıki libi tartlfmalara.neden ol
madı, KKK.... Birinci Ordu Komutanı 
Ort. Nurettin Erlin, Evren'in öneriliyle 
Kara Kuvvetleri Komutanlılma getiril· 
mi,ti. 

EniD'in ilginç bir kariyer çiziisi var. 
1973 yılının Temmuz ayı batında 35 

,eneral gCiı-evterinden alınarak daha pa
lif görevlere atandıklan zaman "ukeri 
darbe" ıöylentileri de ayyuka çıkmıştı. 
Bu 35 general içinde Nurettin Enin de 
vardı. Silahlı kuvvetlerin gelenekael ata· 
ma ayı olan ,Atu.ato,'tan önce MIT MÜB
te,arlılı ,örevinden alınıp Adana'daki 
Kolordu Komutanlılına atanmıştı. Er
Ilin ilk başta bundan ho,lanmadı. Ama 
o arada patlak veren Kıbrıs olayları ve 
çıkartma, Enin'in başarılı olarak deler
lendirilmetiyle ve oraenerallile terfiıiy
le ıonuçlarıınıştı. 

Enin daha SODra Milli Güvenlik Kuru
lu Genel Sekreteri oldu. Sönen yıldızı 
parlamaya ba,lamıştl. Şaban Karata,'ı 
yarıılayan TRT Seçim Kurulu'nda Er
&in de vardı. Ancak Eniu'e ,öre Karata,: 
taraf'tzlılmı bozman1.1,tl. Karata, Erlin' 
in ve bir üniversite rektöriinün ayesinde 
görevden alınmaktan kurtulmu,tu ... Er
lin ·timdi Kara Kunetlerinin en yetkili 
komutanı olarak "maıtek" hayatma de-

-
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va.m edecekti ... Erııi.n'den boşalan yeri 
iae Askeri Şura üyeli Orı. Necdet Urul 
dolduracaktı ... 

SANCAR'A TEKLIF 

Alkeri çevrelere ho, iörilnmek ar
zUlund. olan CHP i. yeni yeni atılım
lar petlndeydi. Bqbakan YardımCIIl 
Orhan Eyübollu eıki Genel Kurmay 
Bqkan1annm "bilgi ve tecrübelerinden" 
yararlanmak. için onlan "Ba,bakan'm 
ukeri daD.lfmanlan" olarak. kullanmak 
gerektilini bildirdi ve Eoevit'e bunu 
önerdi. Sancar için düşünüldiilü ve öne
rildiai belli olan bu kadrodan CHP'nin 
ne umdulu ise belli deRiidi. Ancak, an
laşı.lan CHP Sancar'm "bazı"konularda
ki enlin bilgisinden yararlanmayı bir 
hizmet anlayışı olarak benirmemi,ti. 
"Sivil elbileye alışmaya çalışan" San
car iae böyle bir görev hakkında ıoru 
&oran gazetecileri "Düşünürüm" diye 
yarutladı. Sancar'm düttineceli çok ,ey 
vardı. 

2. MONTREAUX 

"Kıbrıs Ban, Harekatının omuzlan 
güverclnli Başbakanı" Bülent Ecevit geç
tilimiz hafta Yunanistan Ba,bakanı 
Konstantin Karamanliı ile "kahve iç
mek" için Montreaux kentine gitti. 
1936 yılında imzalanan Montreaux an
lqmasınm hazırlandıkı otelde iki ba,ba
kan buluştular. 

GÖı-iişmelere, Türkiye Cumhuriyeti 
Dışi,leri Bakanı katılmadı. Ecevit, eti ile 
birlikte Montreauz'a gitti. Diplomatik 
çevreler bu "zirve "de Ecevit'in kozunun 
açıklık ve samimiyet, Karamanliı'in ko
zunu ise "tecrübe ve kurnazlık" oldulu 
görüşündeydiler. Bu görüşte olan diplo
matik çevreler Ecevit'in kurnazlıkte Ka
ramanlil'i yaya bile bırakabilec:elini bil
miyorlardı. Omelin bazı kitilere bakan
lık vererek parti örgütünü temizlemek 
belki de Karamanliı'in timdiye kadar 
aklına bile gelmemişti. 

AYRıNTıLARA INILMEYECEK 

Ecevit - Karamanli, zirvesinde görÜfü
lecek konular 'u ana başlık altında top
lanıyordu: 

• Kıbrıs sorunu, 
• Ea:e denizi kıta aahan1ıA'1 sorunu, 
• Ege Fffi hattı, 
• Ada1ann liIahllZlandırılmaaı, 
• Azınbklar sorunu ... 

Her iki tarafın da bu konularda ayrın
tılara inmeye pek niyeti yoktu. Sadece 
bu konularda DUl dÜ1jtinüldülii, ne Iibl 
konularda ilk yakl84lm olarak ortak 
noktalann bulundulunun tesbitine Çalı
,ılacak. Yunanistan'm öteden beri aa
vunduRu görüş Kıbru'm Yunanit;tan ile 
Türkiye arasandaki bir &orun olınadllı. 
Ancak bu rıörünürde böyle. Kıbru soru
nu bu "zirve"de de ana konu olacak. 
Kıbrıs halkırun geleceli için Türkiye ve 
Yunaniltan başbakanı pazarlık yapacak. 
Ancak unutulmam.8Jö! ,ereken bir şey 
var: Kıbrı.s'ın batımaız bir cumhuriyet 
oldulu. K.ıbna'da kesin çözüm adada.k..i 

- tüm yabancı ukeri kuvvetlerin çekilme
li, adadaki f&fiat unsurların temizlenme
si ile gerçekleşecek. Kıbrıs halkı bant 
içinde ve birarada ancak böyle ya,aya
bilir. Bu konudaki en bUyük ,örev de 
Kıbrıslı loıyaU,Uere dütüyor ... 

Onceki hafta Perşembe gece5i TRT televizyonunda Fransız seçimleri 
üzerine bir tartışma yayınlandı. Tartışmaya CHP'den Turan Güneş, AP'den 
IGllYan Inan katıldı. Televizyon seyirciıerinin "ilgisini" çeken ikili konuşma, 
ertesi gün Ankara'da espri meraklılarının en çok üzerinde durduğu konular
dan biri oldu. 

Parlamentonun iki büyük partisinin dış politikada "ağır" topları olarak 
tanıtılan tartışmacılar, Fransa/da yapılacak seçimleri oldukça özgliı buluşlar
la "hafifletmeyi" başardılar. Böylece TV seyircisine gerçekten yanrlı oldular. 
Eğlenceli bir saat geçirmelerini sağladılar. 

Inan ve Gliıeş, Gliney Avrupa ülkelerinde Komiiıist Partilerinin güçlen
me nedenlerini tartıştılar. Demirel'in Enerji Bakanı, en önemli ve en büyük ne
deni ortaya koydu: Güney Avrupa ülkeleri Sovyetler Birliğiine, yani "komil
nizm tehlikesiline coğrafi bakımdan en uzak ülkeler olduklarına göre, "bu teh
likeyi deneme lüksüne kapılabilirlerdi." Inan, MeCarthy döneminden olan an
tikomünist demagojilerin "inandırıcılığını" başarıyla ortaya koydu. 

Güneş, Inan'ın açıklamasına katılmadı. Komt6ıist Pmilerinin güçlenme

sini başka bir nedenle açıkladı. Gfaıeş'e göre, Komtiıist Partilerinin güçlene

bilmesinin nedeni,bazı ülkelerde güçlü sosyal demokrat partiıerin bulunma

�ydı. Sosyal demokrat partiler güçlendikçe, komtiıist partilerin zayıfla
� kaçınılmazdı. "Komünizm tehlikesi"nden ürkenler müstenh olabilirler� 
di: Tlirkiye'de CHP güçlenirse, bilimsel sosyalist hareketin güçlenmesinin önü-
ne geçilebilirdi. 

Inan ve Güne�'in büyük bulu� ve gözlemleri bu kadarla kalmadı. GiOıe�, 

·'Avrupa Komünizmi" kavramını, Portekiz Komt6ıist Partisi Genel Sekreteri 
Alvaro Cunhal'ın ortaya attığını Türkiye ve dünya kamuoyuna rt'şa. etti. BÖY· 
lece Güneş, tüm dünyadaki gelişmeleri göriimemiş bir hızla ye görilmemiş bir 
zeka ustalığıyla izlediğini ortaya koydu. 

işte MC'nin 
"Milliyetçilik" anlaYışı 

15 Kasım 1977 tarihli Resmi Gazete' 
de bir kararname yayınlandı. Kararna
me uluslararası bir borçlanma andıaş
masını kapsıyordu. Karakaya Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali'nin tii'bin ve jene
ratörteri ile elektrik teçhizatının sağ
lanması amacına yönelik anlaşma Tli'ki
ye Cumhuriyeti Hükümeti ile Union 
Bank of Switzerland, Credit Suisse, Swiss 
Bank Corporation ve Swiss Volksbank' 
ın oluşturduğu ısviçre Bankaları Kon
sorsiyomu arasında imzalanmıştı. Resmi 
Gazete/de hUkümet kararnamesi olarak 
yayınlanan andl�manın altında da Ikin
ci Milliyetçi Cephe Hükümeti bakanları
nm imzaları vardı. ·'Muhteşem Sliey
man" atası "Kanuni Slieyman"ın gele
neğinden yUrümüş ve imtiyaz kokan bu 
anlaşmayı imzalamakta tereddüt göster
memişti. 

Borçlanmanın tutarı 120 mııyon ıs
viçre frangı idi. Beş yıl vadeli ve yUzde 
yedibuçuk faizli bu kredinin ancak 26 
milyon franklık kısmı Türkiye'nın ser· 
best kullanımına terkedilmişti. 

Bir devletin egemenlik haklarını ihlal 
edecek nitelikteki birçok hüküm de and· 
laşmada yer almıştı. Andıaşmanın sekl� 
zinci maddesine göre Tii"k hUkUmeti 
borcun anapara ya da faizleri Uzerine 
herhangi bir vergiden vazgeçmeyi peşi
nen kabul ediyordu. Ayrıca TıSkiye'de 
kullanılacak bir kredi Için yetkili mah· 
keme olarak ısviçre Mahkemeleri kabul 
ediliyordu. Bu madde Tli'kiye sınırtarı 
içinde meydana gelen bir hukukI olayın 
Türk mahkemelerinde deAerı.ndlrllme.1 
kuralına ters dUşUyordu. Ilerde de, Tli' · 

-

kiye, ısviçre banJQlarına meydana gele
bilecek adli tiıklbatta da "rücu etmek. 
ten" vazgeçtiAinl bildiriyordu. 

Andla�ma gereAince Tlirkiye .ldlAı 
krediyi ısviçre sınırları içinde kullan
mak zorundaydı. Inşut Için gerekli olan 
mallar yalnızca ısviçre firmalarının katı
labileceği bir ihale sonunda tesbit edile
cek, bu malların parası ısviçre BanJQlar 
Birliği tarafından ödenerek TlFkiye adı
naborç olarak kaydedilecekti. Böylece 
kredinin yüzde seksenine varan bir kısmı 
direkt olarak ısviçre'deki satıcı firmaya 
ödenecekti. 

Alınan cihazların montajı için yman. 
cı personel kullanılması da varılan karar. 
lar arasındaydı. Buna göre bir ymaneı 
mühendis günlük 9SS ı.>içre Frongı .. 
250 lira Ilereı alacaktı. Yaucak yeri Ile
retsiz olaraktemin etmeyi Tin hüküme
ti kabul etmişti. 

Kredinin başlangıç tarihi 1 Haziran 
1979 olarak kabul edilmi�ıi. 120 mil. 
yon franklık bu borç beş yıl sonra top
tan ödenecekti. Geciken faiz ödemeleri 
Için de yüzde bır oranında ceza konmuş
tu. 

Karakaya Baralı Inşaatı için ı.>içre 
lle Imzalanan andıaşma Tli'"klye'nin ka
pitalist uıkelerle ilişkide olmasının neler 
kazandıracağını ve oybettirecejini 
açıkça gösterdı. Sovyetler Birliği'nden 
Seydişehir Aliminyum tesisleri için 15 
yıl vadeli yüzde ikibuçuk fıizli kredi alı 
nabildiğinl hatırlayanlar, Tli"kiye için en 
akıllı Istikraz POlitikasının sosyalist ül
kelerle işbirliği yapılarak izlenebileceği
nı d. biliyorlardı . 
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oda I<ong releri : 

BIR KOR DOGÜSÜ MÜ ? 
NEŞET KOCABIYIKOOLU 

Mimar ve mühendiı odalan kongreleri 
ilgili yaada önaörüJen biçimde her yıl 
tekrulanıyor, yöneticiler yemden belir· 
leniyor. Bu yıl da önce şube kongreleri, 
ardından da merkez kongreleri ile mimar 
ve mühendi. odalarının yeni yöneticileri 
göreve getirlldiler. Oda yöneticilerinin 
belirlenmeJini, yakında yapılması. bekle
Den TMMOB kongresi ile Birlik yönetici.
lerinin seçilmesi, Birlik çahpalannın 
deterlendirilmeli izleyecek ve bu bam
de kongreler noktalanmı, olacak. 

GERlcl·FAŞlsT KESIMLERIN 
KESIN YENILGISI 

Oda kongreleriDin topluca deterJen
dirilmeıi. teknik elernanla.rm bu kelimin
de yi.i:riitü1mekte olan mücadelenin ulaş
biı boyutların irde1enmeli. zaaflarm,ba
..,ı.nn .. yanlJ4ların ,enel hatlarıyla 
_rıilenebilmeti bakımından önem ta,ı
yor. Koı::cre1er mücadelenin ula.ftılı bo
yutlarm her anlamda Det ve ıomut ipuç
larını verebiliyor. Somut birer ı&terge 
olabiliyor. 

örnetin ıarici-falli" kesimlerin Oda
lar düzeyinde nereye kadar geriletilebil
diklerinin en anlamlı l�eR bu yıl 
yapılan kooereler. Düne kadar gericiler, 
tatilUer Oda koncre1eriode, Oda1arn 
'poUtika' yapma1anıu ele,tirirl .. , yalnı.z. 
ca tekııilı: ve mealeki ça1ı.tma yapılmaanı 
önerirlerdi. Bir ba,ka deyi,le Odalann 
birer )onca olarak aüzdürü1mellini ... vu
nurludı. Bu yıl artık .Rm temsilcileri· 
nin böyleliine tartı,matar yürütmekten 
vaqeçtikleri ,öze çarptı. Tam tersine' 
aynı kişilerin bu kez de en kaba türden 
Jiyui tart14ma1an aüıdünne tutkusunda 
olduklan ,özlemlendi. Tıpkı, yıllarca 
rrevli toplu IÖzle,meli .odikal haklara 
kar,ı çıkıp, lonra1arı bu hakları savunur 
,örünmek zorunda kalmalarıgibi, buıÜll 
Oda1ann -ne tür ve DULI bir politika 
olacaRı konuaunda ,ene bir batka uca 
18.vru1mu' olmalarına raRmen- 'politlka' 
yapacaRını kabullenmek zorunda kaldı
lar. Bu, yürijtülen mücadelenin Wa,tıRı 
boyutlar ile yakınd&D m,leili: Artık ula
,Ilan boyutlar, mimar " mühendia kitle
linin istemleri, -kuşkutuz bu iatemler 
dotruıtuaunda- politika yapılmuını da
yatmaktadır. 

Ancak 'politika' yapmalarına kar,m 
bu kez yapılan politikamn kitlelerin çı
karlarına bütünüyle tera bir politika ol· 
maa ,erçeRi gericileri, fa"atleri daha da 
tecrit olmaktan kurtarmadı. Nitekim bu 
yıl yapılan kongreler _Reılann birçok 
yerde 'havlu attıklarını' kongrelere dahi 
gelmediklerini ,öeierdi. SaRellar yalruı· 
ca kendilerini 'iddialı' ,iXdük.1eri bazı 
Oda kongrelerine geldiler, o kadu. 

TEK BIR GONDEM MADDESI 
IçiN MI? 

Bütün bunlar mimar ve mühendialer 
kea!.minde yüriitwen mücadelenin geldiıı 
di.lzey bakıınından ıon derece olwn1u. 
Ancak ayru oranda "Rlıkb ,eU,tlRI" 
karutlamak için yeterli detil. Ter.ne, 
konereler demomtik kitle örg:ütlerine 
muaallat olan uafların Odalarda da iyi· 
den ıyiye hiaedUdllini kaıutlamakta. 

Salın tecrit edilmea!. ve Odalardan 
umudunu kuer duruma getirilmeli kitle· 
ler ile yakın ve ıomut baRlar kurulabiı· 
meli, varolan baRların köklWe,tirilmeli 
ile tamamlanmak zorunda. Odaların uz
manlık alanlarından hareket ederek 10-
mut 'politika' yııpma1arıyla bütlinle,ti
rilnıek zorunda. Bunlar yapılmadılı tak· 
dirde Odaların, zaman u.man ı,teneri 
lküçümMnen, zaman zaman da abartılan 
\>rIütlere dönÜfmeli kaçınılmaz. Sonuç· 
ta ortaya içi botaltılnu, birer öqüt 01-
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ın.anm öteline ,eçemeyen, i,levleri çar
pıtıınu, kurulu,ların çıkacaRı ıon der� 
ce açık _çik bir gerçek. ıçi boşa.ltıınu, 
öreütlerln baRımsızlık ve demokrali mü
cadelesinde yerlerini ne denli güçlü ala· 
bilecekleri ıorusuna verilecek yamtı tar
tı,manın ile hiç bir anlamı yok. 

Ornelin bir genel kurul -.on derece 
önemli olmakla birlikte- eiindemin yal. 
nızca 'aeçimler' maddeai. için toplamyor 
,örünümüne kavu,turuluna, bu, yapılan 
ifte bir teralik ortaya çıkıyor anlam.ına 
geliyor. Ostüne üstlük bir genel kurul, 
bir üst koopeye katılacak delegeleri, her 
ne nedenle oluna olaun, _ptayamıyor 
da, hiç bir kıstas dahi belirlemeden, bir 
ba,ka kurulu yetkili kılmak durumunda 
bırakı�yor_ çalı,maIann ne denli -R
lıkb yürüdül'ü .erinkanlılıkla. deRerlendi
rilmek zorunda. Demokratik i,leyi. 
'katlanmak zorunda kabnan bürokratik 
bir mekanizma' olarak ,örmenin, kü
çÜJnlemenin "demokratik" örg:ütlerle 
nud balda,tınlabileceti merak konusu. 
Koopelen oy ku1Wım.adan terk eden 
demokrat unsurların varoldulu düşünü· 
ıüne ıaaflann uıa,tJlı boyut daha iyi 
anla,ılabilir. 

''SIYASI MANIFESTOLAR" 

Bir (erçeti bir kez daha belirtmek ge
rekiyor. Tüm demokratik kitle örgütle· 
rinde oldulu gibi, Oda kongrelerinin de 
tek bir a:ündem maddesine indirgenmem. 
tehlikeli kendi "siyaset"lerinin gelişiyor 
görünmesini sallamak için tek kurtulu
'u kitle öreütlerine "siyuet"lerinin dam' 
gamu vurma anlayı'l içinde olanlardan 
kaynaklamyor. öznel nedenlerle partili 
mücadeleye inanmayan ya da ,U anki 
nemel nedenlerden ötürii kendileri için 
kitle örgütlerine "çöreklenmekten ii ba,-

ka yol göremeyenler ıçin dama:a vurma 
yarı,ı içlnde olmaktan gayrı "çare" kal· 
mıyor. 

