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BAŞBAKAN BülENT ECEVIT 3-6 MAYIS TARIHLERI ARASiNDA, BUL
GARISTAN HALK CUMHURIYETI DEVLET KONSEYI BAŞKANı TO
OOR J IVKOV'UN RESMI KONUGU OLARAK BU KOMŞU ülKEYE RES
MI BIR ZIYARET YAPTı. 

TüRKIYE ILE BULGARISTAN ARASINDAKı EKONOMIK VE TICARI 
IŞBIRılGI ILIşKilERINI GELIşTIRMEYI ÖNGÖREN BIR BELGENIN 
IMZALANMASıYLA SONUÇlANAN BU RESM I ZIYARETI THA AJANSı 
ADıNA IZLEYEN GAZETECI VARlıK ÖZMENEK YüRÜYüŞ MUHABI
RININ SORULARıNı YANıTLADı' 

DOSTLUK, BARIŞ 

VE KARDEŞLiK iÇiN 
YORUYAŞ: Başbakan Bülent Ececit' 

in Bulgaristan' o yoPtrill reımi ziyaretin 
sonundo bir ekonomik işbirliği belgeli
nin imzalandılı açl�/andı. Bu belgenin 
çerçeueıi ve uygulanmo şomı konusun
da bo8ınckı birbiriyle çelişkili hoberler 
çıktı. Sizin bu konudoki izlenim ue dü
,ünceleriniz nedir1 

öZMENEK: ıki dost ve komşu ülke 
aruında inu:a.lan.&n bu belgenin sonuç 
aşunamıa kadarki evreleri ıözden ge· 
çirmeden bu soruya kestirmeden bir ya
Dlt vermek sanınm imzalanan belgenin 
gerçekçi yapısına gölge düşürür. lmzaıa
nan belge ''Y"önelimler Belgesi" adını ta
ı;ıyor. Bence bu ad, iki ülke arasındaki 
ekonomik. ve ticari ilişkilerin geliştiril· 
meli amaClOln, salt "iyiniyet" gibi wyut 
bir çerçeveye oturtulmawıdan çok, ger
çekçi ve ciddi bir uygulanma şansma 
ulqtuı1mamıa duyulan arzuyu ifade edi
yor. 

Bir benzetme yapmak ,erekir.e ... Tür
kiye ve BuIa:aristan beUi bir takvime 
battı olarak eşgüdümlü bir çabayla na
dast.ald tarlayı gözden geçirecekler, otu
nu, ta,mı temizleyecekler sürecekler ve 
ekime hazır hale ;etfrecekler. ışte belge
nin özelliA:i de buradan ileri geliyor. BeL
li bir takvim aralıtı içinde karşılıklı ça
balar, işbir�inin daha da geliştirilmesi 
yönündeki geleceıini belirleyecek. 

YORUYAŞ: Bir tokuimden IöZ etti
niz: bunu oçıkkır milinız' 

öZMENEK: Resmi açıklamalara göre 
bu belgenin ya,arna geçirilmesi halinde 
iki ülke araanda1d yıllık ticaret hacmi 
55 milyon dolardan 200-300 milyon do
lara çıkacak. lık önce bunu belirttikten 
ıonra takvime gelelim. 

Belge, ıomut wnuçlara açılacak yö
nelimleri 1978 yılı &onu ile kucaklayor. 
Şöyle: 

ömeltin. iki ülke Tun� nehri üzerin
de ortaklaşa baraj yapacak.Bunun ko,u
lu var: Barajın teknik fizibilite çalıı;ma
lan en geç 1978 wnuna dek tamamlan
mı, olacak. Belgede bu hususun altı çi
zilmiş. 

Ayrıca iki ülke, elektrik enerjisi alı, 
veri,i konusunda yürürlükteki .sözle,
menin devamında iörüş birlili içinde
ler. Bu kadarla kalmıyor. Mevcut ener-
;--------------... ----------. 
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ji nakil hattının teknik kapuitesinin en 
ÜIt dliıeyde kuUarulmUl 've bu kapasi
tenin geU,tirilmesi yönünde de IÖrüş 
birliRlne vanldı. Tüm bu çalı,malar bir 
proırama batlanacak. Ne zamana ka
dar? En geç 1978 yılı sonuna kadar ... 

örneklere devam edelim: 
Ulaljtuma ve telekonıünikasyon alan

larında iki ülke karşılıklı olanaklarını 
koordine edecekleı. Bukonu ne zamana 
kadar belli bir protokola ballanacak? 
En ııeç 1978 yılı wnuna kadar ... 

Türkiye'nin ark ocaklan ve dökümha
nelerinde büyük bir potansiyel var. Bu 
kapasite, Buıgaristan'ın verece�i sipariı;
lerle deRerlendirilecek. Bu konudaki si
pari,ler ne zamana kadar verilecek? 
1978 yılı sonuna kadar. 

Burgaz-Rezerva-tRneada-1atanbul ara
ımda bir sahil yolu inşa edilmeli karar
laştıııldı. Bu konudaki anlaşma ne za
mana kadar imzalanacak? 1978 yılı &0-
nuna kadar ... 

Demiryolculu'un ve tranait nakliye
tm eelifCirilmesi, tarife ve diler kurtarın 
saptanm&5l, kara nakliye.tçllıRınm geliş
tirilmesi bir sonuca batlanacak. Ne za
mana kadar? 1 Altwtoı 1978'e kadar ... 

Son bir örnek daha vereyim: Türkiye' 
deki ayçiçeRi tohumunun lyileı;tiritmesi 
ve margarin üretimine dönük çalı,mala
rın gerçekleştirilmesi. kabul edildi. Bu 
konud3ki proje çalı,maları ne zamana 
kadar sonuçlandırılacak? En geç 1978 
y.lı wnuna kadar ... 

YORUYUŞ: Yoniyönelimlertakuime 
b·llt.ndı. 

öZMENEK: Evet, Reıml açıklama
lardan çıkan ıonuç bu. ı, içinde karı;ı
ltkh çabalar gösterilerek, ıomut ve kal.
cı lşbirliQ:i ürünlerine ula,mak mümkün 
olacak. Ben bu bakımdan Imzalanan bel
geyi, ciddi ve gerçekçi olarak niteliyo
rum. Bunun yanısıra Türkiye hükümet 
yetkililerinin konuya ıon derece ciddi 
elildikleri gözleniyordu. Ba,bakan Bü
lent. Ecevit baljta olmak üzere reımi he
yete, Bulgaristan'da gösterilen &evgi göı
terileri ve konukseverlik ıon derece iç
ten ve parlakh. Bulgarl.tan Halk Cum
huriyeti Devlet Konteyi Ba,kam Todor 
Jivkov başta olmak. üzere, lörÜlj:melerin 
ıürdürüldültü Vama kentinde resmi gö
revlileri, gazeteci meslektaşlarmuzın ve 
karde, BulgulStan halkmın her (ıısatta 
örneklediRi dostluk dUYiUıarl, Içten &ev
gi göıterileri unutulmaz sıcaklıkt.aydt. 

Oç gün boyunca Bulgaristan'da en 
çok duydultumuz sözcükler ,unlar ol
d u: Doıtluk-ban,-kardeşlik ... 

Bunlar ilk bakıldıRında çok klasik 
sözcükler ııibi gelebilir. Oy .. tüm izle
nim ve gözlemlerim if u wnucu yaraLTı 
bende: Sulaari.tan halkı, maddi üre
tim ve zenııinliRinin bugünkü coşkun 
aljamaSlnda, dolUuk, barı, ve kardaı;
liRl, yaı;amının ve geleceainin capcanh 
bir sevdası haline getirml,. Varna ken
tinin merkezindeki yerel yönetim bina· 
anın böRr"ünde 'u yazıyı okudu k : 

lt- 1978 programını e:erçeklcştire
Ilm ..... 

Ve Stara Zagara adlı bir kente gitti· 
Itimlzdı! Elektronik (abrikUlnın önünde 
biriken Ilkokul çocukları B34bakan Bü
lent Ecevit.'I, sıcacık soluklarıyla ve ,öy-

le seılenerek karşıladılar: 
lt- Do_Uuk ve banı;!.." 
Bu ud haykırış. yanyana letirdiRi

mizde Bulgarid.an'm toplumw ya,am 
boyutlarmı Iı:avramak mümkün. Bunu 
Todor Jivkov'un kızı. Bulgar Komüniat 
Partisi Merkez Komite üyesi, Bakanlar 
Kurulu Büroıu üyeli ve milletvekili olan 
Ludmila Todorova Jivkova şöyle dile 
ıetiriyor: 

lt- Geli,mi, BOıyalizm, emek kavra
mırun içeriRini zenginle,tirme koşulları 
yaratmaktadır. Bireyde yaratıcı. yapıcı 
özün uyanmaıı, insana· lürekU tintel ge
liı;me ve yetkinleşme (ırsatı vermekte
dir. ln.aan ernekte kendiözlütünügerçek
le,tirmekte ve ıeliştirmekte, hayatının 
anlamını saptamaktadır ... ·' 

Bana sorarsanız, Bulgaristan halkı ha
yatının anlamını saptamıı;. Bunun için 
olacak ki, dostluk, banı; ve karde,lik 
duyıu.u, hava kadar wlunan ve tadına 
doyulmayan bir cotku olup Çlltmı, Bul
,ari.tan'da ... 

YURUYUŞ: Bülgarilkın 'ın ekono
mik, toplumıal Lle kültürel yaşomına 
ilişkin kııaca bazı bilgiler verebilir mi
liniz1 

öZMENEK: Oç günlük ıezimiz bo
yunca edinebildiltim bazı bil�leri müm
kün olduJunca rakkamaal çerçevelerde 
özetle vermeRe çalışayını. 

Bulgaristan'm nüfuıu 9 mUyon dolay
larında. 1976 rakkamlarına göre çalı,an 
nüfusun yüzde 33,2'ai sanayide, yüzde 
28.4'ü tarımda, yüzde 8'i inşaat, yüzde 
6,5'i de ula,tanıa sektöründe çalıı;ıyor. 
Çalı,an nüfusun geri kalan kıımı da, 
Ticaret, maddi·teknik donabm, maddi 
üretimin dlRer kolları, konut ve kamu 
hizmetleri, eRitim, küıtür, sanat, salhk, 
.osyal ııiııorta1ar ve beden elitimi. ma
liye, kredi, _,ortacılık ve yönetim dalla
rında çaltljıyor. 

Uluaal e:ellrin sektörler araeındaki (tl:!.
Rılımı da 1976 yılı itibariyle şöyle: Sa· 
nayi: yüzde 61,3, Tarim: yüzde 21,4 
ınşaat: yüzde 8,8, Ulaştırma: yüzde 7,2 
Diler:yüzde 11,3. 

Bu konuda ilginç bir rakkam daha 
var. 1976 yılmdaki sanayi üretimi, savaş 
öncesi düzeyin 55 katı. Otler bir anla-' 
tımla, Bulaari.tan aanayü 1939 yılı üre
timini bugün be, günden az bir sürede 
saRlıyor. 

Bulgaristan'm turizm yönündeki ba
şarıları da parlak. 9 milyonluk Bulga
ristan yılda 4,5 milyona yakın turbt 
konuk ediyor. 

Kültür kurumlarının durumuna da 
bir göz atalım: Olkede 1976 yıl itiba
riyle 114 milyon 645 bln'i a,lon seyir
ciaiyle 3579 sinema, 6 milyon 80 bin se
yirciyle 52 dram ve kukla tiyatro.u var. 
Ceı;itli konterlcriizleyenlerin sayııı!) mil
yon 68 bin. 3 milyon 438 bin okuruyla 
10 bın 407 küt.üphane, 15 milyon 495 
bin kı,inin ziyaret ettiRI 204 müze ve 
resim ı:alerid bulunuyor. 

YORUYUŞ; Sizin kııo .üreli Bulga
riılan Iz�ninıleriniz, geziye katılan diler 
gazetecilerce de paylaşıldı mı' 

öZMENEK: Kiıruenin adma Izleninı 
kestirimi yapmak Iıtemem. MellelZimi 

.nerim ve mea1ektqlanm.a aayıı duya
nm. Her me.lek dalında oldulu dbl p
zetecilikte de ön yarplı olmak ve ıonuç
i.ara ön yarplarla vumak. kiıPnin kendi
line oldulu kadar .elini ileteceli okuyu
cu kitlelere de .. y,ıazlık demektir. Oe
ziyi izleyen ,azeteciler içinde bir tanul, 
bu ay,lUlıIı uibi bulundulu derci
nin sayfalanna buı.,tırdlilı için lÖylü
yorum bunu. 

"Yukı" adlı bir deriinin ahipiiiini 
yapan lÖZünÜ ettilım bu kiti, Bulpri .. 
tan izlenimlerini yazarken özenle fÖyle 
diyor: 

ii- Ecevit ve Jivkov çalınan milli 
marşıan dinler ve kuvvetU rüzgarlan ..ı
ı.nınamaya çalışırken, Bulaar pvenlik 
menıuplarıyla Türk (otolrafçılar aıuuı
da tekmele,mela olacak, daha 1ODn. 
bir Buleu tercüman kendi.ne flkayette 
bulunan Türk. pzetecllere (kuaura bak
mayın, herbalde bizim polialer, .ta bi
zim ıuet.ecUer .adalar) diyecekti ... " 

Anti-komünizm için ne paha biçil
mez: malzeme ! .. Ara-tan, buJ. 

Buradan şu sonuç çıkartılacak: De
mek ki, Bulgar poliai kendi pzetecileri
ni devamlı tekmeUyor! .. 

Bu a:azetecl Türkiye'de atı .. 1anm dı
ı;mda, dünyanın hiçbir yerinde d ... ·ıet 'wl 
hükümet yetkililerinin burnunun dibine 
adeta bademcik.lerinln fototranarını 
çekmek için muhabir yanaı;tın1madtlIDI 
bilir bilmesine. 

Türkiye'deki özl(Ün uyıu1.amadan ha
berslı Bulıar ,üvenlik lörevıueri de, 
Vanıa havaalanında pl'Otokolun itleyiti 
yönünden bir hayli güçlükle kupşti
lar. Bu arada itiıPP kakıı;malar da oldu. 
Ancak daha ıonra ortalık: yatıı;t.ktan,.. 
gazeteciler otobü_, bindikten ıonra 
Bulgar meslektaşlann yaptıı. espriyi, 
anti-komünizm çamuruna bu1amanın, 
bırakın gazetecilikle, insana yetecek ka
dar zekayla ilgisi olup olmadıRını lizin 
takdirinize bırakıyorum. 

Bu derei sahibi, Bulgaristan'daki m.
Icktaşlarına da hiç lÜYenmedilinl şöyle 
yazdı: 

,,� Komüniı:t ülkelerde euelecilere 
devlet. memuru ,özüyle ba,kddılından, 
Ecevit ile ı:iden buuı mensuplan, olaym 
sadece Türk heyetiyle ileili yönünü izle
yebmyodar ...• , 

Ve bu "gueteci" ne yaptı biliyor 
musunuz? Vama kenti dışmdaki iczile
re katılmadı. Ve herhalde bu gerekçeyle 
Vama'h (lazetecilerin ve radyo·televiz
yon programcl1annın Türkiye'den e:elen 
gazcteciJeı onuruna verdikleri lam ,ma 
ve sohbet yemeRine Q:elmedi. Oteline çe
kildi meal�itini çok seven ve (akat malu
len emekııye .evkedilmi, bir Amerikan 
deniz binbaşw gibi küuün, hüzünlü üç 
a:ün çile doldurdu!.. 

Türkiye'yı! döndü vc hiç bir soruı;tur
ma, araştırma, danışma gereksinimi ve 
.. yglBl duymadlRı bir konuda "Bulıariı
tan'da Gazetecilik" ba,lıklı bir yazı 
yazdı. 

ıtte ''Türkiye'de pzetecllik" deme· 
Re dilim varrruyor. Hele hele, Türkiye 
halk ma Bulıanıtan hallunın .lanunı, 
dostluk, barı, ve karde,lik duyıularuıı 
i1et.mek varken ... 



DEMOKRA TLIGI� ÖZO 
METiN ÇULHAOGLU 

Türkiye'de yıllar önce bir tez geli
"
şti. "Önce demokrasi, sonra sosya;· 

!izm" dendi. Bu tez, en kapsamlı ve en cazip ifadesini 1961-71 döneminde 
buldu. Ama tezi" kaynağını bu dönemde bulmak mümkün değiL. Kaynak, çok 
daha eskilere, çok daha eski bir "geleneğe" dayanıyor. Tez, en klasik, en bili· 
nen biçimi ile şöyle: "önce demokrasi gelecek, yasaJar değişecek, bazı pürüz
ler ortadan kalkacak. Ondan 500ra sosyalist örgütlenme ve sosyalist mücadele 
başl.yacak. " 

Sosyalist hareket, 196 1- 71 döneminde bu teze karşı mücadele etti. Tür
kiye'de, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin birlikteliği"i savundu. Iki mü
adelenin., aynı madalyonun iki yüzü olduğu gerçeğini ileri sürdü. Bir paranın 
iki yüzünde ayrı karakterlerin bulunması, paranın bütünlüğünü bozmuyor. 
Aynı şekilde demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin ideolojik ve pratik planda 
farklı yönlere sahip bulunması, aradaki bütünıÜğü. bozmuyor. Günümüzde, de� 
mokrasinin doğal ve zorunlu sonucu, sosyalizm oluyor. Sosyalist hareket bu-
nu savundu_ Bugün de savunuyor. 

. 

Ancak tartışma, 196 1 -1971 döneminde başlamadığı gibi, bu dönemde 
kapanmış da değil. Biçim ve Uslup farklı olabilir. Ama öz aynı. Özü aynı olan 
tartışma, 1971 öncesinde olduğu gibi, bugün de sürüyor. üstelik bu nitelikteki 
bir tartışmaya, sosyalist hareketteki kısa ömürlü tartışmalardan biri olarak da 
bakmamak gerekiyor. Tartışma daha sürecek. Türkiye'nin koşulları, tartışma
nın daha da sürmesi için gerekli ortamı hazırlıyor. 