O zaman, kalıt üzerinde kitle öreütl. 
rine m,ldn tutarlı .yılabllecek ,eyler 
&öylememn, eter &Öylenenler hayata ,e
çirilmlyoraa hiç bir anlamı kalmıyor. 
Oaqa vurma ya da yönetiminde yer 
kapma uln,ırun yönetlme gelindiiinde 
de kaçınılmaz olarak ldUe örıı:ütlerinin 

-

MESLEK ODALARıNIN BAZıLARıNıN KONGRELERINDE Gö· 
ROLMEYE BAŞLANAN OLUMSUZLUKLAR VE ZAAFLAR ODA· 
LARıN TOMONON ZAAFLAR IçiNDE OLDU�U, ZAAFLARıN DA 
OSTEsINDEN GELlNMEYECEK BOYUTLARA ULAŞTI�I ANLA· 
MINA GELMEMELI. ZAAFLARıN OSTEsINDEN GELECEK GOÇ· 
LER VARDıR. NITEKIM BAZI KONGRELERDE TASFIYECI E�I· 
LlMLERIN OSTESINDEN GELlNEBILECE�1 VE BIRLIKTE SA�· 
LlKLI BIR ÇAlıŞMANıN TOHUMLARıNıN ATlLABILECE�1 DE 
ORTAY A ÇıKTı. 

birer parti ya da ",ençlik öraütü" gibi 
kullanılmalarma yol açmUil Odalarda da 
yq.a.na.n bir ,erçek olmak d urumunda. 

Kitle örgütlerine "öncü kadro" yeti,
tirme yerleri olarak bakanların, genel 
mücadeleye de -ber ne teorik iulıf ile 
getirilirae getiri.lai.n- "partisiz devrimd
lik" anlayı,ı ile bakmaları bir IÜrpriı de
lil. Bu tür Il'Up1ann neden kitle örıı:i.itl. 
rine ve Odalara mekanından ve diRer ba
zı olanakaızlıklanndan yararlanılacak, 
gerektiRinde "eRitim çalı'ma .... yapıla
cak yerler 01aıak baktıkları onun ötesin
de -öznel niyetleri ne olursa olrun
fazlaca I,e yaramayan yerler 01aıak t.k
mak zorunda kaldıkları bu gerçekte lizli. 
Bu nedenle bu (rupların kongreleri tek 
,ündem maddeıi.ne indirgeme uRra,ımı 
yam ma buraları bir de "ayalıi manlfü
to" okunacak birer plattorma çevirmele· 
rine , .. mamak gerekiyor. öte yand&D 
gene .. ,ılmamuı gereken tir başka nok
ta da kitle öra:ütlerine &iy" daıngalarım 
vurmaya çalı,maktan başka çıkı, yolu 
,öremeyenlerin "Iliyasi manifesto" oku
ma yarışında yerlerini almalan. Bu tiZ 
uMurlar "manifestatar" iJe de yetinme
mekk. Kendi "siyaaet"lerinin etkin 01-
duau buı öraütlerin içinde çlqileri açı
amdan herhangi bir ıorun ortaya çıimu,
_ o öraütün iç i,lerine karışmak ve taral 
olmak için içinde bulundukları meslek 
örgüti.iıü de yardıma çalırmakta tered· 
düt etmiyorlar. Ornelin bir Oda ,enel 
kurulunda Maden·t,'in ErelU 'de kar,ı
la,tıRı lorunlar halledilmek Iilenip, Oda
nlD taraf olması arzularuyor., bu yal· 
nızca kitle ve mealek öreütleri itleyitine 
ilitldn bllji eklikliRlnden deQll, bır de 
bu tür liyali kanulardan ötlirUdür. 

"ANTIKOMONlzM"DEN 
MEDET UMANLAR 

"Siy" manifesta"larm okunmaa, 
itin yalıuzca bir batka tarafı. AlıI önem· 
lili. taafiyed etilimleıin tam ye yöntem
lerini antikomünizme kadar uzandırma· 
ları. ıttifak olana.klaruu "zorlamak" ya 
da yanda,lar edinebilmek Için kimilerin
de varolan antikomünill hialerin pdık· 
larunaya çalışılmuının, bırakJn genel de
mokratik mücadeleye getirdiRi ıaraı!a.rı, 
o gruplara ya da in.aan1ara da hiç bir ya· 
rar sallamayacaRı ergeç öRrenilmek zo
runda. "Antikomünizmin" biUnçli ya da 
biUnÇliz yapilmuı, 'u ya da bu kaygu 
ile yapılmaıı lOnuçta hiç bir ,ey deti,
tirmez. Sonuçta &öz konuau rrup1ar 
-kendilerine her ne ad ya1o,tırırlaraa 
yakı,tırmlar- nemel olan.k: "antlkomU· 
nlzm" yarı,mda yer almaktan ba,ka bir 
I' yapmıyorlar demektir. 

DeRinilm .. ' gereken bir ba,ka nokta 
bu yıl bazı ıolyal demokratların KMO 
Ankara Şubeainde fim ea1dırıya dönÜf
türdülden ıolyal demokrat tunus. Ta· 
arruzun formUlaayonunun "HükUmette 
ve yerel yönetimlerde iktidar olan de
momtik ıolun metiek odalarında da 
yönetimde olmUl,erek!r" blçlminde ol
dulu gözlemlerxU. Gözlemlenen bir bat· 
ka nokta da ta&rruzun odalaım 1(1)'a! 
demokrıılnin etkiline girmelidn _Rlan· 

ma.nın ötesinde bir yönüyle de CHP 
içinde bazı kariyerist unıurlann samimi 
01aıak demokrat çizgideki unaurları da 
sömünneye vlfthkları kariyer heabma 
dayanma •. Zaman zaman bu tür uıwur
ların kendi kariyerleri ve ba.plan için 
iti taşltlerıe dahi ortaklıla ftl'dırmalan 
kaçınılmaz olacakb. Nitekim öyle de ol' 
du. Ancak g .. çekten demokrat olan un· 
au:rJ.ann buna tahammülünün olmadılı 
görüldü. 

Sosyal demokntiarın tutarlı demok· 
rat çlzıide olmaları kaydıyla odalarda 
ıoayaliltlerle birUkte yönetimde bulun
ma1arına, kimMnin diyeceti olmaa ge
rek. Ancak ıoayal demokralinin 'tutarlJ 
,öriD.meyen' UDlUr1annın UrflAD& çık· 
manın yolunun bu CHP'U görünmekten 
geçtili ilk kez belki de Tüıkiye'de kaıut· 
lanmaya ça..iJılı1ıyor. Kendiltrine "10.,.
lilt" ya da "devrimci" diyen kimilerinin 
CHP 'U görünmenin bir fazilet oldutunu 
ke,fetmeleri kUfkuıuz "partiJiı demfD" 
cilik obnaz" anlayı,ından kaynaklanmı
yor. Bu anlayı, tersini de birlikte getir
mekte. özünde demokrat olan \lD.IW'la
rm kendUerini "devrimci" ,örmelerinin, 
,öltermelerinin getireceli bir yarar da 
yok. Tam tersine iltenen, devrimcilerin 
ve demokratlann ıon derece saytın olan 
yerlerinde -ama yerlerinde- bulunma
ları. Bunu dünya ve Türkiye devrimci 
pratiRi yeterince kamtlamı, ola ıerek. 
Tüm bunlara ratmen bu yıl yapı1an bır 
Oda konırelinde kimi "loayalilt"l .. 
CHP 'U 'Öl'ÜDme y&nfllll CHP lı SatOru· 
na "CHP'yi tenuıl.1 etme yetkilinin ken
disine kim tarafınd&D verildiRini" IOd' 
cak ve yerel .çimlenle CHP adayı ol· 
dulllan için bu hakka kendilerinin aah1p 
olduklannı lÖyleyecek kadara ftl'dınh
lar. 

Şimdiye kadar tUm kitle örgütlerfoo. 
taıfl.yecllik adına çok lÖylenen birşeye 
Oda kongrelerinde de rutlandı. TIP'llle
rin, örıı:üt1eri "yan örgüt" konumuna ge
tireeeti lÖylendi ve demokrat unawlar 
etldlenmeye Çalı,tdı. 5 Haziran .çimle
ri hatırlatıldıı "lOlun bölünm."nin za
nrları anlatıldı. zaman zaman "1Oa)'al 
demem." llelyI ,eçlnmek içln bırakın 
"demmc:ilili" derrokratlıkla dahi bal
daıımeyan tutumı. içine a:irildi. Ancak 
tüm bunlar timdiye deaJ.n bu tür çabalar 
içinde olanı ... hiç bir yarar -alamadı. 
Bundan lODra da lillamayacak. 

Son olarak ,unu IÖylemek (erekiyor: 
Meslek oda1annm bazı1arm.ın konarele
rinde göıi.llrneye başlanan olumsuzluklar 
ve zaafia.r odalarm tUmünün zaaflar için. 
de olduRu, zaallaıın da Uateıainden gelin. 
meyecek boyutlara uı.,tıRı anlamma 
lelmemeU. Zaaflarm Uateainden gel� 
güçler bulurunaJr.ta. Nitekim bazı kOIll' 
relerde taa1lyed eRlUmlerin Uateaind.en 
leUneblleceQl ve birlikte, .. ,lıkb bır ç.' 
ıı,mamn tohumlarının atılabilecetlni d. 
göaterd. Ancak bu olumluluklaı da LO
mut m..ıeıd çalı,maıar Ue,ıomut "po)l. 
tUt." lle .. ldtl_1 halların köldiDettl· 
ritma. ile pekI,tirtlemez, adımlar bu 
yönde atılamuaa daha büyük IonmIaruı 
ortaya çıkacalı göz önünde tutulmak 
zorunda. 



Sancar'. hi, unutur muyuz? 

12 Mili ıe�mlnln Tv programe .. ı 
Melln Toker ıeçllllınlz hafta HIirri· 
yet'teld kÖfesinde ıunlan yazdı: "Genel 
Kunnay Baıkanlılının bır köşesinde e .. 
kı Genel Kunnay Başkanlanntn fotoa· 
..nanmn asılı bulundulu bır ıeref köşe· 
si vaıdır. Bunlann ıçınde hmeı ınönü gi. 
bl milli kalırıımaııların yanında adlan 
pek hatırlarda kalmayanlu da lIM''lcut
lur. Şımdı oraya bır fotolraf daha ekle· 
nlyor: Semlh Sancar. Sancaı Türk ordu· 
sunda kolay kolay unutulmayacaktır. tl 

Metin Toker dolru yazmış. Ancak 
eksik. Sancaı'ı Türk halkı da unutmaya
cak! 

ESkI Genel Kurmay Başiwıı Sanear 5 
YıLLıIt bır lörev süresının sonunda 6 Mili 
günU emekli oldu. Sancaı'm Genel Kur
may Başkanlılı Ile başlayan lıIkııyesl ay· 
nı zamanda Türkiye 'nin de blr dönemi· 
nln lıIkııyesl durumunda. 12 Mili terö· 
rünün bır fırtınaya dönüşlütü 1972 gün. 
leri, Sancar'ı Konya'daki İkinci Ordu· 
nun komutanı olarak yakaladı .. O gün. 
lerde Konya'da sıkıyönetim yoktu. Ama 
Konyalılar ogiinledn sıkıyönetimsiz sıkı· 
yönetimini unutmadılar. Unutmayacak
lar. 

Faruk Gürler'In Genel Kurmay Baş· 
kaıılılma gettrilmesi Sancar'ın 1972 
AlUItosunda Kara Kuvvetleri Komutanı 
olmuuıa yol açtı. Sancaı bundan hoş. 
lanmamıılı. O Genel Kurmay Başkanıııı 
hayalled kurarken şımdı 1 yıl sonra Ka· 
ra Kuvvetleri Kormıtan1ılından emekli 
olma durumu Ue karşıJaımııtı. Sancar'ın 
hayal kırıklılı 7 ay sürdü. "Gürler'In 

Ihllnsı aklının önüne geçip, Curnhuıbaı' 
kanı olma tııevcluına kapılınca" Sancaı 
da Genel Kurmay BaşkanlıRı makaıruna 
biç ununadlRı bır anda gelınlı oldu. San· 
car'm umut&uzlulu bir gecede umuda 
dönÜJmUştU. Bu olay daha BOnra ltd kez 
daha yinelendI. Normal lörev süresı Uç 
yıl dolunca Sancaı'ın görev süresl ild kez 
birer yıl uzatıldı. Ilginç olan bu uzatma 
dönemlednlı: MUUyelçl Cephe hükümet· 
lerine rastlamaaıydL 

Askeri çenelere yakmıılı söylenen 
Yanlıı Dergisinin ve Melln Toke,'ln 
Sanear hakkında vardıkları yargı aynıy· 
du: "Sancaı görev süresi Içinde orduyu 
slyaaete mkmamak bqamınıgöstemılı' 
tlr .. : Yüzeyden baltıldlRında bu yargı 
doRru olarak kabul edlleblllrclf. Ancak 
gözden kaçanlar ya da kaçınlanlar var
dı. Sancar'm Genel Kunnay Başkanlılı
nm son ıün1eri Ordu'nun polltlt.a�ar 
arasında en çok IllIııddıRı günle, oldu. 
Hava Kuvvetleri Komutanlılma bir kor· 
generalin atanması. kararnamesinln altm
da Sancar'ın Imzası vardı. Kıdeml gerell 
Kara Kuvvetleri Komutanı olması gere· . 
ken Adnan Ersöz de Sancar'm Genel 
Kurmay BaıkanlıRı döneminde bu "hak·. 
kOli" kullanamamışt •. 

KONTRGERILLA 

Yanlıı Dergisi konl<-geriUa Ile ilgili 
yorumunu şu sözlerle bitirmişti: '"Kontr 
gerllla taıtışmalannm sonucunu alabil· 
mek Için Mart ayı sonuna kadar bekle
mek gerek ... " Bu eürntenln anlamı açık. 

Mut ayının askeri çevreler Için en 
önemll özellill Sancaı'ın emekli olın.uı 
le yerine yeni blr komutanın atanmuı. 
Sancar'ın konl<-getlUa Ile ıllıkW heoüz 
tam bır nelUıe kavuımadı. Sancar AP 
.. CHP Hderinln sık .ık Okrini aldıaı 
Cüneyt Arayınk'In bu konudaki so· 
rusunu "gülUrn&eyerek" şöyle yanıtladı: 
"Soo yıllarda anarşık olaylarla mUcade· 
Le konusunda ya da olaylann içinde 
özel Harp Dairesi elemaıılarının gölev 
almış omw;ını Iddia etmek Türk ordu· 
sunun bUnyesinl yıpratmak Isteyenlerin 
amacı olabillr. Biz ordu lle mılleti bera· 
ber mUtalaa ed1yoruz ..... Dotrusu bu ka· 
dan da açıktı!... 

"ULUSAL SALDmı 
STRATEJIsi" 

Semlb Paşa'nın "Ulusal Sawnma 
Stratejisi" hakkında ilginç görüşleri var. 
Bu görüşler ilginç oldulu kadar düşün· 
dtirücü de ... Sancar bu konudaki dUşUn· 
c:ı!lerini kendi "asker" mantılı içinde 
'şöyle açıklıyor: "Askeri llteralürde ulu· 
sal sawnma diye bir kavram yoktur. 
Türk silahlı ku ... llerinln bugün uYIU,,· 
dılı ve geleneklerinden geUştirerek mü· 
kemmelleştlrdili sistem saldırı savaş Sis· 
temidir. Saldırı, saldırı ve yine saldll'l ... 
Bu en iyi sistemdir. Türk ordusunun ko· 
numu buna göıed.ir. Aksi halde yapılan 
nöbetçilik olur ... " 

Böylece ordunun en yetkilisinin ai· 
zmdan ordunun nöbet beklemekten baş· 
ka "işler"inin de oldulu ölr'enilmiş olu· 
yordu. 

TESISLER VE OSLER 

öarendialmiz bır şey daha var. San· 
. car'm Arcayiirek ile konuşmasından Na· 

Ileride ''hatırkınGcok '' 

to üsleri ile Amerikan üslerinin ayn 
oldulunu ve Sancar'm bu ayrınu bilme. 
yenıere "hayrel" ettlllni de ölrendik. 
Sancar Paşa blraz hayret biraz da gülii
cük.le kamuoyunu aytlınlatıyor: "Bazı 
yay01 organları Amerikan üsleri ile Nato 
üslerini birbirine kanştırıyorlar. Nato'ya 
ballı oldulu bilinen ve çalışır balde 
olan bir üssün neden çalıştıımı, çalışı
yorsa demekki Amerikan üsleri çalışıyor 
anlamına alınmasa garip. Bugün Nato üs
leri çalışıyor ama, Amerikan üsleri çalış. 
mıyor .. '" 

bahi Semlh Paşa •.. Twldye halkı oenl 
hiç unutmayacak .•• 

CHP KADıN KOLLARı OPERASYONU 
CHP'de IId yddır gündemde bulu_ .. 

bir konu, Kadm Konan sorunu, Ecevit' 
in kat .... da biçimlendiII pbl çözüm· 
Ioııdl. Kadın KoUan Genel Başkanı Ne
rlrnan Elgln .. Yönetim Kurulu "Islifa" 
etti. Eeevl!'1n Kadın KoUumda deılşlk· 
ok yapmak düşüncesi, 1976 yılında Bü
yük Kurultay öncesinde oluşmuştur. 
Eoevll konuşmalarında sık sık "Kadın 
Kollarınm ıereıı pbl çalıımadılındıın" 
söz ediyordu. Ama 1977 ydmın bızlı SI· 
y_ tratlli bu sorunun çözümleome
oInl ertelemllU. Sonunda geçUaıınlz baf· 
ta lçlnde ıorun tekrar (Ündeme ıetlrlldl, 
CHP Genel Sekreteri Mustafa Oslliııdaf 
ın "Ece\'l.t adIDa ricalan". daha sonra da 
bizzat Ece\'l.t'in ricası üzerine Neriman 
Elgln 1000fa eltl. 

Nedman Elgln nerede tm düşmüştü 
Ecevit'e? Bunu ılmdi anlayabIIdi ml bII· 
miyoruz? Ama ten düşmeye All Topuz 
eldbinl deetekledlRI zaman başladıRı 
ıöyleneblu.r. Nedmın Elgln, blr zaman· 
lu Ecevll'In gözbebeıı oldulu &andan 
AU Topuz ve -eldblni lulmakla, Ecevl!'e 
yakın olacaımı düşünmüşlU. Bu nedenle 
de Kadın KoUan örıUlünU bu doıruıtu· 
da oluıturmaya çalıılı. AU Topuz'dan 
bUyük destek ıörüyordu. Ve AU Topuz 
da 1976 ydındald BilYük Kurullay'da 

Ecevll 'In deeıeıı Ile CHP yönelimine 
ıelen eldbln baıını çeldyordu. BUyük 
Kurultay'da ve daha sonraları, Ec:ı!vit' 
in gücünü llIuınak yolundaki girişimleri 
ve "pzü çabalan" bep All Topuz eldbl 
listlenmlıtl. Daha &onra olanlar blUni· 
yor. Ecevll'In "süpUr(e" poUtlk .. 1 bır 
kez daha sahnelendi. V .. Ecevit muballf· 
lerini ıüpür'mekle göretlendirilen All 
Topuz'" arkadaşlan, bır başka eldp la· 
rafından aüpüriildWer. CHP yönetimini 
yeDi süpürgelere bıraktdar. 

smA KADıN KOLLARıNDA 

CHP yönetlmlndeld Ecevl!'ln ı"eıı 
doıruılUlundald deRlılkOkten sonra si· 
ra Kadın KoUan'na geldi. EceVıt, parti
nin Kadın ve Gençlik KoUan'nın başın· 
da, "kendisine yakın pubu" destekle
yen klılleri bile Istemiyordu. Bu Idılle, 
doarudan doRruya kendlslnl destekı .. 
meUydi. öyle ya, bugün Ecevil'e yakın 
olan grup, yarın parti yönetiminin yan· 
lışlarını tUrnUyle üstlenip bir kenara atı· 
lahlllrdi. Şimdiye kadar olduau gıbı' 
Ecevlı, pllll ıçınde "Iek adam", "tek 
otorite" olmak IsIIyord •. 1976 yılmda· 
ki BilYük Kurullay'da AU Topuz eldbl. 
nln yaıdımı Ile pllll lüzülünde bu amaç 

doıruıtulUnda gerekU deılılldlkler de 
yapılmıştL Kadm Kollan Genel Baştan· 
lıRı'na, Ecevll tarafından "görevlendiri. 
lerek" getirilen Idşl, Güler Gllrpınar, 
Ecevi!'ln lam IstedlRI pbl bır IdŞıydi. 
Ecevlt'e yakmdı, ona yakın olan puplar
dan berbanp birine deııı. Kadın KoUan 
örgütünü yenkien oluştururken de kuş· 
kusuz kendisine hedef gösterecek t.ek 
Idll Ecevit olacaktır. Ve CHP ıçınde 
Ecevll'In "tek adıırn"!ı#ının peldıme· 
sinde önemli yardımlan dokunacak:tır. 