önce nesnel koşullar. Türkiye'nin son 18 yılı, Türkiye'de demokrasi ve 
sosyalizm mücadelesinin bileşik kaplardaki su görünümünde olduğunu ortaya 
kOYdu.Kaplardan hi,.i .. " ... ı.l.- düzeyin yükselmesi için mutlaka ötekinin de 
yükselmesi gerekiyor. Aynı şekilde, kaplardan birinin su düzeyinin düşmesi, 
otomatikman öteki kaptaki düzeyi de düşürüyor. Etkileşim karşılıklı. Her za
man iki yönlü. Demokrasi mücadelesi yükselmeden sosyalizm mücadelesinin 
yükselemeyeceği gibi, sosyalist hareket ve örgütlenme yığınları silkelemeden, 
demokrasi mücadelesi de yükselemiyor. 196 1  sonrası gelişmeler bunun kanıtı 
oldu. Yine iki yönden. 196 1  sonrası demokratik gelişme bir yandan sosyalist 
hareketi canlandırırken, öte yandan sosyalist örgütlenme ve propagandada
ki silkiniş de demokratik mücadelenin düzeyini yükseltti, kapsamını genişletti. 

Neden böyle? Bunu anlamak için, demokrasi mücadelesi ve demokra
tikleşme sözkonusu olduğunda ilk akla gelen bazı dar kalıplardan kurtulmak 
gerek. örneğin, demokrasi mücadelesinin ve demokratikleşmenin hedeflerini 
kimi yasalardaki değişikliklerle sınırlamak ve bundan sonra herşeyi" kendili
ğinden "gelişeceğini" sanmak, yanılgıların en büyüğü. Yasal değişiklikler ve 
düzenlemeler, işin yalnızca dışa yansıyan-biçimini oluşturuyor. Demokratik
leşmenin özü bu değiL. Bunun için sosyalist hareket yalnızca "yasaların de
mokratikleşmesinden" söz et�vor. Bunu da kapsayacak biçimde "toplum 
yapısının ve yaşamının demoktatikleştiriJmesinden" söz ediyor. Demokrasi 
mücadelesinin özü de burada ya�yor. 

Şu nedenle: Yığınların kendiliğinden ya da örgütlü yaratıcıııgı oımadan, 
sosyalist hareket, daha yukarılara tırmanacak basamak bulamaz. Yığınların 
kendiliğinden ya da örgütlü yaratıcılığı, kendini çok çeşitli alanlarda göstere
bilir. Birkaç köyde üretimin kooperatifler biçiminde örgütlenebitmesinden, 
fabrikalarda üretim faaliyetinin yönlendirilmesine ilişkin örgütlenme biçim
lerinej devtet dairelerinde memurların iş çıkarımında söz sahibi olabileceği ör
gütlenme biçimlerinde, çeşitli nitelikteki mahalli ya da bölgesel örgütlenme
lere kadar. Demokratikleşmenin özü bu. Bu süreçte ne kadar ileri adımlar atı
Iırsa, ,sorunların kökenine, gerçek çözüm yollarına o ölçüde yaklaşllabilir.Yı
ğınların, sorunların kökenini ve gerçek çözüm yollarını görebilmeleri ise, sos
yalizme daha çok yaklaşmaları demek. 

Paris Komünü ve Sovyet tipi örgütlenme. Hiç kimse bu örgütlenme bi
çimlerini masa başında planlamadı. Bunları, yığınların kendiliğinden hareketi 
ve bu kendiliğindenliğin yaratıClırAı ortaya çıkardı. Geniş yığınlar, hem Ko
miln'de, hem de Sovyetler'de adım adım sosyalizme yaklaştılar. Birincisinde 
ulaşamadılar, ikincisinde ulaştılar. Bilimsel sosyalizmin kuraroClları, her iki ör-

gütlenme biçimini de tarihin gördüğü "en demokratik" kurumlar olarak 
değerlendirdi ler, 

"En demokratik" kurumlardan ikincisi, sosyalizme ulaştı. Sosyalist ha
reketin önemi ve genel demokratik yükselişe katkısı da bu noktada ortaya Çı
kıyor. Komün'ün kendiliğinden yanı çok ağır bastı. Kimse komüncülere "Pa
ris Bankasına el koyun", "hükümetin-kaçmasına müsaade etmeyin" demedi. 
Komün, sosyalist örgütün yönlendiriciliğinden mahrum kaldı. Yeniidi. Sovyet
ler ise adım adım sosyalizme, Bolşevik partisinin yönlendiriciliği sayesinde ni
hai hedefe ulaştılar. Sosyalist örgütün ve sosyalist hareketin, demokratik yük
selişe katkısı böyle oldu. Genel demokratik yükselişin yaratıcı ürünü olan Sov
yetıeri yıkımdan kurtardı. Nihai ve kaçimlmaz hedefine ulaştrrdı. Rusya'da 
"demokrasi" ile birlikte "sosyalizm" de olmasaydı, iki mücadele aynı anda ve-
rilmeseydi, bu tarihsel buluşma gerçekleşemezdi. 

' 

Türkiye'de ilerici hareketteki darboğaz da bu açıdan değerlendirilebilir. 
önce yığınların, sonra da onları yönlendirecek kesimlerin, ı.ılihsiz bir geleneği 
var Türkiye'de. Yığınların kendiliğinden hareketlenn,ıesi, yüz yıldır var. Ama 
bunun karşısına ya acımasız baskılar, ya da usta saptırmalarla çıkılıyor. Bugü
nUrr silahı, genel demokratik yükselişi ve kitlelerin kendiliğinden geli�mesini, 
'darkanal1ara, temelsiz beklentilere hapsetmeye çalışmak. 1973'ten bu yana 
yapılan, bundan başka birşey değiL. Tablonun bir yanında bu var. 

Öteki yanında ise aydınlar. Türkiye'de tarihsel bir gelenek, tarihsel bir 
özellik olarak "anti emp�ryalist", "anti faşist" hatta "anti kapitalist" olduk
ları dönemlerde bile bir türlü yığınlara güvenmeyen, inanmayan, tersine onlar
dan ürken aydınlar. Türkiye'nin, r�lerici", "demokrat" kesiminde böyleleri sa
yıca hayli çok. örneğin en başta bir 15-16 Haziran'da, bir 20 Martıta, bir 
1 Mayıs'ta ürken, korkan, şoke olan, dili tutulanıar yalnızca gericiler değiL. 
Böylelerinin arasında nice "ilerici", nice "demokrat" da Yar. 

Belki de bu nedenle Türkiye'de sosyalistlerin dışında gerçekten ilerici, 
gerçekten demokrat kişileri bulmak güç oluyor. En azından sosyalistJerin dı
şında demokratlıkta ve ilericilikte tutarlılık gözlemek çok güç oluyor. Çünkü 
tüm burjuva devrimlerinde olduğu gibi, daha sonra 1871 Komün'ünde, 1917 
Devrim'inde olduğu gibi, tutarlı demokratlığın tek ölçütü kitle hareketinden 
korkmamak, kitlelere gerçek anlamda güvenmek4 ve onların yaratıcılığından 
yararlanmaya çalışmak. 

Türkiye aydınının Yeni Osmanlılardan, Tanzimatçılardan, Jöntürkler
den gelen bir geleneği var. Türkiye'de burjuva demokratik devrim,' geniş bır 
kitle katılımı olmaksızın gerçekleştiği için aydınlar, kitle hareketine, taban
daki yığınlara bir türlü alışamadılar. Aynı konumdaki bir Osmanlı sadrazamı, 
Keçecizade fuat Paşa yıllar önce şöyle diyordu: "Bizde alttan gelen bir kuv
vet yok. üstten gelen kuvvet ise hepimizi eziyor. Biz de bu durumda pabuççu 
muştası gibi, yan taraflardan medet umuyoruz." 

Keçecizade Fuat'ın ilericiliği, yan taraflardan, yani şu ya da bu batılı 
ülkeden medet ummaya götürdü Osmanlı aydınlarını. Günümüzün Keçeciude
leri ise, yine Ustten ezildikleri, altlarına da güvenemediklen için ya orduya ya 
da CHP'ye umutla bakıyorlar. Osmanlı ilericileri ne ölçüde tutarlı ve demok
rat iseler, onlar da sonuç olarak o ölçüde tutarlı oluyorlar. 

Türkiye'de ilerici hareketteki bu darboğaz da hiç kuşkusuz aşılacak. Bu 
darboğazın aşılmasında en başta kırılması gereken bir kilit var: Sosyalist ör
gütlenmeyi hızlandırmak, sosyalizmi en geniş yığınlara duyurmak. Kısacası, 
bugün demokrasi kabındaki suyu en kestirme yoldan yükseltcbilmek için, sos
yalizm kabındaki suyu yük.seltmek,sosyalizm kabına su boşaltmak gerekiyor. 
Sosyalist hareket, genel demokratik yükselişten alacağını aldı ve alıyor. Şimdi 
ona birşeyler vermesi gerekiyor. 1971 öncesinde olduğu gibi. 1971 öncesinde, 
sosyalist hareket, demokrasi cephesindeki ağacı öyle bir sllkeledi ki, olgunları 
ile birlikte ham meyvalar da hareketin içine düştü. Ağacı bugün de güçlü bir 
şekilde silkelemek gerekiyor. Hamların düşmesinden çekinmeden. Çünkü, sos
yalist hareket bugün çok daha sağlam ve sarsılmaz bir ayıklayıcı güce sahip. 
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TORK/YE DE YURUYUS 

Satbakan Billent Ecevit ııeçtilimiz 
haftanın salı iÜnü, Cwnhıuba,kam Fah
ri Korutürk'e yaptılt haftalık olatan zi
yaretten tour. dUzenlediai ba.sı.n toptan
handa ,unıan .ÖYledi: 

PERDE VIRTILIRKEN 
lt. Geride bıraktıluruz yı11ann ber 

alandaki ıorumsuzluk anlayışı içinde 
toplu .ö:ıle,me düzeni de çıtnndan Çı
kacak noktaya ,etmektedir ..... 

Ecevit bu ıözleri, Federal Almanya' 
ya yapacaRı ııeziden bir gün önce söylü
yordu. 

Bütün bir ha!ta bamnı ve kamuoyunu 
yakından ilgilendiren bu ÇıkıŞı Ecevit 
acaba niçin gerekli gönnüştü? Çolu kişi 
bu konudaki şaşkınlılıru, "Bayram de
til, seyraıı deRiL..: tekerlemesinin geri
sini getirerek anlatınala çalışıyordu.Oy
sa Ecevit'in "toplu sözleşme düzeni "ne 
karşı "çılTından" çıkması belli bir :ıa
manlamaya ve amaca dayanıyordu. Ni
tekim "Sam Amca" şeklindeki iRrenç 
diyemin Y&rJn& bir de "Ham Amca" 
deyiminin eklenmele ba.ş1anıldıaı geç
tilimiz haftald ,elişmeler. Ecevit'in 
Bonn'. ııiderken Federal Almanya Şan· 
ıölyeaine götüreceti hediye paketinin 
içinde Çıtnndan çıkmış teslimiyetleri 
de ıötürmekte oldutunu açıla çıkardı. 

IMF'NIN BUYRUKLARı 

Emperyalizmin pan karargahı IMF' 
ye verilen ödünler sonucu ilk a�:ıda açı
lan 450 milyon dolarlık kredinin tadını 
damaRında fazla.sıyla duyan hükümet 
politikası, Federal Almanya'dan da boş 
dönmek istemiyordu. 

IMF, "Devalüasyon yap" demişti, ya. 
pılmıştı! ... 

IMF, ne menem bir kalkınmaysa 

"JW1unına hıZ1nl d�ür" demi,ti, dü"ü· 
rü1.mü,tü!.. 

. 

IMF, "ekonomik önlemler paketi ha· 
zırla" demişti, b"ta vergi düzenlemeleri 
olmak üzere bu konuda da elhak adımlar 
a1ınnu,tı!... . 

!=iimdi ma, oa,ta i,çi ücretleri olmak 
üzere çalışanlann ekonomik ya,amları· 
mn çemberlenmeline gelmişti ... Bu ko· 
nudaki ilk çıkış da, Amerika'run Avrupa 
baş jandarmaaı, "ııüJ.ery\iztü faşizmin" 
temsilcisi Federal Almanya'ya yapılacak 
resmi bir ziyaretin öncesine denk getiril' 
mişti. Ve Ecevit devam ediyordu: 

". Bu alışkanlık ortammdan süratle 
kurtulmak zorundayız milletçe. Toplu 
ıözleşme pazarlıklannda, muaya yüzde 
100'ün üstünde, yüzde 200, yüzde 300 
gelir artışı istekleriyle oturmak adeta 
YLYlın.İafimı,tır ... " 

HAKKı "VEREN" DESTUR DIYOR 
Ekonomik talepleri bir "alıfk.anlık" 

olarak lören ve bundan ıüratle kwtu
lunma.sı rereRini belirten Ecevit, kendisi· 
ni ve partisini de bu konuda bir hayli 
haklı ıörliyordu!. .. 

öyle ya! 
Toplu sözletme ve a:rev hakkını işçi

ye kim annaRan etmişti? 
-CHP ... 
Sorun bu kadar basitti. Tabii bu söz· 

lerin altında bir başka muhteşem gerçek 
daha vardı, açıkça ifade edilmeyen. ışçi 
sınıfına toplu sözleşme düzeni ve grey 

,hakkı iluan edilirken zamanın Çalışma 

Sizi bombalarınız da 
k�rtaramayacak 

rtrkiye Işçi Partisi Altındağ Ilçe Merkezi geçticinıiı lufta Per�embe 
günü birıaya konulan bir tahrip kalıbı ile havaya uçuruldu. Bina tamamen kul· 
lanılmaz hale gekfi. Her an çökebileceğinden binaya girilmesinin son derece 
tehlikeli olduğu belirtildi. Aynı Ilçe Merkezi geçtiğimiz aylarda boyutları 
daha az olmakla beraber bir bombalı saldırıya uğramış ve yetkililer, güvenlik 
kuvvetleri bu konuda uyarıımıştı. Bu ve benzeri saldırılarda kullanılan bom
baların yurt içinde mi, yurt dışında ml yapıldığı tartışılırken, olayların faif· 
lerinin yak.alanma_�ı, gerekli önlemlerin alınması konusunda hiçbir girişimde 
bulunulmamıştır. 

Oysa önceden planlandığı mutlak olan saldırının tezgahlayıcıları ye ak· 
törleri bellidir. BUyük sermayenin azgın faşist (\rgütü MHP'dir. OI!<U Ocakları· 
dır. Bu faşist örgütlerden ergeç hesap sorulacaktır. Faşist yuvaların dağıtılına· 
sında gerekli kararlılığı göstermeyenler, kış uykusuna yatanlar da bunun he· 
sabını vereceklerdir. Uykudan uyanmadıkları sUrece de, Ecevit hUkümeti dahil, 
tüm ,lericilerin demokratların karanlıkta kalabilecekleri unutulmamalıdır. 

Unutulmamuı gereken bir nokta da bu tli' saldırılarla sosyalistlerin yıl· 
dırılamayacağıdır. Yıldıracaklarını sananlar aldanmaktadırlar. Bu tli' saldırılar 
olsa olsa sosyalistlerin mücadele gücünü biler. Sınıf kinini yükseltir. BugUn 
rJ.p. Altındağ Ilçe'nin binası yoktur. Ancak olmayan sadece binasıdır. Sos· 
yalistler AltındaA'da mücadelelerini yine sürdürecektirler. Hem de da;,", üstün 
bir bilinç ve kararlılıkı •. 
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Bak.aru kimdl? .. Artık bu kadarını da 
bilmemek cebaletti! ... 

Şimdi ne oluyordu? 
Hakkı veren, birazcık "dütur" diyor· 

du. O, bu hakJu -verirken böylesine çıR' 
nndan çılunaıuu mı iıtemi,ti? Ama on' 
dan sonra Türkiye'mn ba,ına muaa1lat 
obn "aorumıuzluk anIayı,I" bu hakkın 
kötü bir alışkanlık haline retirilmeline 
neden olmuştu! ... Ve Ece";t k.mu.şuyor· 
du: 

". Toplu sözle,me, pev h.a.klannı 
Türkiye'ye en ileri ölçÜlüyle CHP retir· 
miştir. Ve bu hakların uzun süre sorum· 
\uea kul1arul.ınuıyla Türkiye'de aınıfiar· 
arası çelişkiler bazı noktalarda olsun 
azaltılmaya, &iderilmeye ba41anu,tır. 
Ama şimdi çalu;anlar amıf. içinde, teh· 
likeli dena&sizllklerin ve çelişkilerin 
dalınaya bq1adıRı bir aşamaya varmı, 
bulunuyoruz. Toplu sözle,me daenini 
Türkiye'ye getiren biziz. Bu düzenin ye· 
niden lOI'umluea kullanıhı hale ıelebil' 
meal için rerekenleri yapma ıörevi de 
ıene bize düşmektedir ... " 

AYAKTA ALKIŞLAYANLAR 

Ecevit'in i,birlikçi büyük aennaye 
çevrelerine ve onlann emperyalist aRa· 
babalanna uzattıltı bu bononüiı açıkça 
ifade edildili rünlerde Ticaret Bakanı 
Teoınan Köprümler de, İzmirli iş adam
lanyla yapıtlı görüşmelerin sonucunu 
müjdeliyordu: "Adamlar kendiliini ayak· 
ta a1kışla.mı ,lar" dı ! ... 

DoRruıu bu ya, emeRe ı&terilen bu 
panzer edasının ciddiyeti oturarak aUuş· 
lanacak anaten deRildi ... 

Sıra bu konuda kamuoyu olUfiturul· 
m&.IUL& kahyordu. Bu konuda da mÜfa· 
virlik hizmetlerine iş dütüyordu. Abdi 
İpekçi Milliyet'te "durum"u ,öyle an· 
latıyordu: 

". Sosyalist düzenlerde emele veri· 
lecek ücret, işçilerin oldulu varlSyılan 
devlet tarafından saptanır. O rejimIerde 
ç�� pazarlık lücü sözkonUlU de· 
Rildır ... 

Yazann i şe "ıoıyalist düzenlerden" 
başlaması elbette an1amlıydı. ılkönce o 
düzenlerin karalanmaayla işe başlane· 

cak, sonra da ça1ıf&.Dlara .. lenilecektl: 
lt. sakın ııc»yaliıme özenıneyin. Ora· 

da paz_b.k rücünüz de yok! ıyhi mi, kö
tü alı,kanlılm düzeltilmesine rU! ve yu. 
dımcı olun ... " 

Zaten Ecevit de ''Türk i,çlsinin" öz· 
veriaine inanıyordu: 

". Ben Türk i,çilerinin bu aolayı,. 
löıtereceklmne ıüveniyorum .. " 

BIR REFORM YASASı VARDI... 

Böylece MC dönemlerinden bu yana 
Çalışma BakanlıRmca linli bir şekikle 
ba2:ırlanmakta olan çalışmalar Ba,ba
karun aRZlYla ifadelendirilmiş oluyordu. 
Türkiye'de uyaun olan.a.k.lar verlidiRi 
takdirde yatırımlar yapaCaRını ıeveleyen 
Federal Almanya'ya bundan iyi hediye 
mi rötürülecekti? .. 

GeçtiRimi. hafta sait büyük parabo· 
ba1anna ve on1ann ulu.alararaa ballant.· 
1anna müjdeler verilmedi. 'Oı.erioe 
"emek mar,ı" aüftelenen, bestelenen 
''Toprak Reformu" ya ... da yüriirlük
ten kalktı. 

11 Mayu tarihli razetelerdeki tek iü 
tunluk haber ,öyleydi: 

". Anaya. Mahkemem tarafından ıe· 
çen yıl 10 Mayu tarihinde iptal edilen, 
ancak yemanin çıkanlma.a için i yıl ıü· 
re t&runan 1757 sayili Toprak ve Tarım 
Reformu Yuuı, bu konuda yeni bir ya· 
i&. hazırlanarak mecliale:rden reçirilme· 
dili için dün yiirürlükten k.allunı,tır. 

Bu amaçla yeni bir yasa çı1ancaya 
kadar toprabu köylüye toprak daJıbmı 
işlemlerine de dünden bqlayarak lIOn 
leriimiş olmaktadır ... " 

HIKAYE Bini 

Giift.esi ve bestesi CHP Genel Bat· 
kanı Bülent Ecevit'e ait olan w topn.k· 
az köylijye toprak vermeyi dUe ıetiren 
"Emek Marfı"nın Urfa yönıerinde ft 
meydanlarında halka dinletUmeliain 
üzerinden henüz altı ay ıeçmeden Top· 
rak ve Tarım Reformu yaam yüriirlii.lı:· 
ten kalkıyordu. Toprak ve Tarım Re· 
formu MÜltefU'lılının ballı bulundulu 
Devlet Bak.anhlı koltuAunda oturan En· 
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ın yıldönümü dolayısıyla yayınlanan 
"üç Yurtsevere Saygı" başlıklı yazının, 
"Türk kanunları nıuvacehesinde cürüm 
işleyenleri ö�<ü mahlyette bulundu�u" 
gerekçesiyle basıldı�ı gün toplattınıdı. 

Nöbetçi Mahkeme Ankara Cumhu· 
riyet SavcıllRı'nın talebi üzerine topıat· 
ma kararını aldı. 

Yürüyüş'ün toplattırılması üzerinde 
durmak, düşünmek gerekiyor. 

önce bir konunun açlRa çıkmasında 
yarar var: Bir derginin mahkeme kararı 
ile olsa da toplattırılabilmesl kabul edi· 
lemez. Gazete, dergl toplattırılması ba· 
sında "sansür" uygulanmasının bir Özel 
biçimlnden başka birşey deRildir. Bir 
ülkede yasaların gazete ve dergilerin 
toplat.tırllma51na olanak veren hükümler 
taşımasa, o ülkede basında "sansür" yeri· 
ne toplatmanın "kalm" edilmesinden 
başka bir sonuç vennez. Böyle bir hük. 
niin varlıRı, Anayasa 'run basının sansür 
edilemiyeceRi hükmünün de ayaklar al· 
tma alınması demek olur. Bu konunun 
yalnızca bir yönü. 

Yüıiiyüş 'ün toplattırılması olayının 
ikinc' :,ir yönü daha var. YUri.iyüş dergi· 
sine geçen hafta pazar günü matbaada 
polis tarafından el konulmak Istendi. Bu 
işlem ile, toplatma kararı aras.ındakı ni. 
teUJr.sel ayrımı gözden kaçırmamak gere· 

. kiyor. 
"Olay", geçen hafta pazar günü Yii· 

rüyü.ş 'ün baskısının yapı.ldıeı nıatbaaya 
"başka bir konuyu kovuştunnakla gö-

revli olduklan" söylenen bır poUı eki· 
bınin geUşiyle başladı, PoUı eldbi, hu
kısı tamamlanan dergii... matbaada el 
koydu, '1çinde suç Unauru bulunabillr" 
gerekçesi ile .erglden aldıkları bır ör· 
nekle benber Yürüyüş Teknik Sekreteri 
ile Matbaarun teknik ıorwnluaunu Em· 
niyet Müdürlüi!üne götüıdüler, 

Geride nöbetçi bıraınıan pollSıer ioe 
derglyi almaya gelen Yürüyüş görevli· 
lerine, dergileri vermiyorlardı. Ortada 
açık bir kanunsuz Işlem. bır gasp olayı 
söıkonusuydu. Ancak Yüıiiyüş görevli· 
ieri pollsin kanunsuz el koyma olayına 
göz yumacak deglUerdl. Iki saat gecik, 
me ile, ısrarlı girişimler sonucunda der· 
giler matbaadan alınabildi. 

öte yandan poils Yürüyüş'te "suç 
unsuru" olabileceRine kesin olarak inan· 
maktaydı. Çark dönmeye başlamıştı. 

Olay savcdıJ!a intikal etıı. Savcı, 
"ben tatil günü billrkişiyi nereden bulu· 
rum" diyerek, böyle bir koruın blliridşi 
incelemesinden önce verilmemeSı gerek· 
ti�ini kabul etıı�ini itlraf etmeslne ıa�. 
men, toplatma IsteRlnde bulunmaktan 
vazgeçmed!. Savcı, "Oç Yurtsevfire Say· 
gı" başlıklı yazıyı "cürüm işleyenleti 
övücü mahlyette" buımuş ve derglnln 
toplatılmasaru talep etmişti. 

NÖbetçi Haldm de hazır bulunan YÜ· 
rüyüş 'ün avukatı ve diRer ilgililer yanın· 
da "tatil günü bilirkişi bulmalUn" güç. 
lüklerinden SÖZ ederek, yazıların bturkl· 
şlce inceienmesi gerekti�i görtqüni; pay. 



ver Alto'n Ud ay önce bir CHP milletve
ldUnin IOfUlU üzerine kutalına etilmi" 
"&ınki ten reform iatiyor- muau.n" diye 
a.c:ırmUftU. Sonra elini yataylamalUla ba
vada dola,tınnı" "Yakında bu hikaye 
biliyor" di)'O fı.aiclamı4tı ... 

Ve ,erçekten "hikaye" bitrui,tiL. 
l.ın li8inç yanı tek bir "belltçı" .. ya 

"101 lOqaL demokrat" CHP mlUenekili 
kalkıp da, "Ne oluyoruz beyler" bile de
memişti ... 

"U1u.aal burjuvazinin ıola açılan ka
nadının" daha ealuna dÜfen "SOL ıosyal 
demokrat" kanadından ndece iniltili 
mazeretler geliyordu: 

"- V .... brdetim çok piftDanım mil
letvekili olduluma. Gelecek seçimde 
.�y f&lan olmayaca�ım.. Görüyorsun, 
bırtey yapamiyoruz ... 

öBOR CEPHEDE NE VAR? 

6 aylık Ecevit hükümetinin kulaç ku
laç büyük sermaye ve ulua1arara& daya
naklanna yamanması özellikle geçtiRi� 
miz hafta noktalanan niyet ve kararlarla 
ciddi boyutlara ul ... mı,tır_ 

Temelde aynı fellefenin ortaRı olan 
MC partilerinin hükümetin "ne pahasına 
oluna ol.run" düşürülmesi yolundaki gi
rişimlere hız vermesi de işin bir başka il
linç yanıdır. 

Al' ve mütemmim cüz'ü MHP, Mayıs' 
ın ikinci yarısını hükümete kartı tarruz 
dönemi olarak ilan etmiştir. AP'nin ıı
tanbul, 4mir ve Samaun'da düzenleyece
li mitin,lerin yanı ııra MHP de Erzu
rum 'da mitinc düzenleyecek ve doRu yö
nünden dinamiti ateşleme gÖlterisi yapa
caktır_ 

Bu arada Kan Valisinin geçtiRimiz 
hafta içinde yaptılı bir am,im de, CHP 
hükümetinin yanılgı doru.klanm sergile
meye yetmi,tir. 

Vali Orhan Pirler, ıldır ve Sarıkamış' 
ta meydana gelen olaylar üzerine CHP, 
AJ>, MSP, OOP .. MHP iiçe b_t1taniaruu 
toplayıp, kendilerini "anarşiye karşı" , 
bitlettirmittir. MHP ilçe başkanının da 
bulundulu "birlik" halka bi.r duyuru 
yaprnı, ve ,öyle demi,tir: ,,

� Türkiye ve Kan'm ıadır ve Sarıka
ımf'ta meydana ,elen olaylar üzerine 
CHP, AP, MSP, COP ve MHP ilçe baş
kanlarıDI topl.yıp, kendilerini "anarşiye 
karşı" birle,tirmiştir. MHP ılçe Başb
nının da bulundulu ''birlik'' halka bir 
duyuru yapmı, ve şöyle demiştir: 

"-Tüddye w Kan'm ıldır ve Sanka
DU' ilçelerinde millet ve de'9iet üıerine 
oynanan hiç bir oyuna ,elmeyeceliz ... " 

BULUŞMA NOKTASI 

Tiirtdye üzerine oynanan ..cıb oyunu 
daha bir ay önceleri Malatya tertibiyle 
aergi1eyen Al' ft MHP'nin yanına ,elip 
" oyuna ,elinmiyeceRini" açıklamak 
CHP'nin ilçe yöneticilerine, kararı açık
latmak d. lçi,leri Baitanıru. bir Valisi· 
ne na.sip olmaktadır. 

Doludaki MHP si1ahlanmuı ve pro
YOkuyon yıRmall ,özler önündeyken 
CHP sefih bir ayınulılm örneklerini 
wrmektedir . 

Onceki hafta Millet Meclisinde "Do
tu ve Güneydotu Anadolu"nun sorun
ları ile i1ılli bir ,enel gÖr'Üfmede CHP 
ElazıR senatörü Celal ErtuR "D�u LO
rununun partileraraaı diyalog. bir baş
J.anaıç olma.amı" dilemiştir. 

CHP fatlat mihrakl,ra iştah şurubu
nu "diyalog" öneriliyle belgelemektedir. 

Türkiye ışçi Partisi Genel Başkanı 
Bemce Boran'ın 1,6 ay önce Diyarbakır' 
da düzenlenen "Dolu Böl,esi Genişletft
mi, Bölge Temailcileri ve Elitim" top
lantısında yaptıı. açı, konuşması bit 
kez daha hatırlanacak önemdedir. Boran 
,öyle diyordu: 

"- ülkemizin üzerine bir kabus gibi 
çöken baa10 ve şiddet havası dolu ille
rimizde daha yolun. lktidann delişme
si, durumda bir delişme, bir ferahlama 
da getirmedi. Getirmedi, çünkü derdin 
kökü yapıaal. CHP ise daha önce belirt
tiRim gibi bu yapıyı, bu düzeni gerçek
ten dejJi,tirmeye istekli deRli ... " 

Boran'm söyledikleri, bugün, CHP' 
nin ıözcüleri ve hükümet elilimi ile de 
bir kez daha doA:rulanmakt&dır. 

DoRu'da uygulanan ve rmen devlet 
politikuı halinde ıürdü.riilen ırkçı, şoven 
milliyetçi, kaba ve insanlık. dışı ayrıma 
politika ve u,vgulama1ar, sermaye sınıfı
na, emekçileri ezme, demokratik hak ve 
özgÜllükleri kııma, yoketme fırsat ve ge
rekçelerini her zaman elinde bulundur
muma yaramaktadır. 

Büyük aermaye bu görünümde, hin-i 
hacette bir doRu kun�akIamaaıyla AP ve 
CHP'yi biraraya ,etirip, bu liemsiye al
tında MHP şebekeani daha da semirtme 
şam ve olanaRıDI ııcak tutmak. istemek
tedir. Emperyaliıt aRababalar da, tezga· 
hın tılsımıru futtuıyla bilmektedirler. 

engel lenemez 
ıaııtıeını gösteriyordu. Ancak. karar yine 
de Yürüyüş dergisinln toplatbrıiması yö
nünde oldu. Karann gerekçesi şöyle 
açıklanıyordu: "Oç yurtsever tabirinin 
bu kişliere • Denlz Gezmiş. Yusuf Asian 
ve Hüseyin Inan · matuf olduRı! anlaşıı· 
ımı; " olup "Idama mahkum ki,ııere övgü 
bu yazıyı neşretmekle Türk kanunları 
muvacehesinde cürüm işleyenleri övücü 
mahlyette buıundu�u anlaşılmış olmak· 
la YiiIiiyüş derglsinln toplattınlmasına 
karar verildi". 

Karardan anlaşLlan Deniz Gezmiş, 
Yusuf Asian ve Hüseyin lnan'a "yurtse· 
ver" demenın "suç" oldulu. Böyle bir 
gerekçeyl kabuı etmeyi bırakın, Ceza 
Kanunu'nun "cürüm sayılan ruli övmek" 
ııın(mü kapsamına bile girdll!lnl düşün· 
mek mümkün delil_ Yürüyiiş bu kararın 
bozulması için gereken başvuruyu yapa
cak. Kararın yualara uygunlu�u bır ya· 
na, hel1e:'den önemllsi, yurtseverlik 
mahkeme kararlarının bellrUyecel!l bır 
nitelik olarnaz. Yurtseverlik konusunda 
belirleyıd olan tarlhln yargısıdır. Unu· 
tuımamalı, tarlhl yapan Ise klUelerdir. . 

Açıklamakta yarar ve:: Yürüyüş, Gez· 

miş, Asian ve Inan Için düşündüklerini 

ilk defa toplatılan sayısında yazmadı. 

daha 4. saywnda, 6 Mayıs 1975'te şu 

bqlık yer alıyordu.: "Oç Yurtsever ve 

'Fqlzmin Hukuku". 14 Mayıs 1976 ta· 
rihli 67. sayıda aynı konuıu yazının bq· 

lıtı da "Oç Yurtsever Unutulmayacak" 
Idi. Bu yazıların MC döneminde yazıı· 

DUŞ olduRunu belirtmek de faydab ola· 
cak. 

Yürüyüş, üç yılı qkın bır süredir. 
balımsı.zhk, demokrasi, sosyalizm müca
delesi içinde. Mücadele MC döneminden 
de geçti. Yürüyüş hakkında birçok da· 
valar açıldı. Mahkumlyet kararı da veril
di. Ama hlç toplatılınadı. Yürüyüş'ün 
toptatılması, daha da vahim olarak ka
nunsuz olarak matbaada gasp edilmek 
istenmesi, bugünün iktidarına ve CHP'ye 
birşey kazandırıniYicak. 

Yürüyüş'ün toplatbrı1ması konusunda 
söylenecek iki nokta daha var. Birincisi, 
polisin '!ürüyüş 'ün basıidı�ı matbaanın 
teknisyelJerlne ve sorumluianna gözda
Rı vererek YUıüyüş 'il basmakta. vazge· 
çlmıeye çalışması. lkindsi "falli meçhul 
cinayetler" ortada dururken, DoRan öz' 
ün, Yılmaz Oerebaşı'run ve nicelerinln 
katlUeri elleriai kollarını saliayarak ser· 
bestçe gezerken, poHsln Ytirüyüş 'ün toP'" 
latılması ıçın gÖlterdi�1 gayret. Toplama 
kararını aian poUsier tatıı gUnU. geç vakit 
demeden derhal dergi idarehanesine ge
lip, burada bulunan dergilere el koy
makla yetinmediler. Yürüyüş görevilslai 
de kendileriyle birlikte gelmeye zorhya
rak otobüs termlna11erlnde, postahane· 
lerde Yürüyüş 'ü toplama çahasına girdi· 
ler. Bu konular Uzerlnde de düşünmek 
gerekiyor. özelUkle kendııerlne "de· 
ıoolcrat" niteliRini atfetmek Isteyenier 
düşünmeyi Ihmal etmesinler. Yürüyüş'ün 
uaRımsızhk, demokrasi, sosyalizm müca
delesinde yıldırılabııeeetlni Ise hlç kim· 
se akiına getirmesin. B .. aııınıazIar. 

Genel olarak TürJdye ü:ıerlne oyna· 
nan ,çok yönlü oyunların bir yüzü, yapı
labilecek bütün mendebUllukları " umut" 
donıklannda 4Ürle,tiren CHP'ye yaptırt
mak, CHP'nin f&handa kÜltürülecek ve 
körle,tirilecek ilerici potanıiyeli dondu
rup, hatta tenyiiz edip fati. politikala· 
nn YlRmaal duteline ..terber etmek ... 

Bu amacın bir yüzüdür. Toplu.maal ol
gular, her zaman iıtenilen mekanik kalıp 
ve yönler gÖltenneyebUeceRiDden, CHP' 
nin, tüm program ve politlkalanyla ebli
le,tirilmeıi ve kapıya baRlaomuı da ih
ma1e ,elmeyecek bir titizlikle nak.ış1an
maktadır. 