ŞIMDI GONDEMDE 
GENÇLIK KOLLARı VAR 

CHP içinde operasyon S1lU1I11 beko 
leyen bir de Gençlik Kollan var. Genç· 

II Kollan'nm bqmda, CHP'nin "Y"· 
mu çoeutu" AU Dlnçe" l Ankara Be'" 
diye Baıkantııı'na .. çtlren Zeld AlçlD 
bulunuyor. Zeld Alçın, yine 1976 ydın· 
da, BilYük Kurullay Ölloesinde muhale
fete karşı harekalla bUyük ıörevler list· 
lenmlıti. Adam dövmektetı, konuk kul· 
lanmn yalııızea AU Topuz "hayranlan· 
na" dalllılm ..... satlarnaya kadar i ..... 
görmüştü. Ama sonra o da Partiye fazla 
gelmeye başlamıılı. Ganıater şebekele
rinin başlarının "çok şey bilen" bazı 
adamları yqalmaınalan pbl, Zeld AI· 
çın da lükenmlıll CHP ıçınde. Eoevll'ln 
"dıı ıllıkileri bır düzene aulunuından" 
sonra CHP Gençlık KoUan'nda da bır 
operasyon bekleneblllr. 

DECiRMENiN 5UYU� 

NEREDEN 'GELiYOR 
·Dr. R. 0'14 Türkltgn '-ml ltgmuoyunda MC diJ,..mlnde MEB heiro ..... 

nın {af;'t""'" dolduruldulu diJMmd. duyuldu. 71iriJıan ."Mn yrlloldrr ".... 
dılı ABD'd ... ,.lirtlı.,..- MED'.ın yay ..... .... M •• tup/4 O'retlm uyfU/a_ 
nın bg,UIG oturtuldu. ABD�� uz"n yıllar )'GfGrrI4IIUI IuuGndlld". '"deney .. .. 
"bilgilerle " kolıo"", ııuo)'orc:ık lue umgndo melttupta lJlrwtim Itlll1fmun" fa
,i,t ideolojinin propofgndo merkezlerinden "iriıi htJUM ,etirdi. 

DgM aonro aynııp, tekrar ABD'y" döndü. Bu gynq ItlmlleriMlöre (a. 
,;'t partinin iç çekişmelerinde" Itaynakkınıyordu, klmilerl lçifIN Türkhn'ın 
ABD 'deki milyonu çok dgha önemli idi 

Türkkan'ın 9 Mart perşembe giinkü Tercüman'da ç,ltgn Y4l'&lındon bu 
Ikincilerin .öylediklerinin haklı oldu'" onla,ılmaktg. "Milleiçe 'ürperip kendi. 
mize dönmez"k ' Göktürk devletinin ilk çgl,nı çökerten bir 'elaketin b,rum· 
ne .üriiklaMbllir/z" .özleri)'l, biten bu ya.ı .. ındg TürkluJn 'ın ABD 'delıi Türkl.
ri öl'fÜtleyip "kendilerin. döndünnek " için göıterdi'; yolun fgaliyetler "FIi. 
len/yor. Türklfon yalnlZcg Türkiye 'Ii Türkleri delil, bg,ko yerlerden Itlmi, 
Türkleri de; bu arada Orta Aaya ııe Sovyetler Birlilinden giJç edenleri de oynı 
örgiiHe toplomok Için çoll,tl"III .öylüyor. 

TiirkkG" 'ın bu çalı,malarının bazı kOYnGklaren (inGme edilmekte oldu
Lu da yazııındgn tJ"lot�mal<ta. Kendiı;, ZiNJGt BgnktUı'na "Biz Tü,':le," eri. 
gıtında bir !flm dlzUl hazu-Iad,'ını lÖ�liiyo,. Şimdi merak edi/ım Zıraat Ban· 
kOlI 'nr" yenı ylinetlcilerini" Tü,lrkan 'ın kendi itiraflorıyla o,ta)'a çıkan bıı lt;. 
porifi ,eri alıp almayacal', faf/.t lirgUtlemc çalışmaları için malumı' (·C J>au 
allkımaya engel olup olmaygcalL 

yaRayaş · 14 MART 197. , 
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BiR DÖNEMiN 

$ GÜNÜMÜZE UZANTıLARı 
Geçmişe darT8asını vuran önemli dönemlerin ye

niden değerlendirilmesi, günümüze ışık tuttuğu, günü
müz için ipuçları verdiği ölçüde yararlı bir çaba ola
rak görülebilir. 12 Mart döneminin "sona ermesinden" 
bu yana, her yıl, Mart ayı geldiğinde 12 Mart yazıları 
yazmak da artık adet oldu. Günlük basından "sol" 
dergilere kadar pek çok organ, bu "farz"ı hiç kuşku
suz bu yıl da yerine getirecekler. 

Burada en başta önemli bir saptama yapmak ge
rekiyor: 12 Mart dönemi, "bitti", "kapandı", geçip 
gitti mi? Böyle görüldüğü sürece, ıı Mart'a ilişkin de
ğerlendirmelerin, "tarihten bir yaprak" niteliğini ve 
çerçevesini aşmayacağı açık olsa gerek. Türkiye'de, 
12 Mart dönemini aradan yıllar da geçince, bu anlayış 
içinde ele alıp "değerlendirenler" var. 

Gerçekte ise, teorik ve pratik uzantıları ile, 12  
Mart dönemini, bitmiş, kapanmış, geçip gitmiş bir 
dönem olarak görmek mümkün değil. 12 Mart dönemi 
ile gününiiz ve daha yakın geçmişimiz ara�ndaki bağ
lar belirgin olduğu içindir ki, yedinci yılında 12 Mart'ı 
yeniden ele almak gerekli oluyor. 12 Mart'ı hatırladık
ça bugiiıü, bugünü değerlendirdikçe de 12 Mart'ı an
lamak daha kolayoluyor. 

BURJ UVAzININ VARSAYıMLARı 

Önce 12 Mart döneminin biçimsel a�lamda da ol· 
sa '''bitiş'' gerekçeleri üzerinde durmak gerekiyor. Bi· 
çim olarak, 12 Man dönemi, 1973 genel seçimleri ile 
''kapanmış'' sayılıyor. 

12 Mart döneminin "kapanış" nedenleri arasında 
sayılan unsurlardan biri üzerinde, bugün daha dikkatli 
olarak durmak gerekiyor. Bu unsur, "kitlelerdeki bi
linç ve birikimil1, direniş azminin, dönemin sUnnesine 

. 
ya da tırmandırılmasına izin vermediği" biçiminde di
le getiriliyor. 

En başta, bu gerekçede önemli bir gerçek payı 
bulunduğunu kabul etmek gerekiyor. Yine de, önemli 
gerçek payı bulunan gerekçelerin abartılmasının da 
yararsız olduğunu unutmamak koşulu ile. 12 Mart'ın 
sona ermesinde kitlelerin bilinç ve birikiminin rolünün 
abartılması, iyi niyetle de yapısla, örgütsüz, dağınık 
yığınların, bu halleriyle bile herşeye kadir oldukları
nın tescili anlamına geliyor. Böyle bir "tescil" ise bi
limsel sosyalistlerin işi değiL. 'jrgütü "kirle"lerin arka· 
sına gizlemeyi hep marifet sayan goşistler, bunu zaten 
yapıyorlar. .. 

Peki, diyelim ki 12 Mart döneminin "sona eriş" 
nedenleri arasında sayılan "kitlelerin direnci" unsuru 
abartılmadı; tam yerli yerine kondu. Bu durumda, 
başka hangi nedenler Uzerine eğilmek gerekiyor? 
Onemli olan bu sorunun yanıtının ortaya çıkarılması. 

Burada, Türkiye burjuvazisinin, rahat varsayım
larla 1973 genel seçimlerine ve daha sonrasına hazır
landığını belirtmek gerekiyor. Burjuvazi de değerlen· 
dirmelerinde hata yapabilir. Varsayımlarında yanılabi
lir. Burjuvazinin varsayımları, özetle şunlardı: 

1 . 12 Mart döneminden deneyimli, "akıılanmış" 
ve teçhiz edilmiş olarak çıkacak bir AP, yine 1971 
öncesindeki gibi tek başına iktidar olabilecektir. 

2. CHP'nin, 1973 genel seçimlerinden en güçlü 
parti olarak çıkma5l beklenemez. 

3. 1968'lerden bu yana biiyük çalkantılar geçi· 
ren, 12 Man döneminde de belinin tam ortasına dar
beyi yiyen sosyalist hareket, daha uzJ.ln bir sii'e kendi
ni toparlayamaz. Kadrola,şma açısından dahi toparla-

·yamaz. 

12 MART DÖNEMLERININ EN BüYüK "BAŞARI"LARINDAN BIRI  DE, GENÇLIK KESIMINI 
iNANçsızuGA, TEPKlclLlGE VE GüVENSlzLlG�SüRüKLEMEK OLDU. BIR YANDAN TUTU· 
NACAK DAL BULAMAYAN GENÇLIK KESIMI, öTE YANDAN FAŞIST BASKı DÖNEMININ AGıR 
flARBELERINE HEDEF OLDU. BU, GüVENSizllGI VE INANÇSızuGl, SONU OLMAYAN INTI· 
HAR EYLEMLERI ILE PEKIşTIRDı' BURJ UVAZI BÖYLECE, DINAMIK BIR KESIMDE öRGÜT· 
S()ZLüGü VE DAGINIKUGI DAHA DA PEKIşTIRMIş DLUYDRDU. 

üÇ BÜYüK OPERASYON 

Bunlar, burjuvazinin 12 Mart dönemi varsayımla· 
rı. Gerçekleşeceğine mutlak nazarı ile bakılan varsa
yımlar. Burjuvazi, bu varsayımlardan hareketle 12  
Mart döneminde atılan temellerin üzerine, "parlamen
ter" yollarla da binanın inşa edilebileceğine, yine 12  
Mart döneminde oluşturulan çerçevenin içinin yine 
aynı yollardan doldurulabileceğine inanmıştı. 

Burjuvazinin üç temel varsayımı, üç temel ger
çekle karşılaştı: 

1 .  CHP, geniş kitlelerin desteğini arkasına alara.k, 
1973 genel seçimlerinden umulmayan Öıçüde güçlene· 
rek çıkmıştı. 

2. 12  Mart döneminin politik ve ekooomik uygu. 
lamaları, diğer bir ürünü de "mariinal" olarak görillen 
diğer sağ partilerin önemli ölçüde güçlenmesi biçi· 
minde vermişti. "Marii".1 sağ" AP'den umulandon 
çok taban koparmış, AP'nin tek başına iktidarı için 
geçici de olsa önemli bir "engel" olmuştu. 

3. 12  Mart dönemi dönek ve yılgı" yaratrmştı. 
Her baskı döneminin yarattığı gibi. Ama biiyil< bır 
kitle birikimi ile birlikte, daha deneyimli, daha peldı· 
miş sosyalist kadroları ca şekillendirmişti. Bu Ikili ge
lişimin tüm "olumsuz" koşullara rağmen, yeni bir ör
gütlü silkinişle ve kı .. sürede ürliıllnü -«<tl hesap 
edilememişti. 

Oç varsayım, üç yanılgı ve sonunda üç operasyon. 
Oç varsayım ve üç yanılgıyı, 12 Mart $omunda 

üç operasyon izledi. Sağı birbiriyle buışt.mı ve to
parlama amacını güden MC operasyonları; CHP'nin 
teslim alınması operasyonu ve CHP imajı ile birlikte 
ve atbaşı giden, sosyalist hareketi durdurma operasyo
nu. 12 Mart bu anlamda, biçimsel olarak sona ermek le 
birlikte, öz olarak sürüyor. Çiilkü, günümüıün opera� 
yonları, 12 Martdönemi v.vsayımlarından kaynaklanı. 
yor. MC'si ile, faşist trmanış ile, CHP'nin teslim alın· 
ması ile ve nihayet sosyalist huek.eti temt çabaları 
ile. 12 Mart ile gllnümüz ara�ndaki bağ, böyle ortaya 
çıkıyor. 

ECEVIT VE CHP: NEREDEN NEREYE? 

Birinci MC hükUmetinin klSuluşu, başta OP ol
mak üZere. MSP'nin giderek eritilmesi ve benzeri ope
rasyonlar biliniyor. Burjuvazi, 12 Mart döneminde at
tlAı temelleri MC iktidarları ile pekiştirmeye, aynı dö
nemde koyduğu çerçevey! yine MC iktidarları ile dol
durmaya çalıştı. 1975 sonrası "faşist tırmanış"ı, 12  
Mart döneminin "Iafzı ve ruhu"nun somut uygulama
ya konuluşu olarak görmek gerekiyor. üstelik bır de 
fazlası ile; 12 Mart döneminin yapamadıiını yapmaya 
çalışarak: Tabanda faşist hareketin kitle desteği bul 
masını, i\ldatılmış yılınıarın "milli devlet, güçlü ikti
dar" pe$inden koşmasını sallamaya çalışarak. 

12 Mart varsayımlarının, 12 Mart sonrası bu uy
gulaması, yeterince biliniyor. Ama bir bUyük operas
yon da, CHP üzerinde uygulandı. Bu, CHP'nin adım 
adım teslim alınmasına yönelik bir operasyon olarak 
ortaya çıktı. 

Ecevit'in, karşı çıkış nedeni ne olursa olsun, 12  
Mart döneminin açılmasına götüren muhtıraya cephe 
aldığı bugUn de hatırlarda. O dönemde, 12 Mart'ın en 
karanlık gUnlerinde, Ecevit, parti içi muhalefet önderi 
olmanın da verdiği bir kararlılıkla şunları söylUyordu: 
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"Bence gerçek demokNUide yasak düşi#ıce ola
m.a..ı. Düşünce deMen yalnız kafalaruı içindeki düşün
uyi kaJtetmlyorum elbette. Kafaların içindeki dü
şünc. zaten hiç bir zaman yalOklanamaz. Düşüncele· 
rin yayılma" da yaaaklanamaz. Hatta bence örgütlen
me.i de yaaıklanamaz. ol (Ecellit, Abdi ıpekçi Ile Gö
Mişme, Milliyet Yılı", 1971, •. 83) 

Ecevit'in o dönemde, 12 Mart olayını, Yunanis
tan'daki gelişmelere benzeterek yaptığı çıkışlar, sa
vunduğu demokratik ilkeler, büyük burjuvazi.Qrdu
Erim hii<ümeti üçgeninin en sadık yazarı ıpekçi'yi hiç 
de memnun etmiyordu: 

"Ecevit'i Türk .iycui hayatında önemli ııe olumlu 
rcller oynayan bir lider olorak tanıyoruz. OtUZ baRlon· 
mış ümitleri ııe inançlon sarsacak hatalor EcefJit'in ki· 
şililine ue lOliUndulu görüşlere düşman olanum liç 
şüpheliz çok .euindirecektir. DileRimiz, Ecevit'in. 
düşmanlannuı ekmeline yol Iiiren dauranışltrdan c
kınabilmeıidir. " (Durum, Milliyet, 4 Niaan 1971) 

O günden, bugüne. Ecevit, bugün "örgütlenme ya
sağı" konusunda hiç konuşmuyor. ıpekçi'nin "dile
dikleri" de yerine geldi. Büyii< sermayenin bu önde 
gelen yazarı, uzun süredir Ecevit'e hiç bir uyarı yap
ma gereğini duymuyor. Acaba ıpekçi mi ilerledi, yok
sa Ecevit mi ı geriledi? 

BUR) UVAzI, FETI ŞLERI ÇOK SEVtR 

Burjuvazinin, en geniş anlamda' ''sol''u da terbiye 
etmesi gerekiyor. Burjuvazi, sosyalist hareketi, bula
nık tonda bir genel "sol" imajı ile örtme� hem çok 
seviyor, hem de çok istiyor. Çünkü böyle olunca, sos
yalist hareketi tecrit etmek daha da ko\aylaşll"r. Bur
juvazi, sosyalist hareket ile "sol" arasındaki köprüleri 
atmak için en çok bazı fetişlerden yararlanıyor. 

12 Mart döneminin de pek "etkin" bir fetişi Vlf
dı: Reformlar. Herşey güliii< gülistanhk olacaktı; ama 
reformlar yapıldığı takdirde. Bu reform fetişizmi ile 
bir yandan " sol" uyutulup dizgin altına alınabilir; di
ğer unftan da insanlar bildiğini okumaya, en kaba 
antikomünizmi, en acımasız ba.sk.ıları uygulamaya de· 
vam edd>ilirlerdi. 

Burjuvazinin "reform" ve "reformcu hükümet" 
fetişizmi solu etkiledi mi? Etkilediğinden hiç kuşku 
yok. Yazan kişi önemli 'Olduğu için değil, diğerleri 
arasından bir örnek olduğu için şuna bakmak yeterli: 

"Ama herşeye roRmen durum 'gitti bir tüı.üm, 
geldi bir güı.üm ' durumu delildir. Filipin parlamen
toculuRu için ıonu" başlangıcı okln ordunun müdaho
le';, ne de olla, küçük burjuva radikalizm; bakımın
dan. Demirel'e kıyaıla dııha r7UJkbul sayılabilecek bir 
liycuiyi başbakanlık görevine getirmiştir. HalUızlık et· 
memek için belirtmek gerekir ki, Erim 'in geçmişinde 
bir MorrilOn şirketi tenuilciliRi, kendilinin ııe kardeş
lerinin yiLz milyonluk bir urvetin aahibi kılOn şaibeli 
işler. camilere bomba koyarak yobaz saldırıları tertip· 
çilili, ıiya,; cinayetler klfkırtıcıl�ı pek yoktur. 

..... Euet, 12 Mart muhtvo" lOnucunda meydana 
gelen durum e.küinden daha kötü sayılamaz. Terani 
iddia etmek, düşüriilen Demirel IWkümetinin arka.n
dan aRlanıak durumuna düşmek olur. Bu gtUşme, en 
eluerif.i% şartlarda bile, bir UlUlOI Kurtulllf 5000,I'n
dan dolmu, olon Türkiye Cumhuriyeti ord"..unda 
MUltafa Kemal'in ilerici geleneRinin BOn tahlilde ap 
ba.t"ım gö.terir. ii (Aydınlık, Mart-Niaan 1971. '.371) 

Aydınlık Dergisinde, "hızlı sosyalist" Mihri Belli, 
12 Mart muhtırasına ve Erim hükümetine böyle sanp 
çıkıyor. Gerçekten de tüm ilericiler, "Mustafa Kerml 
geleneğinin 12 Mart dönemindeki ağırlığını" hf4) be· 
raber duydular, gördüler! Ama bugün için görilmesi 
gereken gerçek başka yerde: Reform, sol kemalizm, 
vb. gibi afyonların kimi solculan nasıl uyuttuiunun 
anlaşılmasında. Ehveni şer tercihininı Türkiye'de X)S· 

yalist hareketin karşısına nasıl bir tuzak olarak Çıka
rıldığının, insanları başka hiç bir almaşık gösterme· 
den sınırlı ."Imaşıklara hap�tmenin burjuvaziye\s;aAla
dığı avantajların farkedilmesinde. 

Günümüz için bundan ders çıkaramayanlar için, 
başka olaylar da var. 