Halen Millet Mecliıi Bütçe Plan Ko
misyonunda görii.şwen ve yakında ,enel 
kurula ,elecek olan Verıi t.a..iaruına kar
şı sermayenin bu partisi AP ile poıtalın 
kabarası MHP'nin tutwn1an ikirciklidir. 

Verei taaanaı yaaa.lqına? ... 
Al' ve MHP taktisyenleri ile arkala

nndaki güçler 'u hesabı yapmaktadır
lar: Bu tasarı bir çolt yönden önemli. 
ılkönce CHP'nin yıpratılmalı. yönünden. 
Tasarıyı önlereek, hükümet bununla 
üçüncü kez önemli bir yaa.ayı mecliıten 
geçirememiş olacak. Bu prestij yık.ıntw 
önemli. Tasan mecliılerden geçer de ya
sa1aşırsa? O zaman, iuaa sürede olumsuz 

SERMAYENiN 
GÖZBEBEGi 
BiR 
AKı Llı 
ADAM 

ıonuçlannı f.ırat bUip, vakit kaybetme· 
den hllkiimeti çökertmek ... 

BuııIann yanı .... bır batka oludık 
da, hükUmetln dı,tan aallayacalı yar· 
dım, kredi o1ana.ldann.ın, yerıilerden 
Dli.uıaeolt upri 40 milyar iinlık Ci· 
ıwıama.n kaynatıyla bulUflDla halidir ... 

MC'ai. batb .. teı..b ild ("U'tUiD . .. 
8U1Dayeye baklm olan tedirPDlik bura· 
d. kaynak.lanm.aktadır. Ba.za nüaDalarla 
kendi kapi.t.a1ilt mantılı içinde CHP'nin 
oıa. batanlan, enditenin ayaklanru 
olu,turmaktadır . 

MSP')i Korkut özal'm ,eçtilimiz 
hafta "iki ay içinde yeni bir hükümet 
modelinin a.ranma)'h ba,lanacatını" söy· 
lemesi kesin bazı olgulan buıünden sap
tamak delilııe bile sermayenin ,elecete 
yönelik yeni buı tertip ve niyetlerini 
tescil etmektedir. 

Babbm iı; adamları ve onlarm ulu.
lararası emperyaliıt karargahlan CHP ve 
onun hükümetine gösterdi.k.leri "ayakta 
alkıŞ"1 ne zamaı..a kadar ıürdürecekler
dir? .. 

ıçerden koç'lann a1k.ışına şimdilik 
Mc Namara'lann, Schmidt'lerin a1kışl 
eklenmektedir. Geçtilimiz haftaki de
meç, açıklama ve eRiUmlerle bu atkışlar 
daha da yüicaeimi,tir ... 

Ve alkışlar araaında, iete CHP!... 

Sermaye, hUklknetin ıçın. "bır •• 11. adam" 0ICIqIUnU • ...".... •• _ 9_ 
rahatladı. Bu akıllı adam, Ticaret Babnı Teomon Köprülll .... HOlcllmet kurul· 
duiu'ndan bu ya ... , CHP'II ve öteki babn"'ı sık sık "sadakat yemlnı etmeye" 
davet eden sermaye, sonunda bu yemını CHP'1i bakan KöprOlller'ln .Zlndan 
duydu ve dosta düş"", ... kar�ı ,""at bir nefes oIdl. Teornan Köprüliler, geçd· 
ğimiz hafta ızmır'de sanayiciler ve Ipdaınlanyla yaptıllı bır toplantıda. " ...... 
ye gidecoksek elele pdocetlz,ö Panii .. 'kap,lrnanID lilıum yok" dlyor ve kendı 
deyimiyle "özel sektöre açık kalplUikle herşeyi" anlatıyordu. 

Tea .... n Köprililer'ln " .. lin elele verip arzuladıtımlZ TOrlllY"YI _ 
yaratalım" çağrısını yine kendı deyinilyle "AP'n Ipdaın"'ı �11e" ayokta alkı," 
IıYMdu. 

Sermayenin .... ıi bır Tli1<iye .,ıu!adıtını bilenler, CHP'II bak.ın ve eski 
CHP Ankara lı B3jkanl Köprülilor'in aAzından açıklanan hil<ımedn "arzusu· 
nu" bir kez daha öireniyorlardı. Hükiknetin arzusu .rIMyeninkiyle aynıydı 
ve bunu gerçekleştirmek I çin "elele yi8iiyecekJerdi ... 

"BAŞARIYI" ALKIŞLAYANLAR 

ızmır'de sanayici ve Işadamlarının alkı�lanna onesl gün sOlunundan fıkra 
yazarı Can Pulak da katılıyordu. BlJ8Ü1O kadarlO yazılanyla sermayenil akıllı 
kalemi olmaya çalıpn Pulak, Köprlilliler'lnld kadar açık kapılılkle, bir uman· 
lar KöprWüler'e duyduAu antipatinin, ""n "başorısıyla" .. mpatiye dönO,tfIi!ii
nü söylüyordu. Pulak şöyle anlatıyordu sempatisinin nedenini: 

lt_ Bence KöprüllJer'ln başarısı, ihracata YÖ'lelik baAlantılarda«1 c:iddiytt 
olduiu kadar, panıt. kapılan iHdamlarına gereklı güveni verebıımesl olmuı' 
tur. Açıkça söylemek gerekirse, Eoe";t'in yapmui gerekeni o y�mıs, özel 
sektörün ayağına gitmiş, kendilerine her türlü temilUtı wırerek empıtilerini 
kıuıubilmiştir." 

Can Pulak'ın YUlSından, sermayenin, Ecevit ayaklarına kadar lPdip, "gU
ven" vermediAl için birazcık "kırııın" oldullu anla�ılıyordu. Ama, Ece.ıt adı· 
na, hüklinet adına KöprUllJer'in bu "görevi" yerine getirmiş olmUl yine de 
yüreklerine su 'serpiy�rdu. Osı.lik Ecevit, daha önemlı bır görevi yerıne getir· 
miş, Federol Almany.'ya gide",yak, I�çllerin a�ırı liı:ret Istekleriyle artık çok 
olmaya başl.dıkların ( i) açıklamıştı. 

ON PARMA�INDA ON HONER BIR BAKAN 

Can Pulak, hükUmetin marifetHı on parmaiıııda on hUner bakanı Teoman 
Köprülüler'in dı� ülkelere yapuAı yolculuklarda bir pazarlarna uzmanı gibi ça· 
Iı�ıığını d. övgüyle yazıyordu. KöprliW .... OrdUn'de özel .. ktörün mallarını 
pazarlamı� ve satmayı başormıştı. Bu kadar çalı�n, marifetll! blr bakana da 
doğrusu detil alkışlama madalya 'leriise ndı ama, Can Pulak " sade bır vatan
daş olduiu ıçın" alkl�lamakla yerlniyordu. KöprWiiler'ln açıklamalanyla 
"şevk ve heyecan kazanan" sanayi cini n , işadımının hislerine tercUman olan u
de vatandaş Can Pulak, "bir akıllı adamOla övgü borcunu yerine aetiriyordu. 
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"OCRET-FiYAT" ZiNCiRi iLE 
Adlan öyle olmakla birlikte hiç bir 

"birikime it neden olm�yan hiç bir za
man da "toplumla yada bilimle" ueraş

mayan dergiler var. Bunlardan biri de 
ODTO fakiRtelerinden biri tarafından Çı

kartılan "gelişme dergisi". Hiç bir geliş

meye neden olmadıaı gibi kendisi de hiç 

bir gelişme göstermeyen bir dergi. Der

ginin böyle olması, arada sırada sayfalan 

arasında yaradı yazlların yer almasuıı 
önlemiyar. Elbette ''Yönetsel sanatın 
uygulayıctlannın sınıf bilinci konusunda 

toplum.bütünsel bir yaklaşım önerisinin 

düşündürdüklerl \iz;erine gözlemler .. , "  
yada "Altın talebinin gelir esneklillnin 
sıfıra eşit olması durumunda lüks tüketi· 
min gelişimi: Türkiye üzerine bir dene
me'ye katkı ve yanıt ... " gibi başlıklar ta· 
şıyan yazılar kastedilmiyor. çotu kez 

böyle başlıklara sahip olan yazıların ne 
dediAini yazarlan da anlamıyorlar. 

Derginin on altıncı sayısı yaz 77 tari· 
hini taşıyor. Kap�ın içinde bir not var: 
''Makaleler yazarların soyadı sırasına gö
re dizilmiştir." Çok eşitlikçi bir yakla
şım. Bir konuda iki ayn yazann yazmış 
olmalan, soyadlan gere� birinin dergi
nin başlOda birinin de sonunda yer al
masına engel olmu�or. Ataman Aksoy' 
un yazısı büyük bi( şans sonucu, soyadı 
gereei derginin ilk .yazısı. tık yazıyı oku
duktan sonra derginin geri kalan sayla
lanm karıştırmama olansıı böylece be
Jinniş oluyor. Aksoy'un yazısı "Türk 
özel imalat sanayönde fiyat artışlanrun 
kaynaklan: 1950·1975" bOljheını taşı· 
yor. Adıyla ten bir politika izleyen bir 
derginin saylalan arasında böyle bir ya
zının yer alabilmiş olmasma şaşmak ge
rekiyor. Birkaç bakundan. Uslubu "bi
J1mseJ" d_lU. Çok k .... açık, anı*fıla
bJlIr. NJhayet, en az önemde olmamaltla 
birlikte. namuslu. 

FIYAT ARTıŞLARıNıN KAYNA�I 

Yazı, altı sayfa içnde özel sektör ima-

lat sanayH ürünlerinin fiyat arbşlaruıın 
ne kadannın ücret artışlarından; ne ka· 
dannın ginll fiyatlarının artışından ve 
nihayet ne kadannın da kar artışlann
dan kaynaklandiRım gösteriyor. Buna 
göre, yazıda sözü edılen dönem boyunca 
ücret artışlan fıyat artışlarırun yalnız 
onda birini açıklayabl1iyor. Bu pay, sözü 
edilen diRer etkenler arasında en küçük 
payı oluşturuyor. Girdi fiyatlarmın artı· 
şı, onda yedllik birpaya sahip. Karlar ise 
geri kalan onda ikilik payı klll1ılıyor. 

Bunun böyle olduRu bir süredir zaten 
biliniyor. Çalışmayı ııginç yapan bu de· 
Ril. Bu kadarlık birsonucu gösteriyor ol
ması bile yazının "'gelişme dergisi'nde 
yer almamasını gerektiriyor ama anlaşı
lan aUanmış. Aksoy,1950-1975 arası dö· 
nemi dört alt döneme bölmüş, sayfada 
göri.ilen tablo, sonuçlan özetliyor. 

Dört Ayn Dönemde özel Sektör 
Imalat SanayH 
Fiyat Artışlarmın Kaynakları. 

GIRDILERI NE ETKILIYOR 

Tablonun dikkat çeken yönü, birbi
rini izleyen dönemler arasında belirli bir 
farkın bulunması. Kaba çizgilerle, birin
ci ve üçüncü dönemler arasında bir ben· 
zerlik var ve ikinci ve dördüncü dönem· 
ler de nerdeyse birbirinin yinelenmesi. 
İkinci ve dördüncü dönemlerin en belir
gin özelliili, fiyat artışlarının dörtte üçü· 
nün girdi fiyatlarının artışlarından kay· 

TüRKIYE'DE IŞVERENLER VE ONLARıN BORAZANlNIN üFLEYEN· 

LER· ÖTEDEN BERI "Fh AT ARTıŞLARıNıN üCRET ARTıŞLARıN. 

DAN
' 

KAYNAKLANDI�I" YOLUNOA IDDIALAR ILERI SüRERLER. lş· 
VERENLERIN VE BORAZANLARıNIN BU IDDIALARı BIRÇOK KEZ 

çüROTüLDü. ANCAK SON OLARAK ATAMAN AKSOY TARAFINDAN 

YAPILAN BIR ARAŞTIRMA, BU KONUDA DAHA ILGINÇ VERILERI 

IÇERIYOR. ATAMAN A :SOY'UN ARAŞTIRMASI, üCRET ARTıŞLARı· 

NIN, FIYAT ARTıŞLARıNDA ANCAK ONDA BIR ORANıNDA BIR ÖNE· 
ME SAH IP OLDU�UNU ORTAY A KOYUYOR. 

naklanmakta oluşu. öteki dönemler için 
de en "üyük pay girdi fiyaUanrun, ama 
öme�in üçüncü dönemde bu etkenin 

katkısı, karların artışlan lle aynı aaırlık· 
la. 

---�--------------Ü�;t------G;;dtFi;:ıi;;;�------K�ı;;---

Böyle olunca, girdi ftyaOaruun artLt 
nedenlerini araştırmak önemli oluyor. 
Aksoy, altı sayfalık bir hacım lçiDde 
böyle bir araştırmayı da 'ı#dınbilmlş; 
hiç deRilae yazıımm başında ve sonUD
da belirttiAi pbi "amacı olan, .. dece 
bilgi .. rmek" 1,lnl b"arılı bir biçimde 
gerçekieşarmlş. Kısaca ,öYle: Girdiler, 
başlıca üç gruba aynlabfUr. lmalat Jan. 
yi içinden doitan prdiler, lmalat sanayı 
dışındaki yerll girdiler kı, bunlar tarım, 
madencDik ye eneıji pbi prdilerdir ve 
son olarak da ithalat prdileri. 

Dönemler 

1. 1950-1957 
ıı. 1957·1964 
ııı. 1964·1970 
LV. 1970·1975 

1950 - 1975 

Artışlannm Artışlannın Artışlannın 
Payı Payı Payı 

12,8 60,2 27,0 
7,9 75,1 17,0 

16,9 42,7 40,4 
10,4 73,2 16,4 

11,3 68,4 20,3 

Julis'in açıklaması, 
B u  üç ayn prdi tüNıüıı fiyatlannın 

son ikisi hükümet politikaları ile öııomli 
ölçüde eWlenebilmektedir. Eoerji ve 
madenler genel olarak kamu tarafından 
.. elanmaktadır ve taban OyaUan ile de 
tanmsai ürün flyaUan belirli ölçilerde 
etkilenebilmektedlr. öte yandan, ithalat 
ginlileri ise önemli ölçüde hükümetin kur 
ve vergi politikasıyla bellrlenmektedir . 
Imalat sanayi dışındaki yerlı girdilerin 
fiyatlanndaki gelişmeler son iki dönem 
için karşılaştınldı�ı zaman, üçüncü dö
nemde, başka bir deyişle girdi flyatlan· 
nın özel sektör imalat sanayi OyaUannl 
etkileme payının düşük olduRu bır dö
nemde toplam altı yılda yüzde 30-40 a
rasında arttıRı, buna karşılık son dönem
de bu artışın yüzde 100'ü çok Oljtıitı gö· 
rülmektedir. 

YüRÜYüŞ'ün 157. sayısında, CGT 
Enformasyon bülteninde" çevrilerek ya· 

yınıanan "DISK Anarkosendikalizme 

Sırüklendi" başlıklı yazı ile ilgili olarak 
CGT Yli"ütme Kurulu üyesi ve Uluslar· 

arası Bölüm Başkanı Gilbert Julis'ten bir 

açıklama aldık. J ulis'in açıklamasını ve 
yanıtımızı, okurlarımıza sunuyoruz: 

Pari" 28 NiIKJn 1978 

Bay Metin ÇULHAOCLU 
YORUYVŞ Gazete'; Yazı Ifleri },füdiiTÜ 
Konw- Sokak ı 6/8 
Kızılay/ANKARA 
TaRKlYE 

So)'ın Boy 
Gazetenizin tendihal merkezimizin 

çallfmalarıyla ilgili bi,. makale üretmi, 
oldu'u 161. lOy"tndon haberdar olduk. 

Bu I1l4kaltde, CGT'nin, iyi ilişkiler 
içinde aldıllumuz DISK'; anarkoHndi· 
kalizm ıçine girmekle ,uçladilini ve 
benzeri yerıl% görlifltr belirtmekte.inu. 

Bu yanlJŞtır. Kendi militanlarımızı 
billilendlr�k amaeıyla hazırladılımız 
bir bOlın bültenini ltuUanıyorıunuı. Bu 
bülten. ç" ilIl ıazde, .,ndika yayını ve 
haber bülten�rinde politik. ekonomık, 
'0':,/01. "ndiltal ub. Ironulara ilişkin gö
F'Üflu belirten YG:llorı alıp yeniden bo
.. ,. 

Hiç bir .roman bir baıtn bülteni, onu 
yay,"layan örsıiitiin konumunu � yÖne-
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Yürüyüş'ün yanıtı 
Umlerini yansıtmaz -çünkti amacı böyle
dir-; ·biçim delişikUkleri dışında· oılma 
,adık kalarak bu bilgi ve haberleri üre
tenlerin (gazete, "ndi ka- luıber qjalUlarl
nın) konumlarını ortaya koyar. 

Söz Iwnu.u alıntı yazı 561 Chausee 
de NnovelBruxelle,'de llUrul Agence 
Info-Turk 'den alllarılnııştU'. Bu ajaru, 
verdili bilgilerin kaynak gö.terilerek 
yayınlanmaıına izin vermektedir. Buim 
Uluılarara81 Batın Bültenimiz tarafmdan 
yapılmış olan da budur. 

Sizin göıterebileeeliniz en ba.it dü· 
rü.tlÜk ve gazetecilik açııından da yapıl
m(ll, gereken şey, bu yazının gerçek w 
tek kaynal,nı belirtmekten ibaretti. 

Size ek olarak bu yazıyı içeren Info' 
Turk Büıteninin bir (otokopi,;ni gönde· 
riyorum. 

Sizden örtiitüm adına, .uçladılımlZ 
• öz konu.ı. makaleyi yalanlayan bu 
mektubu aynı yerde yayınlamanız, ta
leb ediyorum. 

Seıamlarımı ıunarım. 

Gi/bert JULIS, 
UlLıılararaıl Bölüm Başkanı ue 

CGT Yönetim Kurulu Oy,,; 

*" Ankara May" 1978 

Bay Gi/bert JULIS 
UıU,lorar.cı, Bölüm Başkanı ve 

CGT Yürütme Kurulu Oy,,; 
Pari,lFRANSA 

SoyU! Boy; 
28 Niıan tarihli mdtubunuza ceuop 

olarak, en başta gazetemizin 157. layı· 
• ında yayınlanmış ulan metin konu.un
da yanlış bilgilenmiş oldulunuıu belirt
mek iıterim : 

1- Mektubunuzda iddia eltiliniz gibi, 
.endikal merlıcziniz;n çalışmalarıyla il
gili bir makalc üretmiş deli/iz. YaptrAı
mız yalnızca 1 736 no. 'lu ve ı 7 Şubat 
tarihli Uluıtararası Boıın Bülteninizde 
yayınlanm,ş olaıı "DISK';n OIa8an O.tü 
Kongresinde " başlıklı metnin tam bir 
çevirisin; vermeh oldu. 

2· Bir baım bülteninde yayınlanan 
metinlerin, o bülteni yayınlayan örgütü 
baliamadıR' dolrudur. Ancak, bu, me
tinlerin uçim;n;n hiç bir anlam i(ade et
mediR; de demek değildir. Oraütün ken
di militanlarını, başka görüşler delil de, 
şu veya bu belli gÖrüş hakhıııda bilgilen
dirmek iıtemeı;, ,iiphe,;z düşündürücü 
bir llOnudur . 

3- Militanlarınıza yönelik bülteninizin 
Türk baıınına .ızmı, olmasından in{ial 
duymanlZl anlıyonız, ancak bu yanııma
da hata bizde deRildir. Bi,. kez yaruıdık· 
tan .onra, bunu izleyen yayınlar yalnız
ca bir gazetecilik olayıdır. 

4- Yalanlama mektubunllZ, gazetem;
zin 16 May" 1978 tarilıli 162. ıayııında 
yayınlanacaktır. 

Selamlarımı ,unarım. 
Metin ÇULHAO(;LU 

YUROYOŞ dergi'i 
YAZı IŞLERI MaDaRa 

DEVALüASYONUN ETKILERI 

Ayrıca, iklcl ve dördüncü dönemler 
devalüasyon devreleri olarak adlandırıla. 
bilir. 1958 .. 1970 devalüasyonları göre· 
ii larak ithal prdi fiyatlarııu çok hızlı 
artumış ve özel aektör imalat sanayii 
ürünlerinin Oyat artışlarındaki girdi pa· 
yını YÜkaeltmi,ör. Nitekim, ithal malla· 
rının yurt içi Oyatlanna baluldıeı zaman 
artışların belirlenen dönemlerle büyük 
bir uywn içinde oIu,tulunu gönnek 
olanaaı vardır. Bu fiyatlar birinci dö
nemde yüzde 88,6 ve iiçUncU dönemde 
yüZde 14.7 artarken ikinci dönemde 
yüzde 210,0 ve son dönemde de yliıde 
179,0 oranında artmıştır 

AkSOY, metnin sonuna son derece y. 
rarlı altı tablo eklemlş. Gerekli tikn veri
leri içennemekle birlikte bu tablolar, ya_ 
zıda gösterilen sonuçlardan daha önem
lilerlni eldeedebilme olanaeı .. �lıyor. 



HANGi HALKA GiZLENiYOR 
Bu tablolar, yukarda özetlenenleri özel 
sektör iınalat sanayı 12 alt dalı ıçın ayn 
ayn vennektedlr. Dolayısıyla, söylenen
leri Imalat sanayı alt dalIan açısından 
karrşıIaııbmıalı bi:r biçimde söyleyebII· 
me olanalı var. Fakat bu yapılmadan 
önce, yine bu tablolar kullan.ılarak. ve 
yukardaki sonuçlarla blrl",tirerek daha 
bqka sonuçlar elde edilebilir. 

KJS&C& föyle: özel sektör Imalat sana
yi ürünlerinin ftyatlan ikinci c!dnemde 
birinci dönemdekinden daha hızlı art
mış. Oçiileii dönemdeki artı, bm, ikincl 
dönemin gerisine dütüyO<. Son dönemde 
iae Oy.tıar alabildiII .. yükaelmektedlr. 
DOlayllıyi&. Ikinci ve dörö..incü dönem
ler bızlı en1l_yon dönemleri olarak. be
liriyor. Bunun ötesinde. Oy.1Iarın hızlı 
bır b1ç1mde�ldöoernlerdeglrdiOyat
Ianndakl artıtın eıılIasynn. kaikıları ar
byor. Girdi Oy.tlannın hızlı bır biçimde 
arttıtı dönemlero. be hükümet poliUka
Anca yakından etkilenebilen mallann ft
y.tIarı lörece en hızlı artışlan ,österi
yor. Bundan .onra, iic�tlerdeki artlflo
n Oyallann artışının bır nedeni olarak 
gÖltennet. i,teyenler, önce bükümetleri
ne izletördlklerl Oyal politikası Ile ue
raşmat durumundalar. Ennuyonlst 
dönemlerin büyük burjuvazinin Işine gel
diLi. onun konumunu dah. da giiçlen
elirdlll arbk açık olarak kabul ediliyor. 
Hükümet politikalannın ise bu yönde 
yöniendirilmelen ş"ırtıcı olmamak ge
rekir 

KAR .• FIYATıN KAMÇISI 

Sözü edilen ek tablolarm ortaya koy-

Dediler ki . . . .  
Tercüman gazete&inde Yavuz Donat, 

1 M.y .. •• lli4kln olarak cIIP'nın en "sol 
sosyal demokrat" mlIIetvekiU Slleyman 
Genç'le blr konuljmumı anlatıyor. Ko
nUfma aynen ,öyle: 

"Parti yönetiminden hiç bir tepki 
ıelmedi yani. .. 

"(;elmui için bir ıebep mi uar1 i Ma
yıı mitingine katılanların yarııından Ço
LU CIIP'Uydi zaten. 

"Ya mm"" düzenleyen DISK'le iliş
ldleriniz nedirt 

"DISK'in yönetim kurulu bir kişi ha
riç toptan CHP'lkJir. Sadece MUltafa. 
CHP'li deliL, Aynca DısK'in BClfkanlar 
Kurulu da 4-5 kişi dışınJa tamomen 
CIIP'lkJir. (Vitrin, Tercüman 8 Mayıı 
Pazartui) 

NE GüNLERol oNLAR ... 

Milliyet'çl Abdi ıpekçi. son olarak 
CIIP'U Içişleri Bakaru Iıfan özaydmlı Ue 
IÖlÜftii. Eak1 general ve ııkıyönetim ko
mutaru özaydmh'nın "öz&ürlükçü de
mokrul" konUilinda ildoç gölÜlilııri var. 
Bu görüşlerinden bır bölUmünUlözay 
dınlı şöyle akwıyor: 

"özelliJı� Atatürk inkil.apların ıer
çekten hö], cldıl" büyük Clfamaler yap
ttlı 1930'larcüı '(alan ,örüşlii ıxıtıında.
for, IUon ,örüştü votıındClf14r' diye: oyı
rım yoktu. Ne zanum kı çoluleu de
mokrtlllye ıeçtik, ,oIıIlcu demolmuide 
arhh "çim meuıuatımuUJ ueyahut da 
"çim kanunlarımızuı bi,. ıonucu olorok, 
etnik 6J1Jplar üulinde de faaliyet /lÖ.ter
me� emarekrl gozülrtii. " (Milliyet, 8 Ma
y. PazarteıI) 

TOPRAK REFORMUNA NE OLDU? 

BUlnlyor; o yeten;iz kapsamıyla biJe 

dueu sonuçlardan biri de ürün� sun�l
dueu piyasaya ballı olarak. kiirlardaki 
artışın fiyatlardaki artışı etkileme gücü
nün karşılaştırılması. Bir ürünün aynı 
zamanda ihraç edileDir olmasına baılı 
olarak satış ftyatı ve dola)'1Slyla mall-

bir topnk refonw YUUL vardı. Tarihe 
karışb. CHP ıktıdan. şimdi bu yasanın 
tarihe karışmasına kılıf hazırlamaya ça
lışıyor. cIIP'nın "büyük" ideologu A. 
Nejat ölçen'e göre. "toprak. reformu z. 
ten önemlı detıldi". CHP'nln "büyük" 
polıtıkacılan Hayrettin Uysal ve Altan 
öymen Ise, yuarıın tarihe karışmasmdaJ 
zamanlannda yenı y .... çıkarmayan MC 
Iktldınnı sorumlu buldular. 

Oysa. Cumhurıyet yazan Yalçın 00-
Ran, Uysal ve öymen'in görüşüne katıl
mıyor. üstelik toprak konusunda, MC 
Ue CIIP arasında fark olmadıltru da lIert 
sürüyor Doıan: 

"Reformu reformluktan çıkaran. bü
yük toprak tahiplillni koruyan. hazıne 
arazilinin Yalm",", kolayıOŞtU'On, re
(ormun önde gekn iki aracındon 'kamu
lottırma' ue 'dal,tım ' konuların. alk.yo 
a.üJn bu Ulrelerle, ne yazık ki ıon zamon
lordo Ecevit hük.ümetinceoç'klcınon Ilke
kr anJIında tam bir benzerlik uardır. Iki 
ayrı hiikiinıctin hoz.rlotlılı taaarı yanya
na ıetirildi'indc, Toprak Reformu Y GIa 
Ilkeleri arCJllnda hiç bır fark olmadılı 
",.'oya ç.lemaktadır. Buna ralmen. top
rak ıahiplerine'wrilen ödüne rolmen, to
ıorıya Eeellit hüklimeti de, Ilireıi ıçınde 
yoni ID Moyıı 1978 tarih;"" kodar yıual· 
lllftı,.,lllmam,ştcr. Dörtbuçuk: oylık Ece
vit hilkümeti taamy, mecliilen gönder
mek bir yana, bakanlar kurulunda bile 
ek olanıamışhr. " (Cumhuriyet, 9 Mayıı 
Sc/ı) 

DoRan'ın söylediklerine kablmamak 
mümkün delU. ŞerateWn Elçi ve Salih 
Yddız gibilerinin yer aldıaı bır bakanlar 
kurulunda, toprak refonnu berhalde 
çok deRişık açılardan ele almırdı! Yazık 
id Kö�medik. 

-tr 
MAOCULARIN SAHTEKARlıCı 

NEREYE KADAR VARIRl 

ABD'nln esld b"kanlanndan Nixon' 
un andan Hürrlyet Gazetesinde yaym
\anıyor. 

i yetlerdeki geıiŞmeler daha sıkı bir dene
tim altmda olmak zorunda. Dünya fiyat
ları ile rekabet edebilmek için maliyetle-
rin ve fiyatlarındÜşük tutulması gereki
yor. Fiyatlann genel olarak hızlı bir bi

, çimde arttılı dönemlerde (burada lkin-

B"kan Nixon. Çln'e gitmeden bır SiJ. 
re önce. ÇIn'1 yakından tanıyan FrlllllZ 
yazan Andre Malraux'yu beyaz saraya 
çalırauş. Malraux. ÇIn'1 ve Maocu yö
neUml yakından tanıyan biri olarak. 
"ÇIn'ln .ahtekarlıeından" &öz elmlş. 
Şöyle demiş: 

"Çin 'in Vietnam'o karş, tutumu bir 
.ehtıkllrlıktır... Çin hiçbir zaman kim
seye yardım etma.' Ne Pakilton 'o, ne 
Vietnam 'o.. Çin 'in dış politiluu, tümÜ)lle 
becerikıl bir yalllndır. Buna Çiniilerin 
kendikri bile inanmaı. " (Hiirriyet, 9 
Moyıı ÇarfOmba) 

. 

Çbı'bı Ildyüzlillülü ve sahtekarııaı bır 
yana. Ama bizim yerli maocular sabte
kadılt. lIdyüzlillükte ve çlrkenlkte doı
ru... onlardan hiç te "alı kalmıyor
lar. En son örnek, Maocu cerlde Aydm
Iık'ın 9 Mayıs tarihli sayısından. Manşet
te, TUrklye'nln engerlel sendikacılarm
dan Şevket Yılmaz'm konuşmasına yer
veriliyor. Yılmaz, "süper devletler"den 
söz ebnlş, "sahte &olcular" demiş, bat� 

ci ve dördliıeii dönemler kutedUiyor) 
Oyat artışlan en çok girdi dyatlannın 
artışmdan etkileniyor. Bu, yukarda eö" 
tenimişti. Yalnız. Imalat .... yDn alt 
dallarına bakılınca. bundan bır .dım da· 

i ha öteye gitme olana#ı doluyor. 
Fiyatlann genel olarak dah. bızlı art

tııı dönemlerde, ihraç edilebilen malla
, n üreten sektörlerde ücretler üıerlndeld 

baskı daha da yoıun. Bunun böyle ol
ması alelan. Aksini beklememek ıere
klyor. Aksoy, yazısında bunu vurgula. 
mamakia bırlıkte ek olarak verdill tab
lolann İncelenmesi ile bunu IÇık bır bi
çimde görme ol...." var. Tahlolann In
celenm .. ı Ile çıkartdabilecek dah. b"ka 
sonuçlar da var. Her birini de ıomut 'fe
rilere dayandırank. Sonuçlann bazılan 
oldukça önemli de. ömelln 12 Mart dö
nemtne giden yıllarda. !ıqka bır dey"le 
üçüocü dönemde, karlardaki artqlaruı tl· 
yatlardakl artışlan belirlemekte. girdi 0-
yaUannda1d artışlar kadar blr öneme &a
hip olması ötesinde. şu d. kea1nUkle 
söylenebilir: Yalnız yurt ıçı tüketim ıçın 
üreten özel eektör imalat sanayı daJJann
da bu etki diler etkileıin bır kaç kab. 
Kısaca, üçliıcü dönemde" fiyatlardakl 
artışın yarısı kartarın hızlı bi:r biçimde 

i artmasından kaynaklanıyor. Geriye ka
. lan yan da hemen hemen e.ıt paylar 

olanı<, ücretlerdeki ve girdi Oyallarında
ki artışlardan kaynaklanıyor. 

i Türkiye'de Istatistik verilerin yeter
ıizlil'inden ve gi.ivenUirsizlilinden yili
nan "araştırmacılar" Aksoy'un kISa Y. 
zısını okuınaldar. Çıkartdacak sonuç
lar konusunda kUfkusu olmayanlano ii
nırlı ve yetersiz verilerle neler yapabUe
cettnl ,örmek ıçın bile oba bu YUlY1 
okumakta büyük yarar var. 

ta "Işçi sınıfından" da 'bah.,t:niş ... 
Şevket Yılmaz gıbı cümlealemin bll

dieı bır antl-komünıstten medet ummak. 
maocular ıçın gayet dolal. Ancak bunu 
yaparken gazerenln iiirn IçeriRinin re
da.k.siyonuna_ hiç dikkat etmedikleri 
anlaşılıyor. Manşetıe böyle lanse edll ... 
Şevket Yılmıu ıçın. bakuı aynı gazete
nbı, aynı sayısının 4. sayfasmda neler 
deniyor: 

"Şeukct Yılmaı: Antalyo)to g�lerek 
ifçilere temiruıı verdi. Dokumo fabrika
ıını ayrı bir fube olllrak ayıracalan. ue 
işçilerin birmütefebbi. Iıeyet .eçmele
rini lÖyledi. Fakat daha .onra işçilerin 
hozırlodıklor. müteşebbi. heyet- Iilte.;' 
ni 'bunlar .oleu' diyerek reddetti. Bu 
olay fabrikodo tendikoya duyullln tepki
yi daha do artırdı. " 

İkiyüzlillük ve sahtekarlıla bır de bu
dal'lık eklenince kişiler daha ıyı tanı· 
nıyor. AydınlıRın hu yayını lle hem Şev
ket Yılmaz'ı, hem de Maoculan daha 
ıyı t:anınuş oluyoruz. 
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DEMOKRATiK KiTLE R 
DEMOKRATIK KITLE öRGOTlERININ BUGüN 
GELDIKLERI YER VE SORUNlARI, llERICI KA· 
MUOYUNUN TARTIŞTıGı KONULARDAN BIRI. 
YüRüYü Ş, DEMOKRATIK KITLE öRGüTLERI· 
NIN öNüNDEKI TEMEL SORUNLAR, BU SO· 
RUNlARIN PRATI�E YANSIYI Ş I  VE ÇÖZüM 
YOLLARI üZERINE TüM-DER GENEL BAŞKANı 
ERHAN TEZGöR VE TüTED GENEL BAŞKANı 
AYKUT GöKER'lN GöRüŞLERINI AlDI.TEZGöIl. 
VE GÖKER'IN YANıTlARINI OKURlARIMIZA 
SUNUYORUZ. 

1. DEMOKRATIK KITLE ÖRGOTlERININ BU 
GüNKü KONUMLARıNı NASil DEGERlENDIR[ 
YORSUNUZ? BUGüNKü DURUMA GELINMESIN· 
DE, BAŞlıCA ETKENLER NELER OLMUŞTUR? 

Erhon TEZGöR 

Demokratik kitle örgütlerinin gönnes gereken iş
levleri bilinmez deliL. Bilimin ışılındald bir deRerlen
oorne, kitle örgütlerinin neleri yapabilip neleri yapa
mayacatıru a..,:ıta çıkar.biliyor. Kitle tabanırun eko
nomik-demokratik talepleri dotroltw:unda, ülke gene
lindeki baaun51zhk demokrasi mücadelesinden soyut 
olmayan bir yaklaşımla o kitle tabanını en geniş kap' 
samda bu hedefler etrafında biraraya getirip örgütlü 
mücadeleye katmak kitle örgütlerinin birinci derece
deki görevleridir. 