BIR DERSTE: SOLCULAR NASIL KULLANıu:tl 

Burjuvazi için, adı "solcu"ya, hatta "sosyalist" e 
çıkanlara kendi programını uygulatmanın zevki de 
başka. Ikili bir avantajı var bunun: Bir yandan, "sol
cu" lar, burjuvazinin istediklerini daha bUyük bir yete
nekle yapabiliyorlar. DiAer yandan, kimilerinin "sol
culuk" maskesi altında uyutulması da daha kolay olu
yor. Bunun için gerekli olan iki şey var: Birincisi, de
neyimli ve usta bir burjuvazi . Ikincisi ise kendilerine 
sunulacak biberona hazır, gevşek solcular. Böyle sol· 

BIRINCI ERIM HüKüMETININ ILK TOPLANTıSı. ERIM HüKüMETININ ÖZELLIGl, BIR "'RE
FORMLAR"' FETIşIZMI YARATABILMESI VE BU FETIşIN ARDıNDAN KIMI "'SOLCU"'LARI DA 
SüRüKLEY�BILMESIYDI .  

cuların 12  Mart döneminde nasıl kullanıldığını, bun
dan sonra da nasıl yöntemlerle kullanılm� gerekti i
ni, bu işlerin ustası, 12  Mart döneminin ünlü artiko
münizm tüccarı Metin Toker anlatıyor: 

"Heryerde olduRu gibi bizde de 'düşünen beyin· 
ler' ilter istemez solda. Aşırı sol ise bu furyodan fay
dalanıp kilit noktalor,"ı Marksistlerin eUne deurettir
mek gayretinde. Hem gerçek 'düşünen beyinler'i işba
şına getirmek hem .ubversiyon oyununa gelmemekJBu 
dengeyi iyi kumbilmek için de bir, sallom Dir hüküm 
lIerme kabiliyetine, iki, dolru iltihbaratG lüzum uar . .. 
(Metin Toker, 12 Mart Sonr081 Düşünceleri, Milliyet 
Yıl/IRı 1971 • •. 77) 

Metin Toker'in bu tavsiyeleri, burjuvazi taraflı
dan öteden beri tutuldu. Şevket Süreyya, Vedat Ne
dim gibileri böylelikle burjuvazinin "düşünen beyin
leri" oldular. Burjuvazi bu ustalığın 12 Mart döne· 
minde de sürdürdü. Aynı ustalık, aynı dengecilik, bur
juvazi için bugün de genkli. Burjuvazi bugün de bu 
ustalığa ve dengeciliğe sahip politikacılanm bulmuş 
görünüyor. 

Burjuvazinin fetişleri çok sevdiğinden daha önce 
söz ettik. 12 Mart döneminin fetişi, reformlar ohiı. 
Burjuvazi, hedeflerini, reformlar sisinin ardına gizle
nerek gerçekleştirdi. 

Bugün fetişler yok mu? Burjuvazininı hedeflerini 
gerçekleştirebilmek için ardına gizleneceği, "sol" çev
releri de pekala susta durdurabileceği yeni fetişler 
yok mu? Hiç kuşkusuz var. BugünUn fetişi de "de
mokrasi için emperyalizme ve yeni hükümetin yaptık
larına evet" sloganı oldu. örneklerinden biri şöyle: 
Demokrasi için Ecevit hü.'c:ümetinin iktidarda kalması 
gerek. Ecevit hükümetinin iktidarda kalabilmesi için 
ise ekonomide sağlam temeller kurmak gerek. Ekono· 
mide sağlam temellerin kurulması için, IMF 'nin "ye
şil ışık" yakması gerek. IMF'nin "yeşil ışık" yakması 
için ülkede IMF'nin istediği önlemlerin alınması gerek. 

Bütün bunlar ise, "demokrasi için burjuvaziyeve 
IMF'ye evet" demek. Günümüzün fetişleri de böyle 
yaratılıyor. Burjuvazinin yeni iktidarları, 12 Mart dö
nemine özgü şantajların güncelleştirilmesinde, sÖlcille
ri ile birlikte, hayli usta görünüyorlar. 

SOSYALIST HAREKETI DURDURMA 
OPERASYONU 

Burjuvazinin, 12 Mart dönemi varsayımlarından 
ve bunların yanlış çıkışndan hareketle, 12 Mart son· 
rasında yöneldiAi üçüncü büyük operasyon, sosyaist 
hareketi durdurma operasyonu oldu. 

Ancak burjuvazinin 12 Mart sonrasında uyguladı
ğı bu operasyonun temellerinin, 12 Mart dönemine, 
hatta daha da gerilere gittiğini unutmamak gerekiyor. 
Burjuvazinin bu operasyonu, Türkiye Işçi Partisi'nin 
Aybar sapması sonucunda aAır darbeler yemesi ile 
başladı. 4. BüyUk Kongre ile başlayan "yeniden .ilki· 
niş" döneminin hemen ardından ise, önce sıkıyönetim 
ve daha sonra partinin kapatılması geldi. 

Burjuvazi partiyi kapatmakta başarılı olmuştu. 
Parti kadroları içinde, 12 Mart döneminde, yeni dö
nekler yaratmakta da başarılı olmuştu. Dahası, sürek
li "umut" yaratıp bunları boşa çıkararak, dinamik 
bir kesim olan gençiili hiç bir şeye inanmayan, kım-

seye güvenmeyen, sosyalist hareketin geçmişini de, 
geleceğini de reddeden "intihar müfrezeleri"ne indir· 
gemişti. Bu müfrezelerden birinin organında, inançsız
Iık, güvensizlik ve umutsuzluk şu sözlerle ifade edili· 
yordu: 

':Artık gÖIÜ8leneceh sınır halmDdl. Daha fazla gi).. 
IÜlledin mi, kurşunu gölsiinün ortasına yersin ... .. 

ii ... Genç hGdrolara, daha önce.inden, batakçılık
tan başka pek GZ nu'ras kalmıştır. O zamDn, kendin 
deneyip, hareket içinde dolruyu bulocak&ın ... " 

"Devrimci hareketin genel ha.talıkları., genç kad
rolara da bulaşmıştır. Gençlik içinde dejenercuyon 
gittikçe kemikkşmiş, hDd MJ(hlJya gelmiştir. " (Ileri, 
Deu-Genç yayın organı, Sayı: 6, Ocok 1971) 

Bu sözler cemetten çok, bir yılgınlığın ve umut
suzJuğun ifadesi. Sürekli olarak "kullanılmaktan" 
boş hedeflere koşturulrnaktan, sözde liderlerin elind� 
oyuncak olmaktan gelen bir bezginlik ve umutsuzluk. 
Bu umutsuzluk, acı sonuçlarını savaşı kaybetti!ini an· 
layan insanlara özgü intihar eylemleriyle, katliamlarla 
verdi. Burjuvazi yeni bir başarı elde etmişti: Devrimci 
hareketin her kesimine, umutsuzluğun, güvensizliğin, 
inançsızlığın ve kopukluğun tohumlarını ekmişti. 

Burjuvazi, 12 Mart döneminin ağır darbeleri ile birlik
te asıl bu inançsızlık, bezginlik ve yılgınlık sonucun
da, sosyalist hareketin bir daha belini doğrultamaya· 
catına inanıyordu. Türkiye Işçi Partisi'nin birinci ku
ruluş yılında, Genel Sekreter Nihat Sargın, bu orumı 
şöyle tanımlıyordu: 

"12 Mart döneminden işçi .ını/lmız ue emekçi 
halk kitleleri dGha bilinçlenmiş olarak çıkmlftı. Bun
da kimlenin kuşkUlU yok. Ancak OLır bcuk. dönemi
nin loI)'ali.t harekete wrdulu dGrbe de azlntlGnmD
mDI'. örgütün kapatıldılı, i.ter iltemez dalınıkIıla 
yol açan Lle çok alır koşullar altuıda geçen ydIGr, e.· 
kiden çalıfmaların içinde yer almış herkelin. i.ti'na
.u olarak aynı biçimde, Iu'ç bir şey olmomışçGıına 
'bıroktırlldıAı' yerden yeniden harekete geçmesine el
vermeyecekti elbet ... 

..... E.ki dönemde partili olan, kendini hlilli öyle 
ıonan çok kimle uardı amD, bunlorın bir kıım" belki 
kendileri de farkındG olmooan artık e.ki yol arkadaş· 
lorı durumundG idiler. ol (BoIımslZlık, Demokrn.i, So.· 
yalizm Yolunda Dopdolu Geçen Bir Yıl, YürüyÜf, Sa· 
yı: 56) 

Burjuvazi, çelikleşen kadroların, yeni birikimle 
birlikte sosyalist hareketi yine bir silkinişe kısa sürede 
götürebileceiini tahmin etmiyordu. "Bir daha belini 
doğrultamaz" denilen, "elinde adamı kalmadı, en ye
tenekli kadrolarını yitirdi" denilen Türkiye Işçi Parti
si'nin 1975'Ie birlikte adım adım yol alması, "sosya· 
list hareketi durdurma operasyonu" nun hızlandırılına· 
sına yol açtı. Burjuvazi adım adım teslim aldığı CHP' 
yiıyaratılan CHP imajı ile birlikte, adım adım gelişen 
sosyalist harekett durdurmaya seferber etti. 

12 Mart'ın baskı ve zulmü ile, MC'nin baskı ve 
zulmU arasında kesin bir paralellik var. Aynı şekilde, 
12 Mart döneminin 'reform fetişizmi" ve "solcu Erim 
kabinesı" imajı ile, gUnümüzün CHP = demokrasi feti
şizmi arasında da kesin bir paralellik var. 

Saptırma olmadan, tek başına baskı bir işe yara· 
mıyor. Burjuvazi 12 Mart'tan bunu daha iyi öğrenmiş 
olarak çıktı. öirendiAini bugün de uyguluyor. Ve sa
yılan bu yönleri ile 12 Mart,günümüze böyle yansıyor. 



Gençlik kesiminde dayatan görev: 

ÖRGÜTLENME 

BUGUN ISMI; IÇINDE "GENÇ" KELIMESI BULUNAN BIR YlCIN öR· 

GtJT KURULDU, KURULUYOR. ANCAK HIÇBIRININ GERÇEK AMAcı 

GENIŞ GENÇLIK yıCINLARlNI, SOSY ALİZME ULAŞMA SAVAŞı VE· 
REN IŞÇI SINIFI VE ONUN öNCUSU PARTISI ÇEVRESINDE MUCADE· 

LEYE SOKMAK DECIL. TAM TERSINE, YAPMAKTA OLDUKLARı KE
sIN BIR PARTI DUŞMANLICı VE SONUÇTA ANTIKOMUNIZME KA· 
DAR V ARAN SAPTıRMALAR ... 

SERDAR A R ISOY 

Türkiye'de gençlik örgütlenmesinde 
bugün atılacak olan adımın önemini 
kavrayabilmek, ancak Türkiye gençlik 
hareketinin geçmişini, örgütlenme de
neylerini çözümlemekle, bilmekle olası" 
dil. Bu tarih içinde özeL bir yeri olan 
altmışlı yıllar YURUYUŞ'ün geçen sa· 
yısında anlatılmış, olayların nedenleri 
kıSaca sergilenmişti. 

Ancak içinde bulunulan "örgütsel da-
1l.'1lklık, örg"titsUzlilk" ortamını veri ola· 
rak alan ve özellikle "Türkiye'de sol bö
lünmüştür" leranelerine kılıf yapıla," yıl
Lar olan yetmişler. bilinmesi ve çözüm· 
lemelerin yapılması zorunlu olan yıllar· 
dır. Yetmişli yllların başında, Türkiye 
ışçi Partisi'nin bilimsel sosyalizmi kıla
vuz edinme sürecinde hayli ileri adınılar 
atması sonunda Partinin yıkllamayacaeı
n anlayan kimi "sol" çevreler öerenci 
gençlik içinden "partiler", "ordular" 
yaratma çabasına girişmiş ve bu günler
de gelen 12 Mart faşizM dönemiyle bir
likte de gençlik içinde tam bir yılgırılık 
hakim olmuştur. 

DACINIKLIK VE YıLGINLIK 

12 Mart döneminden çıkışla birlikte 
ölrenci gençlik içinde gözlemlenen du
rum, yılgınhk ve "umut" olan sosyal de
mokrasiye kayıtsız teslimiyetti. Geniş 
ölrenci ylAınlan örgütsüz ve başıboş bir 
biçimde sosyalist hareketten gelmeyen 
ve kendileri dışından oluşacak "kurtarı-

clları"beklemekteydi. 12 Mart öncesJ 
gençlik hareketini ve ölrenci gençleri 
bilimsel sosyalizmden, Türkiye ışçi Par
tisi'nden uzaklaştllma göreviyle lider 
durumuna gelmiş olanlano çolu tutuk
luydu, yada yılınıştı. Ancak tüm bu 
olumsuz koşullara karşın 1971 öncesi
nin olumlu yanları etkilerini sürdürmek
te ve içinde bulunalan konumdan kur
tulma istemleri giderek alırlık kazan
maktaydı. 

Gençlik ıçınde hlZll bir örgütlenme 
dönemine girildiAi ortamda Çıkan anı 
birlikte, sorunlar daha geniş boyutlarda 
tartışılmaya başlandı. Eski gençlik "li
der"leri sal"lmışlardı ve "eski" kariyer
lerini yeniden kazanmak için çalışıyor
lardı. Her okul ya da mahalle çevresinde 
yeni "ideologlar", yeni "önder"ler boy 
göstermeye başlamıştı. Bu ortamda 
TSİP tarafından gençlik Içinde Izlenen 
oportünist-makyavelist politika da genç
lerin hızla sala,sola savru.lmalarına yar
dımcı olmaktaydı. Tüm bunların dışın
da genel olarak bir bekleyiş hakimdi: 
Türkiye ışçi Partısı'nin yeniden kurulu
şu. 

TAHRIBAT! 

Beklenen; Parti 'nin kuruluşuyla bir
likte ölrencUerl toparlayacaAı ve daAı
nıkl�ın önüne geçeeellydi. Oysa Parti 
dışından gelişen bu ıyiniyetli bekleyiş, 
Türkiye ışçi Partısı'nin önünde duran 

"Demoknıtik Sordan "Eylemcilere" ihta, 

CHP yazarlarının eylemsizlik önerileri, bir eylemi de beraberinde getir· 
di. Demokratik Sol Demekler Federasyonu, eylemsiziili önerip Silvunan bir 
bildiri dalıurak "eylem koydu". 

CHP'li gençlerin eylemsiziili örlerelim diye koydukları bu eylem, ba$ka 
şeyleri de oruya..koyuyO!. En bJ.$ta, CHP'nin ve sençlerinin "devlet kurumla
rının faıistlerden temizlenmesi" talebini nasıl delerlendirdikıerinl. Dağıtılan 
bildirini" bu bölümünde aynen şöyle deniyor: 

"Üstelik devleti Işgalcilerden kurUrmak isterken devleti bizle işpl ecıer. 
tek fa$istlerden aynullAınllZın ne oIacaA:ı merak �onusudur." 

Bu cümleler, bildiriyi kaleme al.., CHP'lilerin TiO'kçeyi yeterince bilme· 
diklerinden b.şka gerçekleri de ortıy. koyuyor. Bır ke� .. en başta, devlet 
dairelerineo doldurulan fa$istleri temizledikten sonra, yerine başkalarını ai
m.k her durumd. zorunlu deAii. ÇiinkU, başta MHP militanları olma!< Uze�, 
kadroların zorlınar.ık ,işirildlAI herke, tarafından biliniyor. En başta bu be,· 
lemelerin "Sizli işsiz" olduklarını bilmek gerekiyor. 

Ikincisi daha da önemlı' Temizlenen faşlstlerin yerıne kimleri getirecek
siniz? Ilerieileri, demokr.ıtları, dürüst memurları. Başka alma$ık yok. Bu alma
,IAın yerine getirilme�, "f",izmln bır b",lwI" mı oluyor? Böyle düşünenlerin 
nasıl "demokratik", hele hele nasıl "solcu" olduklarını anlamak mümkUn de
ğil. CHP, devlet dairelerini bu zihniyeıle ml faşistlerden temizleyecek? 

Anak "demokratik solcu" gençlerin hal<kını da bır yerde teslim etmek 
gerek. Bildirinin bir b.şka bölümünde ,öyle deniyor: 

"Eyleme çıkmvJan önce cebine en iLZ bir CHP mllletvekJllnin telefon 
numarasını koyanların CHP 'yi eleştirmeye hakları yoktur." 

Sosyalizm adına oruya çıkan kimi soşlst grupçuldarın, "demokratik 
soleu"lardan böyle bir söz işitmeıeri, kendilerini hiç mi rahatsız etmedi? Işte, 
CHP'den çok CHP'ciliiin ödUlünü böyle alıyorsunuz. Böyle sözler işltiyorsu
nuz. Belki dt biryerlerde okudunuz. " Sosyal demokrasiye karşı ikili bır yakla
şım içinde olmalı" diye duydunuz. Sonra bunu dergilerinizde CHP'ye veryan
sın edip, ajandalarınıla CHP 'Ii milletvekil i  telefon numaraları doldurmak ola
rak yorumladınız. böyle bir "eylem"ciliAe ve böyle bır yaltakçılığa, sonunda 
böyle bir cevap aldınız. 

Bunla,.. �unu söylemek gerekiyor: CHP'II Iseniz, oturup dojru dUrüst 
CHP 'Iili k yapın. CHP'ye Oye olun. Gençlik kollarında bildiri daAıtın. Yok 
eAer sosyalist iseniz, sosyalist olduğunuzu bilin. Sosyalistlerin en başta ken

dilerine güvenerek yola çıktıklarını unutmayın. Ve yine unutmayın kı, " icazet
li eylemeilik" hiçbir dönem, kimseye hayır getirmedi. 
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GençUk keliminde önemli göreIJlfl"in eşlinde ... 

engeneri teker teker aşma zorunlululu 
sonucunda öncellkle sanayi bölgelerin
den başlayan bir örgütlenmeye girişme
siyle son bu1du. Bunu Partililer dışın
da, Partili mücadele dışmda kimse ko
laylı.k.la kavrayamazdı. Hareketin bUtü· 
nüne Parti dışından bakmak ve hareketi 
kendisJyle sınırlı görmek durumunda 
olanlar düşündUklerini bulamayınca 
delişik seçeneklere yönelmeyi yelledi
le. örgütlü mücadele yerine 'sözlü' mü
cadele çeldci gebolş". 

Işte bu ortamda kurulan IGD, YU· 
RUYUŞ okurlarının yakından bildili 
gıbi yaJnızc:a gençlık hareketini delU 
Türkiye Işçi sınıfı hareketini engeneme 
miSyonunu da yüklenmışti. Böylesi bır 
örgütlenmeyi olumlu Ilkeleri savunur g� 
ziikerek gerçekleşII.... IGD, gençlik 
ıçınde yapıbUeeel1 tlim tahribatı yaptı. 
Aynı dönemde TSIP'ce kurdurulan GSB 
.. TSıP ıçı muhaleret lşlnl iistienerek 
gençlik içinde varolan olumlu unsurları 
hareket dışına Itti. Ortalık goşlzmln ve 
maoizmlndi. 

Bugün ismi ıçınde "genç" kelimesi 
bulunan bir ylAın örgüt kuruldu, kurulu
yor. Ancak hiçbirtnln gercek amacı 
geniş gençlik. Yılınıarını, sosyalizme 
ulaşma savaşı veren Işçi sını(ı ve onun 
öncüsü Partisi çevresinde mücadeleye 
sokmak delil. Tam tersine,yapmakta ol· 
dukları kesin bır Parti dUşmanl�ı .., .. o· 
nuçta anti-komÜlllzme kadar varan sap
tırmalar. Oysa buglin ıenlş gençlik yı· 

lıntan her zaınan1ıInden dahı çok ör· 
gütienme gereksinimi ıçınde .. her .. 
ınanIı:Inden daha çok ıosyalizme 10010· 
ıü. 