Bir diler deyişle, mevcut düzene şu ya da bu ne
denle tepki duyan geniş emekçi yılınıarın oluşturdu
tu demokratik toplumsal muhalefeti en geniş ölçekde 
kucaklamak, o muhalefeti oluşturan de�şik ıınıf ve 
katmanları aomut sorunimndan hareketle biraraya ge· 
tirmekle olanaklıdır. Bu sorunlar ise örgütlenmesi 
amaçlanan kitlenin ekonomik--d.emokratik t.aleplerin
den başka bir şey deA:i1d.ir. Yalnız demokratik kitle 
örgütleri, bu sorunların çözümüne yönelik mücadelesi
ni verirken bunların bütünle olan baA:larını kurmayı, 
sorunların politik içeriRini ihmal et.memeyi de bir gö
rev bilir. 

Emekçi sınıf ve tabakaların en etkin silahı, onla· 
rın biraraya ,elmekten dolan öqıütlü fÜçleridir. Bu 
anlamda, demokratik toplumw muhalefetin örgütlü 
mücadeleye katılmalarında önemü ve ilk adımı de
mokratik kitle örgütleri oluşturur. Türkiye gibi mil
yonlarca emekçinin örgütlü mücadele dışında kaldıRı 
bir ülkede demokratik kitle örgütlerinin görebileceA:i 
işlevlerin boyutu büyüktür, 

Ancak demokratik kitle örgütleri başta işçi sınlCı 
olmak üzere tüm emekçi snu! ve tabakaların iktidara 
yönelik politik hareketinin asla ekseni olamaz. ışçi sı
nıfımn öz örgütü, tüm emekçileri kendi mücadele itti
fakında toplayan temel örgüt, işçi sımfının yeterli bi· 
linç düzeyine ulaşmış öncülerini içinde barındıran 
onun batımsız partisidir. Bu anlamda işçi sınıfının ve 
tüm emekçilerin örgütlü mücadeleye yönelik politik 
hareketlerinin temel örgütü partidir. 

Emekçi ıınıf ve tabakaların muhalefetlerinin bir 
ifadeli olan kitle öraütleri ile öz örgüt. parti arasında 
diyalektik bir baR vardır ve bu baR kaçırutmazdır. Bu 
bat hiç bir zaman organik bir baR anlamına gelmez, 
ıelmemelidir de. Kitle örgütleri partiden balımıızdır. 
Kararlarını kendi orıanıarında oluşturur. Ancak eko· 
nomik-demokratik taleplerin çözümünün politikadan 
ıeçtili düşünülür, kurtuluşun işçi sınıfının kurtwu,u· 
na baRlı oldulu kabul edilirse işçi sınıfının öncü par· 
tili ile kitle örgütleri tavuda birlik içinde olmak zo
rundadır. 

ışçi anıfı partilinin üyelerinin kitle örgütlerinde 
çabşma yöntemleri iae son derece önemlidir ve işçi 

sınıfının bilirmel sOlyalist partisinin kitle öre:ütlerine 
bilimsel yaklaşımından soyut detildir. Kitle örgütleri 

içinde partililer partiye sempatizan ve giderek militan
lar kuanmak durumundadır. Ancak, bunu e:erçekleş
tirirken ula o örgütlenmeyi saiılayan çıkış noktası et· 
,adındaki birliRi bozucu bir eiıilim içine �ilmez. Ana
for olmayan, günlük politik çıkarlarını işçi .ınıfının 
uzun erimli mutlaka kazanımlı mücadelesine t.ercih 
etmeyen, klı8C8 bilimlel sosyalldlilini lana delil ha
yatın içinde ispatlayan hareketler için i,çi sınılırun ve 
diler emekçUerin kitle örgütleri içinde ortak amaçlar 
etnlındaki birliRi en az işçi ıınıfı partisinin birliRi ka· 
dar önemlidir. 

Bu kapsam içinde demokratik kitle örgütlerinin 
buıünkü durumuna bir ıöz atıldılında içaçıcı bir du· 
rumla kartılatmak olanakaımır. Hemen beUrtelim ki, 
karamsarbRa dü,menin de anlamı yoktur. ıleriye yö
nelik umut verici e:elişmeler söz konwudur. Ancak 
buıün demokratik kitle örgütleri içinde kar,ı kar,ıya 
gelinen sOl'unların çözümünün belirli bir zaman ı.tedi· 
ii de bir ıerçektir. 

BUlÜn demokratik kitle örgütlerinin varolut 
nedenine, temel çıkış noktasına yani kitle tabanının 
ekonomik, ao.yal, mesleki ve demokratik taleplerine 

2. BUNLARIN IŞIGINDA SON 1 MAYIS GÖSTE· 
RIsINI NASil DEGERlENDIRIYORSUNUZ? 

3. SÖZüNü ETTlGINIz EKSIKLER NASil GIDE· 
RllEBILlR, DARBOGAz NASil AŞıLABILIR? 

yan çizen, bunları küçümseyen sözde siyasi çizgiler 
vardır. Bunlann gözünde demokratik kitle örgütleri 
" devrim" i ıerçekleştirecek, t.emel örgütlenmelerdir. 
Goşizm olarak nitelendirilen bu sözde 'siyaset"ler, 
köklü bir ideolojiden yoksunlulun bir sonucu partile' 
,emernelerini parti düşmanlıima dönüştürmektedir
Ie ... Bir parti kurduklarında, kurdukları partinin çok 
kıla zamanda ikiye, dörde parçalanacaRım çok iyi bil· 
mekte ve kendilerine şu ya da bu demaıojiyle balla
dıkları kişileri "partileşme süreci" gibi bir safsatayla 
oyalamaktadırlar. Nitekim partileşmelerine dahi gerek 
ka1rhadan bu günden yarma sürekli bölünmekte ve 
Craksiyon üstüne Craksiyon dolurmaktadırlar. 

Genel durumları bu olunca da, kitle örgütlerinde· 
ki hedeneri, kitle örgütünün birliRini de bozarak o ör
lÜtten üç-beş militan kazanmak olmaktadır. Hangi 
amaca hizmet edeceti belirsiz üç-beş militan için de 
binlerce� örgütlenmeye hazır emekçileri örgütü kuş· 
kuyla bakar duruma getirmekte, örlÜte üye olmuş, 
&aRhklı bir çizgiye oturmuş kimseleri de ör(Üt. dışına 
itmektedirler. 

DiRer bir siyasi çizgi ise, kıaa erimli amaçlan için 
uzun erimdeki kaurumları bir yana it.mekte, kendi 
insiyatifinde örgütler yaratmak için ıüçlü örgütleri 
sözde bilimsel_özde bilim dışı lünün ko,ullarına uy· 
mayan yaklaşımlarla bölmektedirler. Siyasi güç götte· 
risi için kitle örgütlerinin gücünü eylemde kırmakta 
kaçınmayan bu görüş Türkiye'de "ilerleme" adı altın
da tanınmaktadır. 

Kısaca özetlersek, demokratik kitle örgütleri, bu
gün "siyasetlerin" tuallutu altındadır. Tutarb bilim
sel sosyalist. bir dolrultudan yokıun bu sözde "siya
setler" bu tavırlarıyla binilen dalı ke.meyi kısa erimli 
hedeneri ile uygun bwmaktadır. 

Demokratik kitle örgütlerinin yönetim kadrola
randa bulunanlar da bu yanlış elilimlere zaman zaman 
çanak tutarak ör(Ütsüz milyonlarca emekçiye ihanet. 
etmektedirler. Amaç emekçileri en azından kitle ör
IÜtlerinde en yolun biçimde örgütlernek olmak gere
kirken, örgütsüz kesimlere yan çizilmekte, kitle taba
nının ıomut sorunları bir yana itilmekte ve dotal ola
rak ayaset. kuyrukçuluA:u yapılmaktadır. Kı18C& bu· 
günkü durum budur. 

1 Mayıs herşeyden önce, işçi sınıfının ulU1lararasl 
birlik, dayanışma ve mücedele ıünüdür. ı,çi ıınıfı 1 
Mayıs'larda birlik ve mücadele azmini yeniler, ekono· 
mik-demokratik taleplerini vurıular. Bu talepleri e:e
nelde verilen baRımsızlık demokrasi, sosyalizm müca
delesinden ayrı delildir. 

1 Mayıı'larda işçi ıınıfırun birlili özenle ön plana 
çıkartlır ve bu anlamda bulÜnün.kut.lanma hazırlıklanru 
da sendikalar yüklenir. Siyasi partilerin bu kutlama 
törenlerine katılımı semboliktir. Siyasi parti liderleri 
protokolda yer abrlar ancak pankart ve nama açmaz· 
lar. 

Dünya üzerinde ilter kapitalist, isteDe ıoıyalilt 
ülkelerde olan kutlaruş biçimi bu olan 1 Mayıı, Türki
ye'de bu yıl bu yaklaşıma taban tabana zıt bir anlayı, 
içinde kutlandı. Bunun nedeni ise birinci soruyan 
verilen yanıt içinde yer &byor. 

1 Mayıs A1aru'nda kitle örgütleri bir yana itilmi" 
" ııiyuetler" yarışı bir arenadaymıfC&sma tam boy 
kendini gÖ6tenniŞtir. Pankart ve flamalarırun ardında 
bir avuç kişiyi toplayan siyasi "partiler ' yanında bü
tün gücünü kadro örgütünde toplayan "partialz"leıe 
kadar her görünürnde "siyuet" panayırı. 

Bu arada Türkiye ışçi �artisi'nin 1 Mayu'a katı
lım konwunda almış olduRo. kaıvı ve uYlu1amayı 
sayııyla anmak isterim. Her partili ve JempatiUJUn 
kendi kitle örgütünde katılım kararı, kltle örgütlerine 
bilimsel yaklaşım ve ileriye yönelik olumlu bir ı .. lm 
ifadesi olmuştur. 

Bunun ötesinde parıacı yakla,ımlar öylesine bo
yutlar kazanmıştır ki, işçi aıruCının ve yanda" emek
çilerin kitle örgütlerinde özenle wreu1amak i.tedili, 
bir genel grev, bir referandum, bir Jendika hakkı, bir 
memurlara politik. haklar sorunlAn ult siyasi a1olanla
nn içinde cılız bir &e. olmakt2.n öte geçememi,tir. 

ışçi sınıfının katıbmındaki göreti düşüklük i. ıon 
derece dikkat çekicidir. Bu t.üm ilericilerin yurt&ever· 
leri n ve .osyalisUerin ıözbebeli olmak durumundaki 
DıSK'in ne denli bir "siyaset" t.uallutu altında kal
mış oldutunun bir ifadelidir. ışçi anıfırun birlil'ini 
sırf siyaset çıkarları için parçalayanlar bir Petrol Kim
ya-ı,'i, bir Turizm·ış'i yoketmek için yüzbin dalavere 
döndürenler ciddi ciddi düşünmelidirler. ı,çi ıınıfının 
birliline büyük darbeler indirildi. Bua:ün de ayru tavır 
batka düzeyde kitle örgütlerindeki yanda,larıru kadro 
örgütlerine çekerde sürdürü1üyor. -

Öncelikle ve ivedilikle demokratik kitıe örgütıeri 
bu darbo�azdan kurtarılmalıdır. Durum umubuz de
RUdir. öncelikle bu ıözde "siya.set"ler mutlaka gör
melidirler ki, kitle örgütlerine bilim dı" yaklatımlar 
binilen dalın kesilmesi demektir, kazanılmaya açak 
milyonlarca emekçiye Ihanet demektir. 

İstesek de istemesek de dışımızda objektif bir 
gerçeklik kazanan bu "siyaseUer" demokratik kitle 
örgütlerinde nasıl çabşılmuı ııerektiRini ötrenmeUdir
ler. Kitle örgüUerinin birlilini bozarak delil, o birtili 
koruyarak kendine taraftar kazanmak elUtır. "Siya' 
.et" militanları bu e:erçeli ayrıntılany!a ötrenmeli ya 
da bunlara ötretilmelidir. Bilim dı 'I yakla,ımlara asla 
müsamaha edilmemelidir. 

Demokratik kitle örıütleri iJe başta belirtilen 
doRrwat çerçevesinde özeıukle kiUe tabanının .omu� 
ekonomik-demokratik taleplerinden hareketle müca
delelerini .ürdürmelidirler. Kitle örgütleri eylemblılill
ni bu somut sorunlar etrafında olutturmabdır. Ctkı, 
noktası, ileriye yönelik olumlulukların ba,laDlICl bu 
olmabdır. Yok .. kitle örgütlerini bir "siyuet" çıkma
zmda bolulmaktan kimse kurtaramas. 
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TLERiN DE DARBOGAZ 
Aykut G�KER 
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Soruyu yanıtlamadan önce demokratik kitle ör

ıütü denen örtütler nedir. ne deaildir. buna kısaca de
linmek istiyorum. 

Demokratik kitle öI'IÜtleri (DKö) kapitalizmin 
bir ürünü olarak toplumsal ıeUşmenin belirli bir aşa
mumda ortaya çıktı. Ilk örnekleri 17. yüzyılın ikinci 
yarwndan itibaren İngiltere'de ,örülmeye başlandı. 
Bu tarihlerde aynı mealekten olan kalifiye işçiler mea-
1eki�konomik çıkarlarını yükselen sanayi burjuvazisl
ne karşı korumak için tendUa kurmaya başladılar. 
Daha öoce de yine lnplten'de işçilerin ortak mesleki 
çıkarlarını savunmak için birlikler oluşturdukları gö
rlUmektedir. Ancak bunlar, ııeçici biraraya gelişler bi
çimindeydi. 

l,,"t edilmeli ,erekli olan bir nokta; işçi sınıfı
nın aendikal ör,ütlenmecinin, ciyuaJ. örgütlenmesin
den önce tarih aah.neaine çıkmış olm.a.sıdır. 

Kapitali.t ,elişmenin daha sonraki aşamalarmda . 
işçi aını!ııun ıiyui planda örtüUenrnea, aendikal dü
zeydeki öqüt1enme ihtiyacım ortadan kaldırmadı. Si
YUaJ. plandald öqütlenme, sendikal düzeyde örgütlen
me ile çeHtir bir durum yaratmadı. Bu dotaldı, çünkü 
bu iki ayrı düzeydeki öıtütlenmerurı nihai hedefleri 
farklıydı. Hedeflerdeki farklılık. öıtütlerıme biçimi ve 
yöntemlerinde, mücadele yöntemlerinde larıdılıklar 
ıetiriyordu. . 

Siy" örg:ütlenme iktidarı almayı amaçlıyordu, 
iktidu mücadel. veriyordu. Buna karşın sendikal 
örıütlenme verili koşullarda işçi Ilnıfının ekonomik
demokratik haklarını kmwnayı, mevcut olanların ge
ni,letilmelini, yeni haklann kazanılmasını amaçlı
yordu. İktidar mücadeleli ile ekonomik�emokratik 
haklar mücadeleıi ayn düzeylerdeydi ama bu, iki mü
cadelenin birbirlerinden kopuk, aoyut oldulu anlanu·
na da ıelmiyordu. ışçi amıfının bilimi, toplunual mü
cadeleler tarihi. ve dünya çapındaki ıomut kazanımları 
,unu kanıtladı Id, işçilerin nihai kurtuluşu ancak 
kendi iktidarlarını kurmalarıyl. mümkündür ve nihai 
ekonomik�emokratik taleplerine bir daha ,eri alın
mamak üzere ancak kendi iktidarlarında kavu4abilir
ler. Bu itibarla .ndikal hareket ve ekonomik-demok
ratik haklar mücadeleli işçi anıtının iktidara yürüyen 
siyui hareketine tabi ve onunla uyumlu olmak duru
mundadır. 

Sendlkal örıütlenme ya da benzeri örıüt1enmeler 
yalnızca işçi _rıdikaları ile IlnJrlı kalmadı. İşçi Ilnıfı
nın mütterlid emekçi ıınıf ve katmanlarda da bu tür 
öqütlenmeler ortaya çıktı. özellikle una.yi ve tekno
ıojideki hızlı aeli,meler meslek sahibi ücretlilerin sayı
anı hızla artırdı ve yine bu ,eU,melere baRlı olarak 
teknik elemanlar, ötretmenler, _Ilık personeli, büro 
memurlart, idari personel ve benzeri emekçilerin ii
nıfaal konumlannda önemU delilJikliltler oldu. Bunla
nn aruından ömetin teknik elemanlar, giderek artan 
.. yılaıda üretim ve datıtım ıürecinde yer almaya ve 
i,çilerle yanyana çalışmaya başladılar. Sayılan ücretli 
emekçiler lıjçilerinkine ben� ımunlar; aeçim akın
tw, konut ılkıntııı, işsizlik, iş gUvenliRinden youun
luk rıtbi sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Bunun sonu
cu olarak ekonomik-demokratik haklarını, mesleki 
çıkarlarını koruyabilmek amacıyla örıütlenme ihtiya
cı bu keaimler içinde de yaygınlaştı. 

Olkemizdeki demokratik kitle örıütleri de benzer 
nesnel koşullardan kaynaklanarak ortaya Çıktı. Kuru
labilmeleri ve ıürdürülebilmeleri de hakim ıınıflara 
kar,ı verilen çetin bir mücadele ile mümkün olabildi. 
Bu mücadele bitmiş deRil. ömeRin kamu kesiminde 
çalışan emekçiler hl.li sendika kurmak hakkına sahip 
detiller. Ancak, demeklerde örıütlenebiUyorlar. 

Hakim ıınıflar ve onların aiyasi iktidarına karşı 
DKO'lerin verdikleri mücadelenin hemen yanıbaşında 
bir iç mücadele de yiikaeliyor. Bu iç mücadele, DKO 
düzeyinde uç veren "liy" çizıi" hutalıRına kuşı ve
riliyor. 

DKö burjuva ıınıfiarının, tüm gericHatiıt güçle
rin tam boy hedefi iken ıürüp elden bu hutalık için
de bulundulumuz zaman kesiti itibariyle bu öl'(Ütle
rin en büyük zaafıdır. Nedir bu haıtalık? 