GöREVLER BAŞARILACAK 

Işte Işçi &Uldınm polllik öndlııü TUr
Idye Işçi Partisi çeneııinde bütUııIe .... 
gençleri .., sosyalizmi 'gelecek' olarak 
gören geniş gençlik Yılınıarını böylesine 
zor .., """nı bır lörn beldlyor. Sosy. 
LISt gençler bllim .. ı sosyalisı hareketin 
getirdJli ilkelerle örtütlenmek zorunda
lu. Bu Iltelerln en bı,mdı ile gençlik 
örgütUııün bır sınır .., kltle örgütü oldu· 
lu gerçeli yatmakta. 

Sosyalist ıençler, ıosyalizmi hedene
yen, Parti 'nin yönlendlrlcillllnde örgüt
leneD ve mücadele veren bir gençlik ör
eü!Ü1lÜ kurnıak:1a .. bu IdUe örgütünü 
'gelecetın' sosyalizmde oldulunu lören 
genış genç I,çl, köylü, emekçi, öt .... d 
gençlerle bırlıkte olu,tunnak göreviyle 
kuşı karşıyalu. Bu örgütü T�klye'nin 
tek gençlik örgütü oboı yolunda geU,. 
tirmek ıçın yılmadan çılışmak göreviyle 
kar,ı karşıyalar. Bu örgütü Parti 'nin 
yönlendlrlcUlIlnde sosyalizm mücadele
sine her ıeçen gün dahı gIIçlU biçimde 
katmak göreviyle karşı karşıyalar. 

Ve Türkıye I,çl PartI'U gençler bu 
görev! de kendilerine .ertlen cIlIer tUm 
görevleri başardıklan pbl ytizlerlnln 
akıyla yerine eetirecekler. 

iKiNCi SA::", 
TÜRKiYE ÜZERiNE 
TEZLER 1908-1978 

YALCIN KüçÜK 



DEMOKRATiK BiRiKiM 
SOSYALiST GÖREVLER 

METIN ÇULHAOCLU 

Gerçekler, ilk bakışta çelişkili bir nitelik taŞır. Sosyalist harekette de, 
gerçeklerin çelişkili görünen yanlarının kavranması bUyük önem taşıyor. Ha
reketin dinamizmi ve yaratıcılığı, görüntüdeki çelişkili durumun özüne inile
bilmesinden, buradan gerekli sonuçların çıkarılabilmesinden kaynaklanıyor. 
Sosyalist hareket, dUnyanın her yerinde ileri adımlarını dün böyle attı. Bugün 
de böyle atıyor. 

SUBJEKTJF ÖGENIN AGIRLlGI ARTlVOR 

Örgüt kavramı ve pratiği Lenin'de niçin Marks ve Engels'c kıyasla daha 
gelişkin? Niçin bugün örgütün önemi, lenin döneminden de dah� büyük? Bu 
sorulara cevap verebilmek için, giinümüzün yine "çelişik" görünüm taşıyan 
gerçeklerinden birini özetlemek gerek.iyor: Özellikle günümüzde, geniş yığın
lardaki demokratik birikim, objektif okırak sermayeyi hedef alan talep ve öz
Iemler giderek yeni boyutlar kazanıyor. Çok daha geniş yığınları, yalnızca de· 
mokrasi mücadelesine değil, sosyalizm mücadelesine de kazanmanın koşulları, 
bugün, düne kıyasla çok dana gelişkin durumda. Peki bütün bu olumlu objek
tif gelişmeler, subjektif ögenin, görev ve sorumluluklarını azaltıyor mu? Tam 
tersine, daha da artırıyor. Bu nedenle, çoğu kez belirtildiği gibi, günümüzde 
subjektif öge, daha da belirleyici bir nitelik kazanıyor. Yani partinin rolü ve 
işlevi, bugün, dünkünden daha büyük bir ağırlık taşıyor. 

Neden böyle? Türkiye'den somut örneklerle başlamak gerekiyor. Once, 
12 Mart'ın yedinci yılında, yedi yıldır sık sık tekrarlanan bir gerçek: Geniş yı
ğınlar, 12 Mart döneminden daha büyük bir birikimıe, daha bilenmiş olarak 
çıktılar. Demokratik birikim, daha yüksek boyutlara ulaştı. Demokratik kitle 
örgütlerinin varlığı ve bugünkü ağırlığı da bu gelişmenin iiünü oldu. Bunlar, 
gerçek. Ama bütün bunlar, örgütJü sosyalist hareketin önemini, ağırlığını ve 
subjektif bir öge olarak belirleyiciliğini azalttı mı? 

DEMOKRATIK BIRIKIM, SOSVALlsT TERCIH 

Sendikasından derneğine kadar, kitle örgütlerini, bilerek ya da bilmeye
rek sosyalist örgütün yerine geçirmeye çalışanlarda böyle bir anlayışın hakim 
olduğunu kabul etmek gerek. Böyleleri, geniş boyutlu, ama şekilsiz, yönsüz 
ve dağınık bir birikimi kendi başına sosyalist birikimin yerine koyma hatasını 
işliyorlar. Demokratik birikimi, kendi başına sosyalist birikimin yerine koy
ma, birbirinden kaynaklanan iki ucu da beraberinde getiriyor: Ya birikime ba
karak sosyalist örgüt küçümseniyorj ya da yine birikime bakarak, kitle örgüt
leri partinin önüne geçirilmeye çalışılıyor. 

Daha da somut bir örnek: ODTü, ilerici, demokratik birikimin hayli 
yüksek olduğu bir öğrenim kurumu. Oğrencisi, öğretim üyesi ve işçisi ile böy
le olduğuna kuşku yok. Bu okulda 11 Aralık yerel seçimlerinde, yunlarda oy 
kull.nıldı. Sosyalist örgüt 52 oy alırken, CHP 642 oy aldı. ODTü'de sosyalist 
sayısı bu kadar az mı? 

Az. Demokratik birikimle bilinçli sosyalist tercih arasında önemli bir 
fark olduAu için böyle. ODTü'de, beş aşaAı, beş yukarı 52 .det sosy.list oy 
var. Ilerici demokrat özlemlerini sosyalizm bilinci ile bütünleştiremeyenler ise 
bunun 13 katı. Bu k.dar .çık, bu kad.r yalın. V.lnızca ODTü'de deAiI Türki
ye'nin her yanında da böy�. Böyle olduğu için "TIP'in 1971 'den önce 300 
bin oyu vardı" diye bugünkü hareketi küçümsemenin hiçbir anlamı yok. 

TERCIHIN GERISINDE 

Subjektif ögenin rolü ve önemi burada ortaya çıkıyor. Ilerici talep ve 
özlemler .ne ölçüde yoğunla�ırsa yoğunlaşsın, demokratik birikimin boyutları 
ne kadar bUyUrse büyüsün, bunu "sosyalist tercih" olarak ıbanmamn da 
hiçbir anlamı yok. Demokratik birikim, bilinçli sosyalist tercihlerin yerine 
konduğu sürece, abartma ve küçümseme birbirini izler. Birbirini tırmandıra
rak, Insanları ters uçlara sürükler. 

Sorunun, teorik boyutları üzerinde duranların arasında, Uruguay KomU
nist Partisi Birinci Sekreteri Rodney Arismendi de Yar. Arismendı, şöyle di· 
yor: "Önemini tekrar tekrar vurgulayacağımız bir gerçek de şu: Dliıyamızda
ki sorunların çözUmü, aralarında geniş toplumsal tabakaların da bulundulu 
geniş yığınların hareketlenmesiyle yakından ilgilidir. Bu hareketlenme kimi 
durumlard. emperyalist .. ıdırıyı ve faşizmi hedef alıyor; diAerlerinde tekelci 
ollgar�iler karşısında demokratik değişikliklere duyulan özlemleri dile getiri. 
yor ye nihayet. kimi Wkelerde de ekonomik ve polıtık bağımsızlığı amaçlı
yor. Ama politik ye ideolojik olarak bu mücadele, henUz kapitalizm lle sosya
lizmden birini seçme anlamını taşımıyor. Bunun nedeni ise zaman zaman poll. 
tik bııınç yetersizliği, zaman zaman da belirli toplumsal tabakaların sınıfsal 

çıkarl.rıdır . .. (R. Ansmendi, B.rış Içinde Bırlıkte V.ş.m.nın DlyalektlAI ve 

Devrimci DeAlşim üzerine, World "'",xıst Review, Ocak 1976) 
Arisnıendl, yılınıarın henüz " politik ve ·Ideolojik olarak" ıkı yol arasın

d. bır tercih y.pacak konumd. olm.dIAınd.n hareketle, sosy.llst örgütlil y.

ratıCl politik ve ideolojik çalışmasının, kısacası "subjektif öşe"nin ta�ıdtlı 

önem ve aiırlık üzerinde duruyor. 

Sendikasından, derneğine, odasına kadar her yerde, politik ve 
ideolojik çalışmanın bu örgütlerin tabanında yürütülebilmesi, hem 
sosyalist hareketin önündeki engenerin yıkılmasında, hem de kitle 
örgütlerinin bugün içinde bulunduğu tıkaruklığın aşılmasında tek 
yol, tek yöntem. Kitle örgütlerini parsenenecek arsa olarak gören, 
siyasi hareket olmadığı için kitle örgütlerinde "siyasi çizgi" olarak 
boy gösteren soruınsuz gruplanıı bugün birçok kitle örgütünü getir
diği darboğazı aşmak da yine ancak böyle mümkün. 

IDEOLOJIK VE POLITIK ÇAlıŞMANıN BüTÜNLüGü 

Günümüzün tUm olumlu objektif koşul ve gelişmelerine karşID, örgütün 
inisiyatif ve yaratıcılığının dünkünden de büyük önem kazanması buradan 
kaynaklanıyor. Daha geniş yığınlar toplumsal yaşama ağırlığını koydukça 
"Roma'ya çıkan" yolların sayısı ve karmaşıklığı artıyor. "Roma'ya çıkan" 
yolların sayısı arttıkça da, yığınları Roma'ya götürecek örgütün önemi büyü
yor. Orgütün ·ve subjektif ögenin ağırlığının giderek artışını, Marks'tın Lenin'e, 
Lenin'den de günümüze böyle izlemek gerekiyor. 

Ama dikkatle izlemek gerekiyor. Çünkü, ideolojik ve politik çalışma ol
madan, ideolojik ve politik mücadele olmadan, kendiliğinden hareketlenen yı
ğınların, yine kendiliğinden ve bir anda sosyalizme, sosyalist örgütün çevresi
ne kanalize olmasını beklemek, Godot'yu beklemekten başka bir anlama gel
miyor. 

Hem ideolojik, hem de politik çalışma. Hem ideolojik, hem de politik 
mücadele. Aynı anda ikisi birden. Ç!iıkü biri olmadan diğeri olmaz. Biri ol
madan diğerini düşünmek, eşyanın tabiatına aykırı. Bu nedenle, TlIic.iye'de 
yığınların birikimini ve hareketlenmesini yeterli ölçülerde olmasa bile bir an
lamda yansıtan; tabandaki birikimi harekete getirme özelliğini yeterince ha
yata geçirememekle birlikte önemini koruyan kitle örgütlerindekı çalışmayı, 
yalnızca "yanlış çizgi"lerin eleştiri ve sergilenmesine yönelik bir "ideolojik 
çalışma" olarak görmemek gerekiyor. Bu mücadele, bu örgütlerin tabanını 

kazanmaya ve sosyalist örgütün koyduğu daha ileri hedeflere çekmeye yöne
lik somut politik çalııma ile bütünleşmediği Strece ileri adımlar atılamaı. 
Arismendi'nin sözünU ettiği "politik ve ideolojik hazırsızlık" durumunun tek 
bir çözümü var: Politik ve ideolojik çalışma. 

VöNTEMLERIN ZENGINLEŞTIRILMESI 

Sendika.sından, derneAine, odasına kadar her yerde, politik ve ideolojik 
çalışmanın bu örgütlerin rabanında yürütülebilmesi, hem sosyalist hareketin 
önündeki engellerin yıkılmasında, hem de kitle örgiltlerinin bugün içinde bu, 
lundulu tıkanıklığın aşılmasında tek yol, tek yöntem. Kitle örgütlerini parsel· 
lenecek arsa olarak gören/s,IYilSi hareket olamadılı için kitle örgütlerinde "si
yasi çizgi" olarak boy gösteren sorumsuz grupların bugün birçok kitle örgütU
nU getirdili darboğazı aşmak da yine ancak bununla mUmkUn. 

1917 Şub," ında Bolşevikler, Sovyetlerde uınlıkta Iken Ekim'e k.d.r 
nasıl Ileri adımlar atabiidiler? Hiç kuşkusuz yalnızca Ideolojik mUcadele Ile, 
Lenin'in belagatı ve ikna gUcUyle deAII. Bunları, somut polıtık çalışma Ile bU
tünleşıirerek. T.banı, polıtık ç.lışma, polıtık milcıdel. Ile zorl.yarak. Aynı 
şeklide, Dıkeye, döneme, koşull.r. özgü somut polıtık ç.lışma biçimlerini 
bulmak da sosyillıst hareketin göre"';. Bugün, sosyalist hareketin temel sorunu 
bu biçim ve yöntemlerin geliştirilip zenginleştirilmesinde y.tıyor. Vlne eldeki 
deneyimlerden, bugüne kadarki polıtık çalışmalard.n harekeıle. 
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GERiCiLER 
iKTiDARA 
iLK 
ADıMLARıNı 
ATTıLAR 
İspanya 'da önceki hafta içinde orta

ya çıkan hükümet bunaluru, Ekonomi, 
Sanayi. Çalışma. Tanm ve Ulaştırma Ba· 
kanlanrun deRlştirllmesiyle yeni bir dö
neme girmiş oldu. Böylece, son iki yıldır 
Iktidardan bir ölçüde uzaklaştırıbnış 
olan geriri güçler. Iktidara doere yeni· 
den güçlü bır adım atmış oldular. 

Geçti�imiz yı1 1S Haziran'da yaptlan 
genel seçlınlerde Başbakan Suarez'in 
Demoklatik Merkez Blrligi Partisi parla· 
mentoda çoRunlug. elde etmişti. DMB' 
nin bu başarısı, partl lideri Suaıez'in da· 
ha önceki hükümet deneyi boyunca ül· 
kenin demokratikleşmesinden yana bir 
tutum içinde gözükmüş olmasıydı. Se· 
çlmlerde, Franko rejiminin sürdürülme
&inden yana olan açıkça gerici partiler 
agır bir yenilgtye ugranuşlardı. Suarez' 

IMF 
Sedat'm 

ihanetini 

ödüllendiriyor 

In yeniden kurduRu hükümet, ülke Için
deki gerçek güçler dengesimn durumunu 
yansıtmaya yönelik görünüyordu. Sua
rez, hükümetine, faşist diktatörlük döne
minde ilerici, antifaşist konum1anyla ta· 
nınmış bakanları almıştı. Bu arada ülke 
ekonomisi için kilit sayılacak bakanlık
larda da yine demokratik e�ıumleriyle 
tanınan politikacılar yer alıyordu. Sua
rez 'in bu tutumu, İspanya'daki Herici 
güçler tarafından gerçekçi bır politika 
olarak de�erlendlrilmlştl. 

OUI NTANA TEKELLERE 
BOV HEDEFI OLUVOR 

Son hükümet bunalımırun doRmasına 
gerekçe olarak gösterilen Ekonomi Ba-

Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın Arap halklarına Ihaneti IMF tarafın
dan ödüllendiriliyor. IMF'nin önümüzdeki üç yıl içinde Mısır'a yaklaşık ola
r.ık 800 milyon dolarlık kredi vereceği açıklandı. Önceki hafta içinde bir IMF 
heyeti Mısır'da temaslaıda bulunmuştu. Kahire'de yayınlanan "EI·Ahram" 
ilzttesi, IMF'den alınacak kredinin Mısır'ın dış ödemeler açığını kapatmak ve 
bazı "ekonomik reformların"(!)  gerçekleştirilmesi için kullanılacağını bildir
di. Bu arada, IMF'"in, Mısır parasının deAerinin düşürülmesi yada hükUmet 
harC3malarının kiStlması gibi bir tavsiyede bulunmadıAı öne sürüldU. 

IMF ile Mısır hükümeti arasında 1976 yılı sonunda da temaslar olmuş, 
IMF'nin kredi sağlamak için öne sUrdUAü koşulların yerine getirilmesi üzerine 
ülkede genii çaplı direnişler başlamıştı. Emekçi halkın büyük tepkisi karşısın
da Sedat (önetimi, başlattığı ekonoinik önlemlerden bir bölümünden vazgeç
rnek zorunda kalmıştı. 

Şimdi Sedat yönet�minin emperyalizmin emirlerine uyarak Arap halkları
nın çıkarlarını siyonistlere peşkeş çekmesi üzerınde, IMF'nin ve diğer finans 
kuruluşlarının kredi musluklarını açtığı görUlüyor. Sedat yönetimi, belki de, 
Mısır parasını devalüe etmekten çok daha önemli koşulları yerine getirmiş sa
yılıyor. Sedat'ın avucuna akıtılacak kredilerle, Mısır ekonomisinin bunalımı
nın hafif1cıilebileceği, böylece gerici iktidarın saılamlaştırılabileceji umulu
yor. 

Bu umutlar da boşa çıkacaktır. Hainler, ergeç, halklann önUnde yargılan
maktan kurtulamayacaktır. 
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üç VIL ÖNCE PORTEKlz'DE OLANLAR ŞIMDI DE ISPANVA'DA TEK· 
RARLANIVOR. GERICI GüÇLER. HüKüMETTE KARŞıT POLITIKA· 
LAR ARASINDA KURULMAVA ÇAlıŞıLAN DENGEVI EMEKÇi HAL· 
KA KARŞI DEiilşTIRME GIRIşIMLERINI VOiiUNLAŞTIRIVORLAR. 
ÖNCEKI HAFTA. SUAREZ HüKüMETININ TEKELLERIN BOV HEDEFI 
HALINE GETIRILEN BAKANLARı GöREVDEN AlıNDı' GERICILERIN 
MUTEMEDI OLARAK TA"INANLAR BU GÖREVLERE GETIRILDI. 

kanı Enrlque Fuentes Quintana, altı ay
lık bakanlık deneyimi süreslnce ınkedekl 
gerici güçlerin boy hedefi haline geldi. 
Qulntana son olarak İspanya ekonomi
sinde belirleyici bir yer tutan elektrik ve 
elektronik tekellerini karşısına a!nuştı. 
Bakan, "dolaylı • devletleştirme ... tt ola
rak nitelenen bazı önlemlerden yana ol
duRunu belli edlyordu. Bu arada, Fran
ko 'nun en azıh destekçilerinin yuvalan
dıAı ,Iderurji (roaden çıkarınu) sanayiini 
kontrol altına almaya yönelik girişimler
le ilgili ,öylentiler kendisini göstermişti. 
Oulntana, elektrik şirket ve santralları 
tahvillerinin yüzde 51'lnin devlet tara· 
fından satın alınmasını öngörüyordu. B� 
yük tekeller, buna karşılık yatırımları sı
nırlandırarak ülkeyi yapay bir ekonomik 
bunalıma süıükleme tehditlerini savur
maya başladılar. Böylece büyük yerli fi· 
nans kuruluşları da gerici tekellerin saf
iarma çeldlmlşti. 

SUAREZ TESLIM OLUVOR 

GeneUerin boy hedefi olan sadece 
Ekonomı Bakanı deRiidi. Çalışma Baka· 
nı ve Barselona Üniversitesi. esk! rektörü 
Jimenez de Parga da saldırıların boy he
denerl arasındaydı. Tekeııer, yenl iş 
mevzuatında, lşverenlere diledikleri gibi 
Işçileri Işten atma yetklsini veren hüküm
lere yer verilmesini de Parga'ya kabul et
tlrememişlerdi. 

Tekellerin hücumu özellikle üç balta 
önceki İspanyol İşverenleri Sendikası 
Genel Kurulu'nda en yüksek düzeye Çı
kardauştı. 

Hükümeti olduAu gtbl kendı rotaları· 

na sokmaya çalışan tekeller ve gerici 
güçler, Suarez'in partisinin aşırı gerici 
kanadını öne sürerek, boy hedefi seçtik
leri Idşlleri hükümetten uzaklaştırmayı 
başardılar. Başbakan Suarez, bir süre 
gösterdiRI kararsızlıktan sonra. başta 
Oulntana olmak üzere beş bakeıunı feda 
etme yolunu seçti. Ekonomi Bakanlıeı' 
na DMB 'nin saR kanadırun liderlerinden 
olarak tanınan Abrll Martorel getirildI. 

üÇ VIL ÖNCE PORTEKlz'DE 
OVNANAN SENARVO 

Ispanya'dakl son gelişmeler 1974.76 
yıIIannda Porteldz'de olup bitenleri 
anımıatmaktadır. Porteldz'de 25 Nlar. 
devriminden sonra kurulan çeşitli asker
sivil kanşımı hükümetler, gerici güçlerln 
saldınlanyla adım adım sala. halka kirlI 
bir konuma getirilmek Istenmişti. Bu 
amaçla zaman zaman darbe girişimlerine 
başvurulmuştu. Ispanya'da bugün farklı 
gözüken durum, hükümetin tek bir parti
nin elinde olmasıdır. Fakat 1977 HazI· 
ran seçimlerinden soora kurulan DMB 
hükümeU. tek bır partinin teınslldlerln· 
den oluşmakla birlikte. farklı eRilimıerı 
baRdaştama çabasının bir ürünüydü. 
Böylece kurulan geçici denge, şimdi ge
ricill�n saldırılarıyla emperyalizm ve te
keller lehine bozulmak Istenmektedir. 
Emperyalizmin ve işbirlikçisi tekellerin, 
Iberlk yarımadasındald ülkelerde de· 
mokratikleşme sürecini rayında.n saptD'
mak ıçın Izledilderi straıejıler tıpatıp 
birbirine benzemektedir. Gelecetin, Por
teldz'de oldutu gtbl Ispanya'da d. yo
Run ımı! mücadelelerine sahne olacaRı 
şimdiden anlaşdıyor. 

ırkçılıkgöçmen işçi çocuklannı 

tehdit ediyor 

Federal Almanya'da göçmen 
işçi çocuklarının en zor koşuUar
da bulunan kesimini. Tilrkiye'den 
giden işçilerin çocukları oluşturu
yor. Sayılan 2S0 bini bulan Tilrk 
çocuk ve gençleri için sadece 250 
öğretmen bulunuyor. 

Kapitalist Avrupa Wkelerlnde çalı· 
şan göçmen Işçilerin karşı uygulanan 
aynmcı poııtlkanın sonuçları, göçmen 
Işçilerin "ikinci neslinin", yanı göçmen 
işçi çocuklarının durumunda çarpıcı blr 
biçimde gözleniyor. Göçmen işçi ço
cuklannın durumu, özelllkle endişe veri
ci boyutlara ulaştı. Federal Almanya'da 
Türkıye'den, Ispanya'dan, ıtalya'dan ve 
diRer U1kelerden gelen işçi çocuklarmın 
snyısı 1 milyonu aşıyor. Dulsbufg, 
Frankfurt, Krefeld ve Qffenbach kentle
rinde tüm kayıtlı do�umlann üçte birini 
göçmen işçilerln çocukları oluşturuyor. 

Federal Almanya Hükümetinin, göç
men Işçi çocuklanm Alman yaşıtların
dan uzaklaştırmak ıçın bilinçli bır poll· 
tlka IzlediAl bildiriliyor. Bu amaçla 
"Bavyera modeıı" adı verllen bir okul 
sistemi uygulanıyor. Bu model uyarın
ca, göçmen lşçUerin çocukları sadece 
kendı yurttaşlarının bulundueu sınıf
lara aynhyor. Böylece yabancı genç ve 
çocukların, yaşadıklan toplumdan " tec
rlt edilmeleri" amaçlanıyor. Bu genç ve 
çocuklara, onIan geleneklerinden ve aıle 
alışkanlıklarından koparınama bahane
siyle, evlert ve okuUan dışındaki toplum 
ya.şamını kavramalarma ve bu Yll4ama 
uyum göstermelerine olanak vermeyen 
bır e21t1m uygularuyor. Böylesi bır poll· 

tlkanın sonucunda, ömeRin Bavyera'cla, 
ana okullarına gtdebllecek yaştald ço· 
cukların sadece yi.iıde 26'sa bu olanaRı 
bulabiliyor. 

Bu arada, Federal Almanya'da göç
men işçi çocuklannın en zor koşullar
da bulunan kesimini, Türkiye'den glden 
işçllerin çocuklarının oluşturdueu bil
dlriııyor. Yapılan açıklamalara göre, sa
ydan 250 bini bulan Türk çocuk ve 
gençlorl ıçın toplam olarak 250 ö2ret· 
men bulunuyor. 

Herhangt bır Ortak Pazar üyesi ülke· 
nin yurttaşı olmak da göçmen işçUerin 
durumunda blr deRlşlkllk yaratmıyor. 
ömeRln F. A1manya'da bulunan Ltai· 
yan gençleri de, çalışma iznl elde ede
medikieri ıçın. "yasa dışı" olarak nite
lendirilen çalışma yollarma başwnnak 
zorunda kalıyorlar. 

Göçmen işçi çocuklarının ve gençle
rının ıçınde bUıunduAu bu ko,ullar 
toplumdan zorla soyutlama ve çalışma 
olanaRı bulamama durumiarı, bu kealm
ler arasındaki huzunuzlueun "uyuşturu
cu madde kullanma" gtbl hutalıklann 
baş göstermesine yol açabiliyor. 

Göçmen Işçi çOCllldariıun kOŞUllan. 
Işçi sınıfını parçalamak amacıyla uygu· 
lanan ve yoRunlaştırılan ırkçılıRın kaçı
nılmaz sonuçlarını simgeliyor. Bu &o
nuçların ortadan kaldırdm .... kapitalist 
Avrupa ülkelerlndeld göçmen Işçilerin. 
yaşadıklan ınkenin Işçi samfıyl, en sıkı 
dayanışması ve elele mücadelesiyle 
mümkün olacaktır. Böylece sahte "lOS
yal bmş" demagojUerinln, ve bu perde 
arkasında yllriitillen ırkçdlAın muk.1I d. 
diişUrlllecektlr. 



SiLi EMEKelLERINiN 
- -

ZAFERi YAKıNDıR 
Faşist cuntaya karşı şıu emekçileri· 

nin mücadelesini alır gizlilik koşullarına 
ralmen tüm ülke düzeyinde sürdüren Şi
li Birleşik Işçi Merkezi (CIJT) diiııya ka· 
muoyuna bır çaırı yayınladı. örgütün 
"dış komitesiltnin Fransa'nın St. Denis 
kentindeki toplantısından sonra yayınla
nan çatTıdl, tüm dünya emekçilerinin şıu balkıyla dayaıuşmasının güçlendiril· 
mes! Istendi. DeRişık Sıyasal partilerin 
üyeleri olarak Çaırı'yı Imzalayan, Mario 
Navaıro, Luis Menesses, Eduardo Rojas, 
Humberto Elgueta ve Jorge Frias, CUT' 
un, hızla tüm Şin emekçilerinin sahip 
Çıktıtı bır örgüt olarak geliştitini belirt· 
tiler. 

ORTAK EYLEMIN 
öNONDEKI ENGELLER 

cırr'un çalrlSında, faşist diktatör· 
tüRün politikasından en alır biçimde et· 
tUenenlerin işçiler oldulu belirtiliyor. 
Bununla birlikte, raşist cunta tarafından 
kapatılan sendikalar 1974 sonuna dolru 
yenıden seslerini duyurmaya başladdar. 
şıu Işçi sınıfı, cunlanın Ilk atır darbele· 
rinin açtı Iİ yanları sardıktan sonra, sen· 
dikal örgütlerini demokratlk mücadele· 
nın ön _ma sllrdüler. Aralık 1974'te 
önde gelen sendika yöneticileri Şili'yi 
ziyaret eden lLO (Uluslararası Çalışma 
örgütü) Komisyonu ile görüşme otanaR.
nı buldular. 1975 Mayıs'nda Santiago' 
daki Caupolican Tiyatrosunda sendika· 
lar yılınsal bır gÖ6terl düzenlediler. Geç· 
tilimiz yılın 1 Mayıs'ında 126 .. ndıka· 
nm yöneticileri demokratik haklar içln 
bır çatrıda bulundular. Alustns ayında 
çalııya katılan sendikal örgütlerin sayısı 
479 '. yükselmiştI. 

CIJT temslldlerl, sendikal örgüııerin 
ŞlU'de kendisini gerçek bır demokratik 
güç olarak ispatlanıış olmasma ralmen, 
bütün örgütlerin ortak eyleminin yönün· 

de ciddi engellerin de bulundulunu be· 
lirtiyorlar. Cuntanın dolrudan baskı ve 
saldll1larınm yanı sıra, kendisine balh 
bir sendibl hareketı tezgahlama çabala· 
rmın da tam birlitl engeUedlRl bUdiriU. 
yor. Bununla birlikte .. ndıkal ö$ııerin 
yüzde 90'1 demokrasi saflarında yer alı· 
yor. 

IŞÇI SıNıFıNıN BIRLlGI 

Şili Birleşik Işçi Merkezi, Işçi sıııfı· 
nın birlilini hayati önemde görüyor ve 
pekçOk tehlikenın bu blrUl1 tehdit etll· 
eini bilerek davranıyor. BirliRin önünde
ki engeller arasında, sendikaların birleş· 
me özgürlülüne karşı çtkan eA:illmin hA· 
Hi bir ölçüde de olsa varlılını koruması 
yer alıyor. öte yandan sekter ve dogma· 
tik yaklaşımlmn kalıntılarının halii re
vaçta oldulu belirtiliyor. Ayrıca, sendi
kal örgütleri "gruplar" halinde şu ya da 
bu poUıık harekeııe birleştirme, dar an· 
lamda sendikaları " politikleştirme" yö
nünde girişimlerle karşLlaşılı}Or. Bütün 
bunlara ralmen, gerçek bir birlik anlayı
şının işçi kitleleri arasında güç kazandı
Iı, işçUerln saıdikaı örgütlerine duca 
sarddılı görillmektedlr. 

CIJT temsilcileri, birleşik bır sendikal 
hareketin, günümüz koşullaranda belirli 

özelliklere sahip olması gerekııRini belirti. 
yorlar. Bu özenlkler arasında, sendikala
rın poliıık partıler karşısındaki balım
sızlılının başta geldili görüşünü savunu
yorlar. 

DIKT ATöRLOCON TECRJTl lçlN 

Sendikal hueketin gerek Uıuslararası 
düzeyde, gerekse Latin Amerika kıtası 
üzerinde bölünmüş durumu da Şili 'deki 
sendikal harekettn önündeki sorunı .. 
arasında yer alıyor. CUT temsilcilErine 
göre, uluslararası düzeyde dolru bir po-

Mao'n,., put/aştınlmBslnda 
bi,adım daha 

Geçılllnıi. hafta, ocak 1975'ıen bu yana Ilk ke. toplanan Çın Ulu .. 1 
Halk Medlsı, Y.ni Çın Anayasası'nı kabul etti. Anayasa'da yapılan dejişlkllk. 
ler, _'nun putlafİrllmas",da yeni bır adım olarak dejerl.ndlrlllyor. Y.ni 
Anayasa metnine, eski Bafkan'ı w politikasını öwn böIDmlerin eklenmesi, 
.. sık Mao'nun "tarihsel hlımederlnd.n" söz edilmesi, Mıocu rejimin 501· 

lanıIa"rllna_ yönelık çabalar olarak n;telenlyor. 
Çın Anayasasında yapıian d.ıııı.llkıerıı., "diktler çetesi" ... kar,ı bı,· 

iatılan w bUIlin d. ıOrdllrilon ka�anyanın lıieri gözleniyor. Gözl.mdl .... 
'''''', Anaya .. dejl,lkllklerl, "diktler çetesi "nı w taraftarlarını politik .. ide· 

olojlk olnk gözden dllJürme ımacını gUdUyor. Ulusal Halk Meclisi'nin bll.şl. 

minde w yönetld orprılarının olufİurulmaSllda yapılan d.Alşlklikler de, Hua 

y_Imlnln güçl.ndlrilmesl amacıyla ilişkili göriilUyor. Anaya .. dejiıikliAiyle 

yetkileri artırıldılı anlaşılan MeCıis'in, bugünkü yönetimin "dörtler çetesi"ne 

kar,ı sllrdlirdiijü kampanyada ön.mli bır araç halıne g.tirllmeye çalıııldlAı 

b.1II oluyor. 
Yeni Çin yönetimi, bir SÜ'edir, politik tabanını genişletme, Ideolojik 

dayanak!arın, güçlendirme çabası ıçinde gözlikOyor. Yeni yönetim, bır yandan 

Maa'nun ideoloji ve politikasının gerçek mirasçısı olma Iddiasııa hak kazan

maya, diler yarıdan da hoedlllk kazanan ekonomik önlemler için kitlelerde 

destek kazanmaya çalışıyor. Ulusal Halk Meclisi'"i" yeniden canl.ındırılması

nın, Anayasa değişiklikleriyle Mao putunun sallamlaştırılma.sının, aynı amaca 

yön.llk olduııu anlaşılıyor. 
Başkan Hua'nın, Ulusal Halk Meclisi'nin toplantısındakl konu5masında 

"üç dünya" teorisine atıfta bulunması, kalıplaşmış antısovyet sloganları tek· 

rarlamaSl, "süper devtet hegemonyasma karşı en geniş mücadele cephesi "nden 

söz etmesi, maceracı rotaya baAlılılı kanıtlama çabasının bir UrtinO olarak de· 

Aerlendiriliyor. 

Şili halkı, önderlerinin ordıma zafere yürüyor 

litikanın uygulanması, CUT'un ve Şin 
sendikal hareketinin birDiinin korunup 
geliştirilmesinde büyük önem taşıyor. 
Şin'nin öncü sendika liderleri şöyle di
yor: 

"Kimseye ders vermek niyetinde de· 
tiliz. Fakat herkesten, bizim ülke koşul· 
larlmlZdan ve tarllı.imizden gelen birleşik 
nitelii!imize saygı göstermelerini istiyo
ruz. Başkalarının bizim bırıılımize karşı 
tutumları, onları yargılayaealımlZ temel 

ölçüt olacaktır. CUT, politikasanı bu il
keler üzerinde sürdürecektir. Ulkedeki 
karmaşık durumun dolurdulu sorunları 
biliyoruz ve çeşitli zamanlarda düştülü
müz yanlışl .. ı görmezlikten gelrnlyoruz. 
Bununla birlikte, diktatörtülün tam tee· 
riıınl sallarnak ve Şili halkıyla d_yanı" 
mayı güçlendirmek ıçın he'1"yI yapma 
kararlılıl'ımızı belirtlyoruz. Sıdakat bir· 
URln temeUdlr, blrUk I .. zatemdzin, de
mokrasi, özgürlük ve adaletin temeUdlr." 

DS' tüm .ıya.al tutuklular •• 

.a".ma •••• I.tlyor 

Bırleımiş Mllleııer insan Haklan Ko: 

misyonu'nun 34. oturumu 6-10 Mart ta
rihleri arasında Cenevre'de toplandı. 
Toplantıda, dünyanın pekçok i.iI.kesin
de Insan haklannın çllnenmesi iiıerin
de duruldu. Bu arada Dünya Sendikalar 
Federasyonu (DSF), komisyona sundu
ğu resml bir raporla, Endonezya, Para
guay ve Uruguay'da insan haklarına yö
nelen saldınların durdurulmasanı talep 
etıı. 

DSF'nin raporunda, 1965 'teki askeri 
darbeden bu yana Endonezya'nın dün
yadaki en çok siyasal tutuklunun bulun
dut u ülke durumuna geidiAl belirtiliyor . 
Çeşitli uluslararası kuruluşların araştlr
malarına göre, Endonezya'da 350 kadar 
tutukevi ve toplama kampında 100 bine 
yakın siyasal tutuklu bulunuyor. Sıyasal 
tutukluların açlıkla karşı karşıya oldutu 
belirtilen raporda, açlıktan kurtulabilen· 
lerin de sıtrna, verem gibi hastalıklara tu· 
tuldulu açıklanıyor. OSF, aynea, ülke
de Iş bulmak tsteyen emekçilerden 
"30 Eylül" olaylarına karışmadıtını be· 
Urten bır .... rtlllk ... nın ısıendltl bildiri· 
lıyor. 30 Eylül 1965'te bır grup ordu 
kuvvetleri, (aşıst generallerin darbe giri
şimini durdunnak ıçın harekete geçmiş
lerdi. 

DSF, Birleşmiş Milletler'In Endonez
ya hUktimetl üzerinde tutukluların 
derhal salınm8Si için baskıda bulunması· 
ru öneriyor. örgüt, 180 mUyon Işçi adı
na, BM tnsan Haklan Komisyonu'nun, 
Endonezya'da insan haklannın çlRnen
meslnl incelemek üzere özel bır grup 
oluşturmlSlnı da talep etti. 

DSF'nun Cenevre'de toplanan Ko
misyon'a sunduRu raporda, Unıguay'da 
da, binlerce tutuklunun hiçbir duruşma-

ya çıkarılmadan ve savunma hakkı ta
mnrnakSlzm toplama kamplannda tutul
dutu bildiriliyor. Sorgulamalar sırasında 
her yaştan kadm ve erkele vahşice iş. 
keneelerin yapıldılı bildirilen Rapor'da, 
işkence sonucunda hayatlanm kaybetti
ıı saptanan özgürlük savaşçılanrun bır 
listesi de sunuldu. 

Dünya ilerici sendikatanrım uluslar
arası örgütü olan DSF, 1954'ten beri Ge· 
neral AIfredo Stroessner'ln faşist dikta· 
törl\.ilü altında bulunan Paraguay'da, te
rör, şıddet ve işkencenin ülkedekl poli· 
ıık durumun baş karakterisııtl oldutu· 
nu belırtıı. Rapor'da, geçııAlmlz Aralık 
ayında ilerici sendikaların 21 yöneticisi
nin tutuklandılı açıklaruyor. 1976 
Ekim 'Inde Fransız "Temolgnages Chre-

. tiens" dergisJnde yapıJan bır atıklamaya 
dayanarak, Paraguay'da topla.ır. 2,5 mil· 
yonluk nüfus içinde 2 bın politik tutuk· 
lunun bulundulu belirtiliyor. 

Çeşitli uluslararası kuruluşlann yap· 
tılı araştırmalar, Paraguay'da ölümlerin 
yüzde 85'lnin yoksulluk ve aç!ık sonu· 
cunda olduRunu ortaya koyuyor. 

DSF, BM tnsan Hakları Komisyonu' 
ndan, Stroessner'in faşist girişimlerinin 
kınanmasını, her türlü insani ve sendikal 
hakların derhal yUrtirlüCe sokulmıısını, 
sJyasal tutukluların en kLSa zamanda ve 
koşulsuz olarak serbest bırakıJmasım la· 
lep ediyor. 

16-23 Nısan tarihleri arasında Prag'da 
9. Dünya Sendikalar Federasyonu, dün· 
ya ölçüsünde genış Işçi yıemlannın, em· 
peryalizme, uluslararası tekellere ve ge· 
riemee karşı mücadelesinde bugüne ka
dar önemligörevler yerine getirmiştir. 9 
Dünya Kongresı bu mücadelede yenı bir 
aşamayı simgeleyecektlr. 
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KC/LroR ve SANATTA YOROYOS 

TRT'DE TEMEL FELSEFE 

TRT'de müdli1er, şu slr.ı1arda yine her 

zana" oynadıkları bir oyunun içinde

ler . Cem"! alkışlarla karşılamaya, ",ür

gündeki krala kurtarılmış vatan toprak

larini te!lim etmeye" hazırlar. Cem'j 
karşılama törenlerinde okuyaCilklarl 

nutuk da şimdiden haZI': Biz gitseydjk 

yerinıize faşistler gelirdi. Bu daha mı 
iyiydi? 