Demokratik kitle öl'(ÜUeri, ıınıfsal durumlan Iti
bariyle demokratik özlem ve eRUimleri blinyelerinde 
taşıyan kitlelerin örıütleridir. Kapitallıt siıtemde de
mokratik özlem ve etilimleri bünyesinde t.qıyan, işçi 
ıınıfı ve diler emekçi Ilnıf ve tabakalar ile "ençlik ve 
aydın kelimleridir. DKö'de bu ıınıf, tabaka ve ketim
lerin örtütleridir. Amlan ıınıf, tabaka wl kesimlerden 
olanlar, kendi öznel niyetleri ve aiyui terelhleri her ne 
oluna olıun, nesnel olarak kapitaıizmin ıömürüsüne 
tabi ve burjuvazi ile mütterıklerinin ekonomik, aiyaai, 
toplumaa1 bukı.ımın hedefidirler. Onların düşmanları 
tek ve ortaktır. Ama ortak düşmana karşı ki,iden ki
şiye deRişen tavırlar sözkonuıudur. Hatta sayılan kü-

çüm.senemeyeeek miktarda işçi ve emekçi ortak düş
�nı aörememekte, ba,ka yerlerde aramaktadır. çün
kü kişiler arasında siyasi bilinçlenme düzeyi açıaından 
önemli farklılıklar vardır. Buna karşın bu kişiler, neı
nel suıı!lar konwnlarından, üretim sürecindeki yerle
rinden dolayı somut sorunlarının, yaşadıkları ıorun
lann farkındadırlar, bu scrunların çözülmesini iate
mektedirler. Yani somut ekonomik�emokratik talep
lerinde ortaktırlar, talepleri uRrunda biraraya gelebi
lirler. 

DKO ekonomik�emokratik talepleri ortak, bu 
talepleri uRrunda ortakla1ia mücadele verebilecek 
kit.ıelerin öl'(Ütleridi.r. Bu itibarla siyasi göfÜ1j: açısın
dan heterojen bir tabana dayanmaktadırlar. Bu 
heterojenlik yönetimlerinde de kaçınılmaz olarak 
yan.lıyacaktır. Sözünü ettiRimiz "siyasi çizgi" haltalı
Iİ herşeyden önce bu gerçeRi gönnernemltten ,el
mektedir. 

"Siyasi çizgi" ve taraftarları el attıkları kitle ör
ıütlerinde kendi "siyaset"lerini tabanın ortak taleple
rinin önüne çıkartmakta, ekonomik-demokratik 
haklar için mücadeleyi "ekonomizmin bataaına sap
tanmak" olarak görmekte ve yalnızca siyasi-ideolojik 
düzeyde çalışma yapmayı kendi "siyaset"ine taraftar 
kazanmayı yellemektedir. "Siyasi çizgi" yönetimine 
oturdul'u DKö'leri kendi siyasi hedeflerine ulaşabil
mesinin d�rudan bir aracı olarak kullanmaya kalkış
makta ve adeta örgüte bir siyasi partinin işlevlerini 
yüklemektedir. BiL durum DKö'lerin varoluş nedeniy
le çeliştilinden dolayı da o örgüt en kısa zamanda ku
rumakta, hitap ettiA'i kitleden soyutlanmakta ve hiç 
bir işlevini yerine ,etiremez hale dÜ1imektedir. Bu, 
ha.stalıA'ın görünen bir yüzü. 

DiA'er yüzü ise, "ekonomizmin bataA'lna dUşme
me" iddiası ile yola çtkan1arın öznel niyetlerinin tam 
terlline kitleleri siyasetten, onları nihai kurtuluşa gö
türecek olan i1içi ıını!ı.nın siyasi hareketinden soyutla
malandır. Gösterdikleri çarpık hedeflerle, siyasi inanç
larını sergileyen propaganda ve ajitasyonlarıyla i1içi Sı
nıfının siyasi hareketi ile kitleler arasına bir sis perdesi 
çekiyorlar. "Keskin devrimci" terminolojileriyle, bur
juvazinin her türlü provokasyonuna açık "devrimci" 
eylemleri ile Idtleleri kazanmak deRil, tam tersine, ,e
nel oluak siyasi· eylemin dışına itiyorlar. Bu da aynı 
ıonucu yarattıyor _ DKö 'lerin kitleden kopmaıı kitle 
öra:ütü olmaktan çıkmalı. 

Temelinde, işçi ıınıeının ideolojik-siyasi Cüli 
önCÜıüRünü inkar yatan "ıiyasi çizgi "lerin el attıkları 
DKO'lerdeki başanlan( !)  bunlar. 

ışçi ıımfının ideolojik-siy"-fiili öncülUiüne inan
mak yeterli deAiI. Buna inananlardan da yüce amaçlar' 
uRrunda olaa bile DKO'leri 581t aiyasi hedefler uRrun
da bir araç olarak kullanmayı mübah görenlerin neı
nel olarak Içine düştükleri durum "aiyasi çizaitllerin 
içine düştütü duruma özdeş. "Bir işçi ıınıfı pariili" 
ne inanılnuş olaa bile bu böyle. Çünkü her Iki tarafta, 
birbirinden ne kadar farklı noktalardan hareket etmiş 
olurlarsa olaunlar, DKö'leri işlevleri dışına çıkardık
lan anda aynı yöntemleri kullanıyor, aym somut ıo
nuca ula1i1yorlar: Siyaai tasfiyecilik, buna karşıltk ör
gUte kendi siyasi taraftarlarım doldurabilmek için üye 
kaydında sonuna dek zorlanan, genişletilen tUzük 
maddeleri, bu sayede konifeden kongreye üye olduk
ları "derneklere" uRrayan "çok dernekli - gezer üye 
kuvveli " oluşturulmaıı,eylemde birlik ajiwyonda ser
bestlik gibi yöntemler ve üyeleri karşılıklı "Yıı, güven 
ve ortak hareket kararlılıRını yitirmiş, içi boşalan, et
kisiz öraütler. 

Varolan DKö'lerdeld tahribat yalmzca bunlarla 
ıınırlı deliL. Varolan demokratik kitle öc,ütünde liya
ai aaırbk kazanamayacalım anlayan ya da örg:üt için· 
de demokratik bir uRraş vererek yönetime "elmeyi 
uzun ve çetin bir yol, zaman yitirid ( !) bir yol olarak 
aören "siyasi çizgiler" ve unulamada bunlarla aynı 
çizgiye düşenler ıon zamanlarda keıtitme ( !) bir yol 
buldular: Kendi dergahlarıru açıyorlar. Yerden mantar 
biter ııibi demokratik kitle örgütü ( ! )  bitiyor. Siyasi 
kadrolar yeni keşfettikleri bilimsel doRrulu ( !) adına 
yola çıkıyor, ömeA'in kamu keaiminde çalışan 
emekçilerin kurulmuş merkezi, demokratik kitle ör
gütlerinin yanlış bir örıütlenme modeli olduRunu 
nan ediyor ve ondan sonra gelsin ityerleri düzeyinde 
ya da Işkoılan eıuına aöre kurulmuş dernekler. Ama 
ne bikınetle bu çok dolru oldul'u ıöylenen yeni mo
denere göre de aynı işyerinde ya da Işkolunda birden 

fazla demek ortaya çıkıveriyor. Siyasi "örüşü her ne 
olursa obun, şu veya bu ölçüde de olsa kitle içinde 
çalışma, ldtleyi örgütleme pratiRine sahip dar kadro
lar bin parçaya bölünüyor ve bu "dergih" açma ava
şına ıürülüyor. Bu tür demeklerde öıtüt1eneeek "ldt· 
le" de yine en kestirme yoldan bulunuyor: O, örg:üt
lenme biçimine karşı çıkılan merkezi, kitle öqütleri
nin hazır üye taban1an. Ve o tabandan koparılanbilen 
üyeler mükerreren örgütleniyor. Bu tür örtütler, �irer 
tabela Öıtütü olmaktan pek fazla ileri iidemyor ama 
ekonomik-demokratik haklar mücadelesinin ve bu mü
cadelenin bir ÜJt düzeydeki aşamaıı olan antiemper
yalist - antifaşiıt mücadelenin ön aal1arında yer alan 
gUçlü kitle örgütlerini kemirerek, emekçi kitleler için
de birleşilen noktalan deRil de siyasi ayrılıklan ön 
plana çıkarıp, kitlesel demokratik dayanışmayı zayd
latarak örıütler aruı işbirliRi ve dayanışmayı yarat
tıklan siyasi yarışma - rekabet ortamında zayıflatarak, 
çok sayıdaki iyi niyeti insarun emek ve zamanını 
"devrimci" lafazanlıklarıyla mükerrer örg:ütlenmele
riyle, mükerrer !aaliyetleriyle boşa harcatarak CÜIIe
lerinden daha büyük tahribata yol açıyorlar. 

Söylenecek daha çok şey var. DKö'lerin şu anda 
içinde ta1iıdlRı zaaClar genel hatlarıyla bunlar. Tabii 
örgütlerin tek tek durumlan bu olunca DKO'ler ara
sındaki eylembirtili - güçbirlili meseleaiJı.de de bir 
adım daha ileri gidilemiyor, "siyasi çizgi halla1ıRı" 
mn siyasi dayatmalarında tıkamp kalıyor. Uzun tar
bşmalardan sonra YApılabilen ortak. bir kitlesel eylem, 
ortaklıktan çıkıyor, siyasi yarışma ve rekabetin -rei
tendiRi, siyasi ıto,anların yarıştınldlRı çok ba,h ey· 
lemlerin aritmetik toplamına dönüşüyor. Eylemin or
tak amacı bir yanda, kendisi bir yanda kalıyor. Aal 
hitap edilmek istenen işçi ve emekçi kitlelerin i. 
bamba1ika bir yerde "beklemekte" olduklarını söyle
meye gerek yok sanırım. 

Tüm bu kara .... ya. zaaI1ara. huıalılı:lan ra'ınlln, 
DKö'lerln olması "erektilli noktada tutmaya "'bpn. 
her türlü sapmaya kar1i1 direnen, mücadele eden ,büyük 
merkezi, kitle örgütlerinin bütüntütünü. "ücünü koru
maya çalışan, kitlelere dotru hedefler aÖlterebilen. 
dotru meıajlar iletebilen, tutarlı kitlesel eylemler 
düzenliyebilen ıoıyaliıt, ilericiler, demokratlar var. 
Gözlenen tablonun tek olumlu, ama önemli yanı da 
bu. 

latanbul'da 1 Mayıı Alanı'ndaki kutlama tören
leri ,örkemliydi. Burjuvazinin, amci . ra,lıt aüçlerin 
tüm ,özdaRına, kar,ı propacandaama mlmen, 1 Ma
yıı 1977'de yaşananlara r.lmen törenı ikiyüzbine 
yakın insanın katılı" anlamlıydı. Olay çıkmanıaıı an
lamlıydı. Ama bunun öteGnde 1 Mayıı töreni, katılan 
"demokratik kitle örıütleri"ndeki tüm zaaf wl buta
lıklarla maluldü. ışçi ıınıfının bu birlik, mücadele ve 
dayanışma aününde önceden kararla,ımlmış, ortak 
ekonomik-demokratik1iyui talepleri etrafında kenet
lenen inaanlar ya da örtütler detil, ıloean yanııbran, 
eylemin merkezi dilliplininin dı,ına çıkmı, "siyuet
ler" vardı. "Siyasi çizıiler" ve bır keı daha somutta 
onlarla aynı konuma düşenler birlik ve dayanı,manın 
en fazla ıomutlanma.aı "erektiRi böyleai bir ,ünde bile 
"özlerini kırpmadan ayrılık noktalarını öne çıkarıyor
lar ve eylemi amacının dı,ına ta,aıyorlardı. İçleriDde 
çeşitli siya.ai aÖl'Ü4lerden i,çileri�mekçileri banndıra.n 
sendikal örıütler ve demek ,tatüsündeki "üçlü, merke
zi kitlesel örıütlerin bütÜNellili, demokratik ve mer
keziyetçi işleyi, biçimleri ve öraüt içi diciplinlerl bir 
kez daha ayaklar altına alınıyordu. Hayatın her anın
da ve her alanında tutarlılılı ve biUm_1 daıruları, işçi 
ıınıfının biUmini kendilerine rehber edineni. i. olan
lan ibretle _yrettiler ama tüm bunlaıa ralmen eyle
min amacına ve disiplinine kesinlikle .. dık luk1ılar. 

Yukarıdaki soruları yanıtlarken de delindilim 
gibi, demokratik kitle Öflütü olayını işçi andının bi
limi çerçevesinde özümseyenler bu öra:ütl .. de uç ve· 
ren hastalıklara karşı mücadele ediyorlar ve yılmadan 
da mücadele edecekler. Darbolazdan çıkı,ın ön ko
şulu bu. Ama haıtalıklann üstesinden "elinmesinde 
&lll, Türkiye işçi ıındının aiyali hareketinin ülke ıe· 
nelindeki aelişim tuzı belirleyici olacak. Çünkü ba,· 
ka bir örtühel aracı, olanatı olmadlRı için DKö'ler 
ıomutunda uç veren bu butalık siyasidir, nihai ola
rak tedavisi de siyaai olacaktır. 

ı: i i 
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AMBARGO OLTASI YENiDEN KıBRıS'A TAKıLDı 
ABD Kongresi'nın Türkiye'ye karşı 

aldıgı silah ambargosu kararırun kaldı· 
n1m851 olasılıgı geçtiilimiz hafta sonuna 
dogru büyük ölçüde ortadan kalktı. 
Temsilciler Meclisi Dış Ilişkiler Komis
yonu 'nun ambargonun kaldınlma.sı öne
risini S Mayıs gecesi sadece 1 oy farkla 
benimsernesinden sonra, Amerikan Se
natosu 'nun ilgili komisyonu geçen Per
şembe gecesi öneriyi 4 oy farkla reddet
ti. Böyelece, ambargonun kaldınlması 
önerisinin Temsilciler Meclisi genel ku
rulundan geri çevrilmesi aşılı yukarı 
kesinleşti. 

Amerikan silah ambugosu kararııun 
kaldırılmasının artık büyük ölçüde 
götüntüye ilişkin bir sorun haline geldi
ii daha önce Yürüyüş 'ün sütunlarında 
dile getlrllmlşt!. ABD Kongresi'nin 
ambargo kararırun 15 Şubat 1975'te 
ylirialüee girmesinden bu yana de�lşik 
biçimler altında ABD 'nin Türkiye'ye si
lah satışlanmn sürdürülmesi için olanak
lar yaratılmıştır.Carter yönetiminin Ni
san ayı başında yaptıRı öneri üzerine 
Kongre'den geçmesi beklenen yeni ka
rar, Mart 1976 Wlbli Türkiye · ABD Sa· 
vunma lşblrüeı anlaşmasından ba�ım
siz olarak, Şubat 1975'te ylirialü�e gi. 
ren yasa. maddesinin iptaline ilişkin ola
cektı. Di�er bır deyışle ABD Kongresi' 
nden beklenen karar. artık ambargonun 
kaldırılmasınden çok, ABD 'nin, Türki· 
ye'ye silah satışı yasaemdan vazgeçti
Rinl resmen ve Kongre'nin �zından da 
Uan etmesi anlamını taşıyacaktı. Böyle
ce, Amerikan Kongresi'nin Türkiye'yi 
diplomatik alanda zayıflatmaya yönelik 
tutumunun detlşmesi bekleniyordu. 

ABD 'NIN DESTEGINI 
KAZANMA YARıŞı 

Türkiye'ye uygulanan Amerikan silah 
ambargosunun kaldırılıp kaldırılmaması 
sorunu. Türkiye'nın askeri gücünün 
korunup korunmamasından çok. ger
çekte Türkıye ile Yunanistan'ın araIann
daki sorunların çözümünde ABD 'nin 

destellne dayanma yarışının konusu ha
line gelmlştir. Yunanistan hükümetleri, 
Türkiye Ile araIanndakl anlaşmazlık ko
nulannda Türkıye 'yi asıl sorumlu gibi ta· 
IUtmak ve ülke içinde reklamı yapılabile
cek ödün1ere zorlamak için, Amerikan 
silah ambargosunu Türldye'yI zayırıatan 
bir koz olarak kullanma çabasındadır. 
Yunanistan ve onun dest�lne bel b�la· 
yan bazı Kıbrıs Rum çevreleri, Kıbrıs so
rununun çözümünde de ABD 'rtin Türki
ye üzerine uygulayacaeı baskıdan güç al
maya çalışmaktadırlar. 

Türkıye'deki hükümetler ise. Ameri
kan silah ambargosunun SÜrdürülmesini, 
Yunanıstan 'la varolan anlaşmazlıklann 
ve Kıbns sorununun çözümü için her
hangi bir girişimde bulunulmasılUn 
önündeki başlıca engel saymişlardır. Da
ha önceki Milliyetçi Cephe Hükümetleri 
gibi bugünkü Ecevit hükümeti de, ABD' 
nin desteeirti ya da en azından tarafsızlı
eım saRlamadan sözü edilen sorunlarm 
çözümü yolunda adım atmaktan kaçın
mışlardır. Bu tutum, Türkiye'nin ulus
lararası sorunlarının çözümünde ve dış 
ilIşkilerinin düzenlenmesinde Amerikan 
emperyalizminin desteeinl koruma ve 
bu destekten güç alma çabasııu yansıt-. 
maktadır. 