VA!UT DARCAN 

!smail Cem TRT Genel MüdürlüRüne 
geldi, gelecek ... Ecevit, Cem'in yazısını 
yazmaya zaman bulamadı; Korutürk/Hü. 
kümetl, "Cem'In tarafsızıORuu yltlrdi�i" 
konusunda uyardı ... Ve İsmail Cem kol. 
tueuna bir türlü oturamadı. Cem 'in gelip 
gelmeyeceeı !artışıladursun, 1970'lerde 
Doea" KasaroRlu lle başlayan ve Cem 
yönetimi zamanında da süren "TRT Ha
ber Merkezi" serüvenini aktaralım. 

Bir süre önce Basın Yayın Genel Mü
dür Vekilliglnden Istifa eden Kasaroeıu, 
1973 yıbnda Ecevll hükümetine Istifası· 
nı sunduRu zamana kadar da Haber Mer
kezi Haber Müdürli idi. Kasaroeıu, TRT 
Haber Merkezi 'nde efsane yaratan bir 
müdür oldu. Boşuna de�i1 kuşkusuz! 
1973'e kadar Haber Merkezt'ne ne kadar 
adam atanmışsa, atanma yazllaruun al
tanda KasaroRlu imzası göriilür. Kasar
oeıu bu dönem içinde önce Haber Mer
kezi 'ni Genel Müdürlük 'ten kopardı. Ge
rek görev açısından, gerek idari yönden 
genel müdürlüee karşı büyük ölQ.ide 
mubtariyet kazandı. Sonra radyo ve te· 

i Iemyon yayınlarında haber saatleri, ha
ber merkezinin Iste�ine göre düzenlendi. 
Programların Ise haber saatJerine göre 
düzenlenmesi zorunlulueu doRdu. Böy
lece TRT, sanki Haber Merkezi ve Genel 
Müdürlük diye ikiye ayrıldı. 

KASAROCLU VE ''KADROSU'' 

Kasaroeıu, Haber Merkezl'nde Istedi· 
eı gtbi al koşturdu. Saede solda ne ka
dar beceriksiz, ayak işlerine koşulmuş, 
üçüncü sınıf gazeted varsa devşirdi ve 
ıD.idür, müdür yardımcısı. yaptı. Kendisi· 
ne rakip olabilecek hiç kimseyt Haber 
Merkezi'nde barındırmadı. ARlzlanna 

YüRüYüŞ 
ı-_��J okurlarından 

Bursa da eylem birliğigecesi 

27 Şubat ak,am, Buna Tayyare .inımalında Demokratik Güçlerin Kül
tür ve Sanat Geceli düzenlendi. 

Bu, (aşizme IH emperyalizme harşı güç ve eylem birlilinin ,imgelendili 
eylemlerden illincuiydi. Yapılan gece BurlO 'da birliR; ıollama yolunda ileriye 
atılmlf önemli bir adım oldu. 

Gecenin anlamı, yapılon bir konUfmoda "Henüz ö,.,ütlenmemiş, anfil(U· 
yaU.t propoganda ve (aşiıt dernagoji ile ka(alorı karııtmlmış, politikleımemiş 
emekçllenn en geni, halk kitlelerinin gericililin etkiilnden kurtarılarak ıınıf 
bilinci kcızandırmalı ue onları lıurluluş nıiicadele8inln ıoflarıııa çekmek için 
kültürel ue IonatlOl (aallydlerin, �I( alanda yapılacak örglitlenmenin katku. 
önemlidir" diye dile getiriliyordu. 

Geceye 1500'e yakın işçi ue emekçi katıldı. Başlayışından lOnuna de· 
lin, ufak tefeh olumııız dauranışların dışında, bilinçli ve dülplinli geçti. Ge
ceye katılanlar "Kahrolsun Faşizm ", "Yafo,," Demokratilı Güçlerin Eylem 
Birliği" .loganlarına Cafhuyla katılıyorlardı ... 

Göriilen bazıgrupçu tauırlar, hendi .Ioganlarını atma çabalan geceye ka· 
tılanlar tarafında" deıtek görmedi ue tepkiyle karşılandı. 

Geceye Iıç; Kültür DerneRi folklor ve tiyatro, Halk.ui ue TOM·DER 
(olklor göıterileriyle hatıidı. Ayrıca ıonatçı Rahmi Saltult 'un lÖylediRi tiirhü· 
ler gecenin anlamını bir kat daha artırdı. 

Yapılan çallfmo bu anlayışın lürdUriilme.;yle, ileride daM qlıklı çalış
nıoların yapılacalını, faşizme, emperyalizme I:arşı güç ve eylem birlilini 101-
lama yolunda ileriye yönelilı adımların atılocalını gö,teriyomu. 
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bır parmak bal çalarak ve "çok yakın il
gi" göstererek personelini minnet borçlu 
kılmaya ÇalıŞtı. Tek otorite bir başmü· 
dür oldu. Istedleını .ürdü, Istedieını ge
t}icl görevlerle saRda solda süriindürdü, 
Haber Merkezi 'nden uzaklaştırdı. Ve 
1973 yıbnda Ecevit hükümetinin ıSmail 
Cem 'i TRT Genel Müdürlüeüne getirme· 
siyle Kasaroeıu, yanına bir iki arkadaşı
nı alarak gitti. 

Ka.saro�lu gitti ama, geride bir kısım 
devşirme, bir kısmı da Haber Merkezi'n
de birlikte çabşııııı mtidürlerinl, ''Kasar
oRlu hayranlanru" bıraktı. 

"öNEML! OLAN HİZMET!" 

Haber Merkezi'nin müdürleri, her 
devrin adamı olmasını çok iyi becerdi· 
ler. Her dönemin adanu olmaları ve yö
netmelik hükümlerinin kendilerine tanı· 
dıeı haklarla Haber Merkezi 'nde kemik
leştiler. EhUyetsiz olmanın verdieı kuş
kuyla birbirlerine sarıldılar. Her Iktidar 
del!işlkUl!inde .. ecı geçinenler "solcu" 
geçinenleri, solcu geçinenler de saecı 
geçinenleri korudu. Böylece vaziyeti 
idare ettiler! 

İsmail Cem, müdürlere eDeşmedi. 
Kendisi ıçin önemli olan hizmettı! Bak
tı ki b1zmette pek bır kıısurlan yok(!), 
baktı ki meROl onlar da demokratnuş(!) 
eUeşmedi. Haber Dairesi Başkanbeı'n
dan çok "yüksek poUtika "yla ve bu po
Utlka doerullusunde haber programlan 
yapmakla meşgul Mehmet Barlas da bu 
müdürlerle pek iyi geçindi. Kasaroeu' 
nun gölge kadrosu da Haber Merkezi'ni 
yönetmeye devam etti. Her önemli ha· 

• 
Yürüyüş Dergis;n;, çıktrlı günden bu 

yana ilgi ile izliyorum. Derginizin. ,ol)'a
lUt hareket açııından önemli görevleri 
yerine getirdilini, ba.ın alanında önemli 
bil' boşlulu başarı ile doldurdulunu 
,öyleyebilirim. 

Yine de Yiirüyiiş'ün önemli ıoyılabile
cek bcı.ı:ı ek.iklikleri oldulunu, bir okur 
olorak belirtmek i.terim. En başta.. KÜL
tür ve Sanat ıcy(asında, doyuruculugun 
bulunmodlAı kanumdayım. Kuşku,uz, 
bugüne kodar bu ıoyfalarda çıkan 
birçok yazı, oldukça ilginç, "yeni şeyler 
'ÖYleyen to yazılardı. Ancak, bence bu 
ıoyfalann en önemli ekıikliklerinden bi
ri, kitap okunıok i,teyenleri yönlendil'I· 
ci nitelikte tanıtma ve eleştirilerin bu
lunmama ... 

Türkiye'de her ay birçok kitap çıkı
yor. Türkiye"l okuyucu, ıoıyalum mü· 
cadele.ine gönül uermiş olanlar, bil' "ter
cih " ,orunu ile kartıkarşıya. Hele hele 
(iyatlann alabildiline artması, bu tercih 
ıorununu daha da ön plana çıkanyar. 
Neleri alıp okuma'" Hangi kitaplar ger
çekten 7Yirkiye (Le mücadele verenler 
için güncel bir deler ta,ıyor' Bu konu
da büyük bır e,. .. lklik uar. Aynı zaman
da, ilgiyle izlenen bil' dergi olamk, Yürü
yÜf 'e düşen birçok göreu de uar. Bir 
okur olamk, bu öneride haklı oldulumu 
lanıyorum. Tabii, karaı' yine ,izlerin ... 

YiiriiyÜf 'ün .özde "ıolyali,t" .apık 
akımlara karşı uerdili ideolojik mücade
le ancak "lIinçle karşılanabilir. Amo yi
ne kanımca, .oıyalist hareketin kimi 
diişmanlarının tanıtıhp sergilenmeline 
Yiirüyüş 'te yeterince yel' uerilm/yor. 
tJzellikle Maoculuk ve Şovenizm gibi 
konularda, güncel olaylardan hareketle. 
bu ıcpmalara açıklık getirme açııından 
Yürüyüş 'e birçok göreu düşüyor. Bu an· 
lamda. bugiine kadar yapılanıcm yeterli 
ıaymak mümkiin delil. Hele hele Türki
ye'nin çeşitli kııimlerinde bu gibi ıop
malann harekete uerdlll büyük zararlar 
göz önüne aluul'lO ... 

berden önce Basın ve Yayın Genel Mü
dürlüRü'ne teleton edilip, gtzUce Kasar· 
oRlu"lun onayı alındı, daha sonra Bar
las'a sunuldu. Haberlerde, CHP'nin sesi
nın deha çok duyulrnasından başka bır 
d.',ıılşlkUk olmadı. Işçi ve emekçilerin 
sesl yine kısıldıı burjuva partUerhıln "al 
gülüm-ver gülüm" demeçieri yine bülten
leri doldurdu. tSIl'BU Cem ve eldbl de 
durumdan gayet hoşnut. ekranla'da sık 
sık boy gösterdi. 

"ULKUCU MUDURLER" 

Haber Merkezi'nin müdürlerine Nev
zat Yalçıntaş da eUeşmedl. Doerusu pek 
sıkıntı da çekmedi. Tutumuna " şahsiye· 
tındeki zeratet" dediler. Karataş, haşin 
davrandı önceleri, biraz tırpanattı. Ama
cı, Haber Merkezi'ni "ülkücü" yapmaktı. 
Baktı ki gneRi yok, müdürler Istendil!in
de ülkücü olabiliyor, vazgeçtt. 

Müdürler, şu sıralardi yine, her za
man oynadıklan bir oyunun ıçindeler. 
Cem'i alkışlarla karşılamaya, "sürgünde
ki krala kurtanlmış vatan topnklannı 
te.Um etmeye" hazırlar. Cem"! karşıla
ma törenlerinde okuyacaklan nutuk da 
hazır: ''Biz gttseydlk, yerimize bır iüiü 
fa,lat geUı ve Haber Merkezl de bundan 
çok zarar görürdil. Bu daha nu Iyiydi?" 
Cem'ln "I'RT'de 500 GÜD"ünü okuyan
la", bu nutkun yararlı olacatUldan emin
ler. Peld ya Cem gelmezse? O da hiç s0-
run deRU. CHP'nln Faruk Sükan" Tıııı
cay Mataracı'yla gayet lyl an1aştıtmı gö
rünce. yüreklerine su serpiUyor: ''Bu hü
kümetin atayaca�ı biı Genel M'Udür1e 
naSlı olsa anlaşılır". " 

Son olarak, ıo.yalilt riltem ülke"';
nin tanıtılmasına da bence daha biiyüJı 
olırlık uerilebilir. ''Dünya lo,yaUıt .;'te
minin, ,o.yaıumin çekiciUlini artırmalı 
açısından boşlıca temel öge aldıllu" dü
şünülürıe, bu önemli .ilahı da gerelcli ,e
kilde kullanmonın 6nemi ortaya çıkar. 

Kanımca, bu tür ek.ikUkler de gideriJ· 
dilinde, Yürüyüş dahlı doyurucu, dahc 
çok aranan bir nitetile kauuşacaktır. 

&fanlar. 

• 

Recep HASDEMIR 
Erzurum 

Yiiriiyiiş 'lin .on lO)'&ıındo. en çok il
gimi çeken yazı "SSCB Kurlulutun Scn
yaUzmden Geçtilini Karutlıyor" bo,llItll 
yazı oldu. Yıllar yılı ''ikinci .usıf inıan" 
muamelesi yapılan biz kadınlar. kan ola
rak horlanon, ana olarak çile çeken biz
ler re.imizi o kadar az duyurabiliyoruz 
ki ... Sorunlanmua o kadar az yer ueriU
yar ki giinlük baıında ... YürüyÜf 'ün bun
dan .onraki sayılarında da kadın .onı
nUM Ilk Ilk yer vermeli dileliyle saygı· 
lanmı .unarını. 

• 

Macide KORKlılAZ 
Trabzon 

Dikkatinizi çekti mi bilmem. BabllJli 
baıını son zamanlarda I'Otaıınl IÜrekti 
olarak "muhalefet" yönüne kaydırıyor. 
Sanki bunlar emekçi halkın çektiklerini 
zamlann getirdili yıkımları bilenler, on- • 
layanlar. Milliyet gazeteıinde Bedri de 
arlık "muhalefet" karikatÜr'leri çiziyor. 
GünaydUl, " emekçlden yaM" muhalefet 
başlıklan atıp duruyor. Radyolarda i .. 
ıürekli olarak Milliyetçi HaNıket Parlili' 
nın yı,.. "emekçlden yana" ii •. 
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MEHMET KöK 

DetlrOnışlanmuın Kökeni 
Dr. 8e1"01 Teber 
Sorun Yaymlan 
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Nöro·Pslidyatri uzmanı Dt. SerolTe· 
ber'in Davranışlanmızm Köken( adlı in· 
celemesi Ocak ayında Sorun Yayınlan 
arasmda Ikinci basklSm.ı yaptı. 

Emperyalistlerin uluslararası propo· 
gandası, çaldaş biiimin her dalında In. 
sanbfın elde etmiş oldulu zengin aşa· 
malan kendi buıjuva ideolojilerinin te
keUnde Imiş gibi gösteriyor. Burjuva id .. 
ologlan ve onlann çaA:dışl görüş ve sap· 
tll'macaluınUl evrensel yayıcılan olan 
her ulusun gericileri, biJ!mlıı ve bilimin 
çlA:daş sonuçlannı içeren ve sistemli, bi· 
limsel dünya görüşü . olan (elsefey;. titiz· 
likle bireylerin ve tarklı toplumsal sis· 
temlerin kabulüne göre deRişen varsa· 
yımlu düzeyine indirgiyorlar. Bu gerici 
düşünce sahiplerine göre diyalektik ve 
tarihi ırıateryallzm ve çatda, bilim dal· 
Lan birbirinden ayıı ve birbirini etldle
meyen anlayış ve çalışma1ardır. Diyalek· 
tik ve tarihi materyallım onlara göre tel· 
.tenin içinde yer alan görüşlerden sade
ce bir tanesidir. Yine burjuva Ideologla· 
ona göre bilimsel teknolojik ilerlemelere 
ve kaUl1lmlua farklı yol ve yöntemler
deıı gidilebUir. Materyalizm de bu yol· 
lardan biri ve batta ,eçer&iz olanıdır. 

BILIM DIŞI ''BILIM ADAMLARı" 

Ülkemizde e,emen olan sennaye si· 
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Olup bitenler açıktır. Burjuuozi, mu· 

halefeti de ipoteli altına almak. ,erçek 
muhalif olan ıo.yali.tleri arada kayrıat
mak çaball içindedir. Ne oluna olmn. 
ıo.yaliltlerin, kapitali.t düzenin gerçek 
muh4lifleri oldu'u anla,ılma"n. Dertle
ri. amaçlan bu. 

YüriiyÜf, bir zamanlar kapltali.t düze
nin piıliklerini. youuzluklarm. bulup Çı
kararak etkin bir muhalefet yapardı. 
B,m ,ahıen. bunlan okuyarak kapitaliz· 
mi daha iyi, daha yakından tanıdım. 
çevremde de bunları göstererek inıanla
nn ,özlerini açmaya çalııt,m. Ancak 
.on zamanlarda daha çok ideolojik nite
likte yazılara yer veriyor.unuz. Gerçi 
bunlar da çok önemli, ama bir "Demi· 
rel'in TIR {iloıu ", "Vehbi Koç 'un vergi 
kaçırma,," türünden haberleri ıon za· 
manlarda pek ,örem/yoruz. IManları uy
kudan uyandu-nuıda bunların ne kadar 
,tkili oldulunu .izler de bmninız. 

Boıarılar. 

Selman CURA 
Ankora 

nılları ve onların billnçll olarak hizme· 
tinde bulunan blrçok 'bilim adamı' ve· 
rimsiz çahşmalan, gerici ve saptırıcı öA:' 
retim üyelikleri dışında, Içinde yaşadık· 
ları topluma hiçblr yuar getinniyorlar. 
Getirmedikieri gibi tekeUerinde tutmaya 
çalıştıklan çaRdaş bUlmin vardılı yer· 
leıden, delil emekçi haik kitlelerini, ay· 
dınian ve kendi öRtenellerini bile haber· 
dar etmiyoriar. Egemen sınıfların dol· 
rultusundaki elitim sistemine ek olarak 
araştırma, inceleme üzerindeki tutucu 
ambargolar, basın, yayın alanlarında ge
rici tekeUer, çaldaş bııımin vardılı aşa· 
malardan emekçi halkınıızın, aydınları
mızın bllgllenmesini engelliyor. Bu en· 
gelleme, ülkemiz insanlarının günlük ya· 
şamlarında kullan�abııecell, bıımedillni 
öfrenip uygulayabileceRI birçok çaldaş 
bilgiden yoksun bırakılmatarmı sallıyor. 

Çalda, bilimin ürünlerinden tüm 
emekçi hallun yararlanmasının yolu, 
toplumun Ilerlemesinin, çaA:daş gerekle· 
re uygun örgütlenebilmesinin yolu Için
de yaşadılımız kapitalist düzende elbet· 
te mümkün deRlı. Kapitallst üretim iliş· 
kileri Izin .. rmediRI gibi, kaplWlst üre· 
tim ilişkilerinin sürmesi de emekçi hal· 
kın geri bilinç düzeyinde tutulmasını ge
rektirdiRi ve bunu da egemen sermaye 
sınıflan çok iyt bUdill Için bilimi haikın 
gözlerinden uzak tutmaya, felsefeden 
uzaklaştırmaya çıbalayacak1ar. 
. Ancak çaRdaş bııımin köstekleytelle· 

ri, bilimin her alanında tek geçeril, dol· 
ro yöntem olan diyalektik yönteme w 
bilimin günümüzdeki en ileri sonuçları· 
nn lçeıdlRI gibi tek tutarlı dünya görüşü 
olarak bııımin geUşıneslnde blrind itici 
güç olan diyalektik ve taribl materyalist 
felsefeye kuşku düşürenler sadece geri· 
eller mi? Çeşitli bııim dallarında çalışan, 
Uertci, demokrat konumda bulunan blr· 
çok aydınımızın, materyalizme karşı ko· 
ruduRu kararsız ve kaypak tavır bilimin 
ve felsefenin kö&teklenmesinde az mı 
rol oynuyor? 

Artık giilümüzde namuslu bilim 
adamlılınm da ölçüsü ortaya çıktı. Na
sıl üretim araçlarının mülkiyetine sahJp 
olmakla naınusluluk batdaşmlZ şeyler· 
le, burjuva ideolojisinIn kölesi olmakla 
da çaldaş biiim adamiılı baRdaşnuyor. 
Mıteryalizm karşısında kaypak, karar· 
sız ve tarafSıZ olarak. bUim adamlılı, he· 
le namustuluk hiç beraberce yürüyecek 
şeyler delil. 