AMBARGO üZERINDE 
PROPAGANDA SAVAŞı 

Türkiye ve Yunanistan'ın aralarında
ki sorunlann çözümünde Amerikan em
peryalizminin desteeine dayanma yarışı, 
Amerikan silah ambargosunu iki ülke 
arasındaki diplomatik savaşın konusu 
halıne getirnılştlr. Ecevlt hükümeti kuru
luşundan itibaren bütün çaba1anru, ABD 
yönetimini, ABD'yi Türkiye karşısında 
gösteren silah ambargosu kararııun 
kaldırılması yönünde ikna etmeye yo
eunlaştırdı. Bu amaçla Kıbns sOrunu
nun çözümünde somut ve ciddi adımlar 
atılmaya hazırlandıeı izlenimini kanıtla
maya çalıştı. Bu arada. silah ambargosu
nun 1976 Mart Wlbli savunma işbirli�1 

EmperyaliZllıı ışağl, deıııoIırasi düşmanları Monı'JI katletti 
Emperyalizmin kar.ınlık güçlerinin verdiği işaretle ıtalya'de Hristiyan De· 

mokrat Parti Başkanını kaçınn "Kızıl Tugaylar" geçen hafta baıında Moro' 
yu katlettiler. ülkenin içine düş1iiAü derin bunalımdan demokratik yöntem
lerle çıkılabilmesi yolundaki ısrarlı çabalarıyla tlnınan Moro'nun öldUriimesil 
emperyalizmin ıtalya'de demokrasiye karşı kurmaya çalıştığı tuzaiın bllyUk· 
lülünü sergiledi. Moro'nun ymrihnesi, ülkelerin demokratik gelişmesini sabo
te etmek için emperyalist saldırganlılın hangi boyutlara ulaşabileceğini gös
terdi. 

Emperyalizmin uşağı "Kızı' Tugaylar"ın bu kalleşçe cinayeti için Moro' 
nun seçilmesi bir rastlantı değildir. Morolnun 1976 sonbaharındaki yerel se
çlnalerden sonra Hristiyan Demokrat Parti'nin baıkanlılına getirilmesi, A. 
Fanfini'nin temsil ettili koyu antikomW'ıist polkikilnın düzeltilmesi yönünde
ki gelişmenin bir simgesi olmuştur. ülkedeki son hükUmet bunalımı sırasında 
hristiyan demokratlarla Komünist Partisi arasındaki program anlaşmasının ger. 
çekleşmesinde Moro'nun belirleyici kişisel katkıları olmuşwr. Moro, Hristi. 
yan Demokrat Parti içindeki antikomOnist, demokrasi düşmanı kanadın baş 
hedeflerinden biri haline gelmiştir. CIA 'nın Kızıl Tugaylar'ın namlusundan 
Moro'nun kalbine sıktığı kurşunlar, gerçekte ıtalyan halkının demokratik ge. 
lişme özlemine sıkıimiştır. 

Moro'nun öldürüJmesi, tiin dUnyada çok geniş bir yelpazenin Içinde. yee 
alan çevreler tarafından kınandı. Moro'nun katlini Janetleyenlerin bUyük ço
ğunlulu, insan hayatma yönelen tedhiş eylemciiiinin önli'le kesinlikle geçil
mesi dileAini dile getirdiler. Bu dileklerin içten olabilmesi, bu til' eylemlerin 
asıl yönlendiricisi demokrasi dUşmanl, gerici gUçlerin karşısında en genış de
mokratik eylem birliğinin yanında yer almakla mlinkUndUr. Başta CIA ol
mak üZere emperyalizmin casusluk ve fesat örgütlerinin faaliyetlerinin kökü 
kazınmadan, demokratik hak ve özgürlükler emekçi halkın Indesine dayalı 
güvencelere balianmadan, tedhiş belasından kurtulabilmek mlinkün delildir. 
Gelecek, tedhişçiliğin karşısına çıkanlardan kimlerin lçtenı kimlerin ise göz 
boyama telaşında oldulunu gösterecektir. 
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Carter: Neler pltınbyorY 

anlaşmasının onaylanmasından ayrı ola
rak kaldırılmasını saelayarak, ABD 'nin 
Türkiye'ye deste�nln karşılıksız olarak 
devtm) ettieinl göstermeye girişti. 

Buna karşılık. Amerikan silah ambar
gosunun sona ermesi olasılıeı. ABD 'nin 
Türkiye üzerindeki baskılarından destek 
bulmaya çalışan Yunanistan hükümeti
nin ve Kıbrıs Rwn çevrelerinln karşıt bir 
propaganda savaşına hız vermelerine yol 
açtı. Yunanlstao'm ve Kipriyanu hiikü· 
metinln çabaları, Kıbrıs sorununun 
çözümünü kolaylaştırıcı girişimlerde bu
lunmaktan çok, ABD'yI yeniden '!Urld· 
ye'rtin karşı safında gösterme amacına 
yöneldi. Karamanlis hükümetinin, bu 
amaçla. ABD 'deki tekelci sermayeyle 
içiçe geçmiş Yunan kökenli işadamla
rına dayanan '"Yunan Lobisi"ni hareke� 
te geçirdikleri göri.idü. ''Yunan lobisi" 
nin ABD Kongresi Uzerlndeki girişimle
rinin başarıya ulaşmak üzere oldu� 
anlaşılıyor. Amerikan silah ambargosu· 
nun devamı. Türkiye 'ye karşı emperya-

. list devletlerin desteelne dayandıeı izle
ruminden güç almaya çalışan Yunanis
tan ve Kıbrıs Rwn çevrelerinin kazandı
eı bir puan olacaktır. 

iKi Çı KMAZ YOL 

Yunanistan'ın ve Kıbrıs'taki yasal 
Kipriyanu hükümetinln, Kıbrıs sorunu
nun çözümü için Türkiye'ye karşı ABD' 
nin baskılarına dayanmaya çalışması as
la haklı görülemez. Böylesi bir politika, 
Kıbrıs sorununa ABD'nln müdahalesini 
körükleyip meşrulaştırmaktan, Ameri
kan emperyalizminin bölgedeki koltuk 
de�ne� pozundan yarar ummaktan baş· 
ka anlam taşımaz. Amerikan emperya
lizminin Kıbrıs'lıların dostu gibi göste· 
rilmesi, ABD'nln Kıbrıs'ın içişlerine mü
dahaiesine davetiye Çıkarılması, kısa va
deli Iç propaganda bqarıları ıçın Ada' 
nın baRımsızllRından vazgeçilmesinden 
başka sonuç veremez. 

Buna karşılık Ecevit hükümetinin, 
Kıbrıs sorununun ve Thrk·Yunan anlaş
mazlıklarının çÖ7iimünU ABD 'nln deste
�Inin elde edlUp korunmasına baRlaması 
da, sadece Amerikan emperyalizminin 
bölgedeki hegemonya amaçları Için or
tamın elverişli tutulmasına yaramakta
dır. Amerikan emperyalizmine dayanma 
çabasının "ulusaı çıkarları koruma" ba
hanesi arkasında meıınıla,tırılması, Tür
kiye'nln emperyalizme baeımlıllRlUn pe
kişt1rllmesinden başka souç vermeye
cektir. 

IKINCI BIR YARıŞ 

Ecevit hUkümeti, Amerıkan silah 
ambargosunun &ona erdirilmesini, yerU 
tekelci büyük sermayeye ve silahlanma 
yarışına bel baRiayan "etklll çevrelere" 
güven vermenin de bir aracı olarak gör
mektedir. Ecevit hükümetinin bu çabası, 
Iktldarıru saglaınlqtırabllmek ıçın, 
tekeld büyük buıjuvazlnln ve silah şa· 

kırdatma heveslisi. milltarlst çevre!erin 
vizesinden ve desteA:lndeo güç alma yo
lunu seçtiilini kanıtlanıaktadır. Ambar· 
go kararının kaldırılmasının ulusal Çı
karlarla, işçi !ilmfının ve emekçi kitlele
rin özlemleriyle hiçbir ilişkisi yoktur. 
Tam tersine ambargo kararının sona er
dirilmesi, olsa olsa, Ecevit hükümetinin 
emperyalizmin deste�lni koruyup geliş· 
tireblleceilini Işbirlikçi güçlere kanıtla· 
matına yarayacaktır. Ambargonun kaldı· 
rılmasına, emperyalizmle iUşkilerinl dü
zeltmeye çalışan büyük burjuvazi ile si· 
!ablaruna yarışına kucak açan m1liWlst 
çevreler bel ba�lamıştır. Amerıkan stiab 
satışıyla ilgili biçimsel YasallO 8008 erdi
rilmesi, sadece, '!Urldye'yI emperyalizme 
daba sıkı b�layacak yeni pianlann rek· 
lam edilmesine, topnklarunızdakl saJdm 
ve işgal üs.lerlnln vublının yeniden me,
rulqtınlmaaına hızmet edecektir. 

Ecevit bükümetı, emperyalizmin des
te�lni koruyarak Işbirlikçi güçlertn 
gözün. girmek ıçın Milliyetçi Cephe por. 
tileriyte yanşa ginne yolunu tutmuş' 
benzemektedir. Hükümetin, kendi gele
ceilini Işçi sınırırun ve demokratık güçle
rin çıkarlarından yana bır politıkaya de
:11, bütünüyle sermaye güçlertnin Iwan· 
na batlayan bu tutumu, gerçekte mey. 
damn rqist güçlere bırakılmuından baş. 
ka aniarn taşımamaktadır. Ecevit iıiikü
met!, bu tutuıruyla, Milliyetçi Cephe 
güçlerinin emperyalizmin ve tekeld bü· 
yük sennayenin Işaretlyle yeni bir saldı
rıya hazırlanabUmesi ıçın elverişli bir or· 
tamın tohumlanw atmaktadır. Ambu
gonun 5Ürdüriamesınden yararlanarak 
bükümetl zayırıatmayı uman �nlliyetçl 
Cephe partilerinln, Temsilciler Mecllsl ve 
Senato komisyonlarılUn son kararlarına 
gerici demagojlnJn bir malzemesi olarak 
sarılmaları raalantı de�lId1r. 

. 

KIBRIS AMBARGO OLTASINDA 

Amerıkan silah ambargosunun RlrdU
rüleceilinin ortaya çıkması, Kıbrıs soru· 
nunu yenıden ambargo olta.sına sıkı sıkı
ya takmıştır. Böylece, Kıbrıs sorununun

' 

çözümü yönündekJ girişimlerin önUne, 
yenıden yoRun bir propaganda savışı· 
nın yaratacaıı bir saRırWt duvarı geçe
cektir. Ambargo oltaıı, gerek 'l'\irkJye ve 
Kıbrıs'ın Türk kesiminde, gerekse Yuna
nistan ve Kıbrıs hükümet çevrelerinde, 
Ada'nın geleceeınl Amfrikan e�erya· 
lizmlnin dayatmaları yönüne çekmek 
ıçın kullaııılacaktır. 

Kıbrıs sorununun çözUmilnün Türki
ye'ye yöneUk Amerıkan si!ab ambargo· 
sunun gelece�lne baalı tutulmaktan Çı' 
karılması zorunludur. Kıbrıs sorununun 
çözümü, Kıbrıs'la IIg1U şu ya da bu tara· 
ra emperyalizmin de.te�lnin kazanılma· 
sından deeıı, Ada'da yaşayanların ger
çek çıkarlarılUn korunmasında, bölge ve 
dünya barışının güçlendirilmesinde &ran
malıdır. Batka tUrIü girişimler, Kıbrıs'ın 
yaşadı�ı acıların RlrdUriilmealnden başka 
sonuç vermeyecektir. 



Kitap:---------------------

"1 927 Komünist tevkifatı" 
TÜRKIYE'DE SOSYALIST HAREKETIN öNÜNDEKI öNEMLI GöREV· 
LERDEN BIRI Of, SOSYALIST HAREKETIN GEÇMIşININ, BU GEÇ
MIşTEN ÇıKARıLACAK 'DER,SLERIN GERÇEKÇi BIR BiçiMDE YENI 
KUŞAKLARA AKTARıLABILMESı' NE YAZıK KI, BU GöREVIN KAR
ŞıSıNDAKI EN BÜYüK GÜÇLÜKLERDEN BIRI DE ELDEKI VERILE
RIN, BELGELERIN YETERSizllGI. HAREKETIN, GERIYE BlRAKTıGı 
ÇOK AZ BELGE, ÇOK AZ ÇALIŞMA, ÇOK AZ ÜRÜN VAR. GöREV, 
BIR YANDAN BU BELGELERI YARATıCı BIR BiçiMDE YENIDEN DE
GERLENDIRlRKEN DIGER YANDAN DA YENI BILGILER ORTAYA Çl
KARMAK. "1927 KOMÜNIST TEVKI FATı" BU ALANDAKI SAYıSız 
BOŞLUKTAN BIRINI DOLDURUYOR. 

'ruıIdyo'do yepyeni, pırıl pırıl, llerlye 
açık bır kuııu yetişiyor. Buna kıoaca, 
1971 ıonruı tuııu demek miimkün. 
tıerıye, oooyaIisme açık; ama "..,1" adı· 
na, "1OIfILLZm" adına kendine sunulan 
bemen borşeyi laıtlfmadan, manlık !ÜZ
gedoden geçirmeden benimsemeye, üs
telik de bunlara bir din gıbı ba#lanmaye 
etlUmii bır kuııu bu. Maoculuktan di
Ler .. pm aiumiara kadar tüm "çızgı" 
ler, bu kuella en gözalıcı, en çarpıcı, en 
a1b1rU görünen ılopnlarla, efsanelerle 
yaklqmaya çalışıyor. ömeeı� bır Maa
culuk, orta iiiretimin blUoon milliyetçi 
şartlanmalanndan yararlanarak, bunları 
körükleyerek yaldaşıyor gençli�e. Kimi· 
ıerı, bır clnayellen ya da Intibardan öle
ye geçmeyen kimi eylemleri, bilmeyen
lere "şanlı 71 dlreııl,ı" olarok anlalıyor. 
ötekiler. masal ve e!saneleri gerçeklerin 
yerıne koyarok yararlanmaya çalışıyor 
,ençlllfn açıkhlından ve sa1lıllOdan. 

SOSYALISTLERE 
DÜŞEN GöREV 

Muallarm. efsanelerin, abartmalarm 
ve ,ovence kabarmalann yerine ger
çekleri ortaya koymok sosyalist hare· 
ketln en büyUk görevlerinden biri. Çün· 
kU hem ıosyalistler yarınlarm öncüW
diirler, hem de bugünün gençliRi. yarı
nın en önemli gücüdür. Bugünkü kWja
lı, ı97l öncesIndekllerin çoıu gıbı, ya· 
no "kaybolan bır nesil" olmasını engel
lemek için, etltime, açıklıA"a ve aydmlı
Ra bugünden kaV1.lfmak gerekiyor. Buna 
kısaca, yeııl kuıı�ın elIilmi demek 
mümkün. 

Alzına verilen ber katııı lkIrcikslz 
yutan çocuklara benzeyen bugünkü ku
şalı yarın yitirmemek ıçın, hlç çekln· 
meden bazı fetl,lerln, milierin.. üzerine 
yürümek gerekiyor. Açlkç&A, burjuvazi
den cinayetlerinin beaabını sormayı bır 
an bile unulmadan "şaıılı 7l dlreııl,ı· 
nın" ne olup ne olmadıeını açıklamak 
gerekiyor. Buıjuvazlnln büyük kozu mil· 
lIyelçlllRe en küçük ödün vermeden, şo· 
'Yen ş&rt1anma1ann üzerine korkmadan 
yürümek gerekiyor. Yaşamlarını sosya· 
lizme adanuş insanlara saygıyı ve buıju
vazinln baskı döneminIn kOşullannı bir 
an bile göz ardı etmeden, Türkiye sosya
list barekellııln geçml,lııI, eksieı .. tav 
tası Ue, ama gerçeklere oturtarak ele al
mak gerekiyor. 

Bunlar, sosyalist hareketin ideolojik. 
plandaki en önemll görevlerinden bir bö
lümünü oluşturuyor. Gerekli ciddiyet ve 
sorumluluk içinde bu görevlerin üzerine 
yüriinmedllt sürece, gerçekler hiç çeki
nIlmeden ortap ,kanmawRı sürece, so ... 

yaUst hareketin genç, ileriye açık ama 
blllnçslz bır kuş�a kar,ı sorumlulu�u· 
nu yerine getirmesinden söz edllemez. 

VERISI, BELGESI KıT BI R GEÇMIş 

Türkiyelde yukarıda çlzllen çerçeve
nin bır parçuı olarak, sosyalist bareke· 
Iln W1hlne ellImek Isleyeııler hangi ve
rllerden yararlanacaklatl 

Ne yazık ki, eldeki belgeler ve veriler, 
belki de hlçblr ülkeııln W1hlnde görül
meyecek kadar yetersiz ve kısır. Omelin 
bugün, Ajlan Sayılgan'm hızlı antikomü-

MAHKEME KANAlıYLA 
ALDıGIMIZ TEKZIPTIR: 

BUR] UVA MANTlGı 

YOROYOŞ Derglıl Yaz�leri Mü
dürlüeune; Derglnlzln 7.Mart.l978 tarıh· 
li saywnın 10. soytasında 26-26.Şubal 
1978 tarihlerinde yapdan 61. Genel Ku
rulumuz konu edJlerek, örgütümüze çir
kin aaldmda bulunubnu,ıur. 

Belli bır s1yuel adına yayın yapan 
derıınlzln bu tür eleşllıllerden çok, bl· 
lImIel temele dayalı delerlendlrme ve 
el .. llı1 yapınOlı iereldrdl. Ama, örgliW· 
müze saldında; mantık; küçükbUrjuva., 
metod; tezvlrat olunca bu sonuç çıkıDl' 
oldu. 

Genel Yönetim Kurulumuz: 
1- Emperyalizme ve faşizme karşı de· 

mokrasl gtiçleılnln Ilkeli Ittifakının p .... 
Ilk olarak &\indeme geldiRI şu "ralarda 
bu tür saldınlan "kuyrok acısı sonucu 
da ol ... " provakasyon olarak nlteler. 

2- öıgütümüzün tiiıel kışıuıılnl lem,U 
eden Genel Bqkanımtz; DıSK Içinde ve 
devrımcı çevrede prensIp dö\'Ü4ü yap
mış, .. ndıkal alanda CooiIle,mlş apoletli 
kI,liere dayanarak deRli, hayalın caıılı 
dıyalekUeı ıçınde "ı'" yaparak bugüne 
kadar gebnlşur. Yıllardır sürdürülen bu 
kararlı mücadele, örgütümüzUn tüm or
gan blılmlerlnln kollekuC dUşünce .. 
davranııı lie yürümUştür. 

3- Genel oIarok Tliı:