Materypllzme dayanan yerli çalışma· 
lannuzın sayısı artıyor. Politik, ekono· 
mik, kültürel alanların dışında kalan 
alanlarda da materya1izme dayanan ger
çek ürünler az sayıda da olsa sevindirici 
bir geıı,medir. 

1938 y�ında ıstanbul'da doRan, Is· 
tanbul (lnlversitesl Tıp FakÜıtesinden 
Nöro-Psikiyatri uzmanı olan ve halen 
yurt daşmda çalışmakta olan Dr. Serol 
Teber'ln çalışması işte bu sevindirici 
çahşmalardan blıt. 

EGEMEN SıNıFLARıN 
FELSEFELERI 

YONLENDIRlcl OLMUYOR 

Dr. Serol Teber İkinci 8askl'ya Ön· 
söz'de şunlan söylüyor: 

"Yakın zamanlara de'in, lizerleri me
tafizik bulutlarla kaplı pek çok ,ey, 
,imdi, biliımel yöntemin l,rIl' altında 
açık "çik parlama,.,adır ... 

Olayların bu denlı gerçekçi görünümü 
bizlerde hiç de dü, kırık'ıA. yaratmıyor .. 
Teri/ne, plnl pın� yepyeni bir dünyayı 
görmenin mutlulu'u Içindeyu ... Vıtelik 
bu denli gerçekçi olman,n yiiriikleU'i ile 
de övüniiyoruz ... 

Bizim yeni dünyamız. ideali,tlerin
kinden hiç de daha az yaşanası delil... 
Bize ölreöldili gibi, dünya ciddiye alın
dılı ölçüde giizeUeşmektedir ... Bizlerıe. 
onu .on derece önemıiyoruz ... Büyük 
Ozammu," dedi'; gibi, her kırılan daim 
kederini duyuyor, dünyaya ,özlerin; 
açan her yeni bebe ile yeniden doluyo' 
ruz .. Fakat. bütün bu ,üzel gelişimler ve 
duyular. diinyamlZın - Türkiyemizin dert
lerini, .orunlarını örtmül'or .. Onlan gör
memezlikten gelmek olmaz.. Bunları 
yok ıoyaraktan avunamay&Z ... 

Günümüz koşullannda dünyamızın 
delişimi daha bir hulandı.Bir iki yıl ön
cesine oranla bile pek çok şeyin boyut
lan önceden öngöriilen sınırlarm öteleri
ne uzanıyor ... 

Artık, yemliremizin belirleyici. tayin 
edici giicü, dünya işçi sınıfı bilimi ve 
onun yöntemidir ... 

Bu genel dolrunun uzantısmda geli
şen "düşüncelerin maddeleşmesi" süreci
nin hergün, yeni somut örneklerini görü
yor. böyle bir tarihi dönem iç:nde yaşa
manın mutlululu ve ıorumlululunu du
yuyoruz ... 

Sınıflı toplumlardaki e,emen zümre
ler ve onların feı.(eleri yönlendirid et
hile"'ni gittikçe yitirmektedirler .. Bu ke
sin olgu, artık kendileri tarafından bile 
yod'sınamaz hale geldi.. Gelişen, toplum
sal devrimler çalının kendilerini ne den
li a,tılmı göz ardı edemez oldular ... 

Ellerindeki ıon şanslardan biri, bu 
toplunual devrimler .ürecini yaı.ıaşlata
bilmek için, bunun kar,ısına biyolojik 
devrimler ile çıkmak. in,an soyunu, top
lumdan, tarihten yalıtlayıp, onu ıolt bi
yolojik bir haytıOn düzeyine indirgemeye 
çalışmaktır .. 

Kuşkıiıuz, oyunun uzun .lire yürüye· 
cek bir yanı yoktur. Sömürücü sınıfla
rm bu !uzaklan da dilerleri gibi yakında 
tarihin çöplüiiine atılacaktır ... 

Ama bu arada zaman kazanmalan da 
olanak dışı delildir ... Vzellikle ülkemiz 
gibi, bu tür ıohnelenmeler için elverişli 
ortamlaruı bulundulu yerlerde ... 

Bu nedenle dola bilimlerini. insanı 
konu alan yapıtlaruı önemi hergeçen 
gün artmaktadır .... 

Görüliiyor ki, bu konular artık, ,ünü
müz koşullarında Türkiyemu de bile 
"Wks" olmaktan çıktılar .. Ya da en azın
dan çıkarılmaları ,erekli ...  

Türkiyemizi bu .ürecin dııında tut
mamanın gereli ue zorunlululu orta
dayken yakın zamanlarda yeni yeni ue 

çok dohq başarılı ",'rofılann yayınlona
cal.na inanıyoruz. Bekliyoruz .. . ..  

MATERYALIZMIN 
KıLAVUZLUCUNDA 

ÇACDAS BILIM 
Insan düşünce ve davraruşlannın bi.i

tünlüA;ünü, insanın gmlük yaşamın temel 
sorunlarına inerek. materyalist ylJdaşl. 
mın günümüzdeld bilimin dolrulıchlı 
sonuçları sergileyen bu derleme, konuy· 
la ilgili kişilerin, konuyla ilgiU çalıoma 
yapmasalar bile psikoloji ve pslklyatri 

alanlarına ilgi duyan herkesin ve çaldış 

bilimin materyalizm kılavuzuyla nerele· 
re vardılmı daha iyi öRrenmek isteyen
lerin okuması gereken bir derlemedir. 
Elbette içeriRi kitabın üzerindeki fiyat

tan çok daha deRerUdir ama bizce işin 

en üzücü yanı şudur: Sorun Vaymlan 

keşke daha kaUtesiz kalıda b .... ydı da 
bu hacirnde kitabı \OO'TL.oı piyasaya 

çıkarmasaydı. BUlmln yaylıması biraz da 

bu işe inananların maddi özverilerlne 
ballı. lOO.TL . .. rip birçok kişinin bu 
kitapı edinemeyeceli de bent. 

Tanıtma yazımızı kitabın başlarında 
yer alan 'Yöntem Uzerine' bölümÜIlden 
aidıRımız şu sözlerle bltireUm: 

"Vlkemizde, diyalektik dÜfünce yön
temlerinin yaygınla,mlUı yauaş ve zor 
olmaktadır. Bunlan giinWk pratilimize 
uygulayacak derecede öziimlememU 
kUfku,uz daha da uzun lÜrecelctir. Vlke
mizdeki egerMn zümrelerin bugünkü re,.. 

mi göriişleri diyolektilin Ica",tı olan 
bilim dışı yöntemlerdir. Bunlar çekirdek 
fizilinin bugünkü düzeyinde bile, bilerek 
ya da bilmeyerek gerek inıan davronlfla· 
rmı, gerekae toplumlal olaylon yorum
larken haıa, duygularımum "madde· 
.iz ", düşüncelerimizin "beyiıuiz"olaralr 
mevcut olabileceli anlamına gelen mda' 
fizik ilkeleri kullanırıar. 

Bu "beyiMiz 'lere" ,öre, h418, dola
da önce "ruh", ıonro "madde" uordu. 
Olaylar ue inlOn dauronışlan birbirle
n'nden balımılZ fey 1erin oluşturdulu 
bir Yılın gibi. bu tanmal gücün i.teline 
,öre hareket ederler ... Falrat dünyanın 
yeni bir "çramanın efi'inde. nicelik"' 
birikim döneminde 'oldlllunu do'a bi· 
limleri ve diyalektilc yöntemler lÖyle
mektedir. Artık canlı hücre ke,(edilmif. 
Darwin 'in. Mark.'ın yapıtları Türkçeye 
bile çevrilmiştir ... 
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Meslel< odaları, antil<o . . iz 
bi limsel sosvalistl r 

YAVUZ ÇIZMECI 

Ocak ve Şubat aylan mühendis ve 
mimar odalan ıçın oldukça hareketli ay· 
lardır. Ocak ayı Içinde tüm şubelerde ve 
Şubat ayı içinde de tüm merkezlerde 
kongreler yapılır. Geçmiş dönem çalış· 
malan deterlendJrlllr. yeni dönem çalış
maları için öneriler geliştirilır. Daha 
dotrusu böyle yapılması düşünülen ve 
böy;, olması gereken kongreler yapılır. 
Bir yıkn ikl aylık dönemi kongrelerde 
geçen meslek odalarının, kongre öncesi 
çalışmalan ve kongre sonrası yorgunlu· 
Ru da düşünülürse, ürün vermek için geri
ye oldukça sınırlı bir dönem -kaldıRı gö
rülür. Bu nedenle yı1lık kongre perll"d· 
larının UZ&m8S1 için çalışmalar yapmak 
önemli bir görev olarak ortada durmak
tadır. Ayrıca bu durum böyle devam et-
tikçe, önemli bir zamanı ve enerjiyi alan la birlikte ilerici demokrat yurtsever mü· 
kongre çalışmalanru da gerçek birer ça- hendis ve mimarlar örgütlerine sahip çık· 
!ışma alanı halıne getirmeyi düşünmek maya başlanuşlardlZ. Bu sahlp çıkış hız
gerekmektedir. Bunun için, geçmiş yıl- la yaygınlaşmış, çok kısa bir sürede be
lann ciddi deRerlendlrmelerine girilmesi- men bütün meslek örgütlerinde iktidara 
ni, gelecek yıllar için öneriler gellştirll- ilerici, demokrat ve sosyalist mühendis 
mesini saelamak bu örgütlerin nitel ve ve mimarlar gelmişlerdir. 12 Mart'ın bas
nicel olarak da gücünü artıracaktır. Sade- kıcı döneminde bile bu iktldarlar devam 
ce soyut ve gerçekte siyasal niteUeı ol- etmiş, önemli· birer demokı"asi mücadele 
mayan slosanlaşnuş tartışmalar<Bn bık· alanları olarak kalmışlardız. Gerçi bu ör· 
nu, üyeleri kongreye çekecek çalışmalar gütler işçi sırufıru.n politik mücadelesi 
bütün meslek örgütlerinin gündeminde eksenl etrafında mücadele etmedikleri 
olmasa gereken bır konudur. TabU mea- için dönem dönem yanılgtlara düşmüş
lok odaları gerçekten .... lek ve ldtle ör· LerdIr. ömellin, 12 Mart muhtırıaııı ilk 
ıuw olarak delerlendlrllmek IstenlUyor· destekleyenler arasında m .. lek odalan· 
lO. nın çolu yer almı,ıır. AmI bunun öte 

ANTIKOMüNIsT PROPAGANDA 
sinde mühendis ve mimar odalan birer 
demokratlk mevzi olarak günümüze ka
dar gelmişlerdir. Ve mühendis ve mimar 

Meslek odalanrun kongrelerinin ve odalanrun 1960 sonlarından bu yana her 
özellikleri bır yana, kongre öncesi ve dö- türlü antidemokratik baskı ve taşist sal
nemlerinde ortaya çıkan bazı noktalar dııtlara karşı ayakta kalmış, karşı dur
üzerinde durmak gerekiyor. Gelecek dö- muş devrimci bir geleneRI vardır. üstelik 
nem çalışmalarında deeerlendirilmesi bu dönemde, sermayenin temsilcilerinin 
gereken, Türkiye İşçi Partisi üyesl mü- "sözde mesleki" çalışmalarıman çok 
hendis ve mimarlarla dieer ilerici de- daha nitelikle çalışmalar yapnuşlar, ya
mokrat mühendis ve mimarlan ilişkileri- rarlı ürün1er vennişlerdir. Bazı yolsuz
ni etkileyebilecek noktalar vardır. Bu luklarn üzerine giderek, "özel okunarın 
noktaların en önemlilerinden birisi üze- kapatılması kampanyası açarak", ''Bo
riqde durmak gerekiyor. O nokta, billnç· 

-
eaz Kôprüsünün bir çözüm olmadı�mı 

II veya bilinçsiz olarak yapılan antlko- ilan ederek" kitleler içinde yaygınlaşan 
münist propagandadır. bir etkinliRi olmuştur. Mühendis ve mi· 

Mühendis ve mimarlarm zorunlu ola- mar odalan bu süreç içinde üyelerinin 
rak üye oldukları meslek odalann1O yir- somut sorunlanna ve mesleki sorunlara 
mi dört yıllık geçmişleri vardır. 1954 yı- ilişkin polltik içeri:.:ll mücadele verdikçe 
lında Demokrat Parti iktidarnun teknik gelişmişhı', etkinlikleri artmış, politika 

lle mesleki ve ekonomik mücadelenin 
ilişkisini kuramaymca da gerilem1şler. 
etkinlikim azalınştlZ. 

TIp DüŞMANlıCı 
ANTIKOMüNIZME HIZMET EDIYOR 

rarlanmak istemekte ve yararlanmakt&
dil. YıIlann getirdiII tarihsel birikim, so· 
euk savaş sonrası yaygınlaşan ve özelllk
le Sovyetler Bırnıı ve di�er ",syalist ÜL· 
kelerle komşu olan ülkelerde yaygmlaş
tırılan antikomiinist propaganda, ilerici, 
demokrat nitelikli her çıkışa bile darbe 
vurmak ıçın kullanıiagelmiştlr. Şimdi 
ilericilerin, demokratların bunu kendi 
aralarında bir kongre seçimi endişesiyle 
kullanmalan, aynı antikomünist propa
gandanın anatoru içine girmekten başka 
birşey dellildlr. Bilimsel sosyalistler bu 
türden her türlü r .... tçı ve antlkoıwnist 
ideolojinin eıldolndeld _bo ve pmpo· 
gandaya tut. � .. çıbeü. 
lardır. Genellikle TIPll mühendi. ve mi· 

. 

marlara, özel ve mevzi olarak da dlter 
ilerici demokrat kesimlere, bazı sol gö
ıüniişlü akım taraftarlan Ile CHP'li mü· 
hendis ve mimarlardan gelen bu antiko
münist etlketli saldınlara, uzun vadell 
bir çalışma anlayışını temel almayan tır
satçı davranışlardır. TİP'li mühendis ve 

mimarlann tek başlarına veya bir birllk 
içinde oda seçımıerine girdikleri yerle
rin çoRunda ve yalan olduRu biUne bill
ne Ileri sürülen "Bunlar TIP'li, kazanır· 
!arsa olanaklarnı Parti 'ye taşıyacaklar" 
propagı-ndası yanlış bir temele oturan ve 
özünde antikomünlzme dayanan bir pro
pagandadll. Çünkü, bu y� bütün oda se· 
çlmlerinde sadece seçimlere katılan par
tlllIer açıkça TIP'li olduklannı ve sosya· 
list olduklarını dile gttirmişlerdir. Bugün 
bır CHP umudunun dolaştı�ı Türkiye'de 
mühendis ve mimar kltleslne "bunlar 
TİP'Il" demenin ve bunun hemen yanın
da "biz seçimierde gölsümüıde Ecevtt'ln 
resmJyle CHP oylanru koruduk" veya 
"blı genel olarak ilerici grubuz, aramız· 
da bir de CHP'U var" demenin veya 

"CHP'nln Ankara belediyesindeki yay. 
gın işçi, teknik eleman, mühendis ve ml· 
mar kıyımına karşı durmaktan" salan· 
manın tek Izah tarzı "bunlar komünilt 
biz Ise detlliz. Sadece komünilt olma
yan ilerlclylz" demektir. tlerlcilik adına 
bazı tGD'llIerln, devrimcilik adına bazı 
Dev-Genç'llIerin yaptlklan budur. Ve 
bunun, böylesi bir ortamda tek adı antı· 
komünızmdır. Bilimsel sosyallst mühen· 
dls ve mimarlann hangi odanın hangi 'u· 
beslnde ve merkezinde bu nıteUkll fırat
Çı ve anııkomünlst nlteHtle çalqmalor 
yapıidıtını bilmektedir. Ve bu ııt&oItle-
id bır çalıtmanın uzun nded . .. _ 
_ nıIOde.......,......� ..... · 
tedlr. Aynaı bn oIlalıaı bır liIn bqkala. 
rının eUnde, bugün onu kuUaııanJara 
çevrlleeet\ne ve ilerlc\lerln, demoiaatla· 
nn, sosyalistlerin antikomünist propa
gandaya karşı elele vermenın gerekIlIlli
ne işaret etmektedir. 

ANTIKOMüNIsT PROPAGANDA 
SOKMEYECEK 

Türkiye'de Işçi sınıfı hareketinin 
uzun ve ö"erlli bır geçmiıi var. Yolun 
baskılann ya,andıtı, çok yotun antlko
münlst propagandaiann yap�dııı dö
nemde de blllmsel sol}'1llWler mücadele 
verdiler. Antikomünizm duvarını yıka 
yıka bugüne geldiler. Bugün de bllim .. 1 
sosyaHst mühendis ve mimarlar meslek 
ötgütlerlnde yapılan antlkomünist pro
pagandad.an yılnuyorlar. Her türlü pr0-
pagandaya ra�men bugün Ilerıd, demok· 
rat arkadaşlanyla bir arada görev yapan 
mühendis ve mimarlar, antlkomUniaı 
propagandanın artık sökmedlllnl IÖlle· 
rlyorlar. Uzun vadede hlç bır yerde de 
sökmeyeceRini gösterecekler. 

't'. OJ 

adam1an yönlendirmek ve denetlernek 
üzere ohışturduRu mühendis ve mimar 
odalarının ve ballı oldukları blrlillin 
özel bir yasası vardır. Bu örgütler ilk on 
beş yıllık ıeçmişlerl bırer düzen örgütü 
olma özelliiii gö.terlr. Genellikle bUyük 
bürokratlırın, büyük .. rmaye temsildie· 
rının kümelendiklerl, kongrelerini bile 
çok az sayıda kişilerle ve kendi araların
da yaptıktan bu meslek odalan, üyele
rinden kopuk bır biçimde, hareketsiz 
olarak ve &ermayenin yede�inde yaşa
nuılardlZ. O çok sözünU ettikleri "mes· 
leki çalışma "yı bile beceremeyen bu yö
netimler uzun yıllar meslek odalannda 
iktidar olmuştur. Ne var ki, 1960 &onra
il mühendis ve mımarlarm genellikle de
rin ekonomik sıkıntılara gionelerl, 1961 
sonrası Türkıye Işçi Partısı'nın kitlelere 
ıosyallzmi bir almaşık olarak sunması 
Ile hızla gellşen blllnçlenme bu örgütleri 
de etkilemiştir. 

Böylesine bir sUreç izleyen meslek 
odalannın Uyelerilin bır bölümü çalış· 
malara katılmakla ve bu oran eskisine 
göre çok daha yüksek olmakla beraber, 
gerçek olan odur ki, üyelerinin önemli 
bir bölümU çalışmaların dışındadır. ör
gütlerine .. hly çıkmamaktadlZlar. Ayrı· 
ca bu hareketsiz kıııe politik olarak bl· 
çimlenmemiş veya CHP ve diRer serma· 
ye partileri ellllmlldirler. Bu tiyeleln bır 
bölümü yavaş yavaş çalışmaların lçlne 
glrmekte, örgütlerine sahip �kmaY8 baş
lamaktadırlar. üzerinde önemle duruı
ması gereken bır nokta, bu üyelerin bır 
böıÜmUnde soyut bir antikomünlst ideo
lojinin egemen olduRudur. üzerinde Ls
rarla durulması gereken nokta budur. 
Çünkü başta maocu akım olmak Uzere 
bhçok sapkın akım zaman zaman billnç
II veya blllnçs1z olarak bu özellıkten ya-

Herttirlti prop�aooa· �P\���� .. � •• �_ ya rağmen, bugün 
sosyalist teknik ele
manlar, ilerici de
mokrat arkadaşlarıy

DEMOKRATIK MEVZILER 

1960'10 sonlarına dolru o zamanın 
Türklye Işçi Partili "'.yalistlerl .e onlar· 

la birlikte, antikomU- .. 
nist propagandanın 
.ökmediğinl gösteri· 
yorlar. Uzun vadede 
de hiç bir yrde sök
m�yeceğini göstere
cekler. 
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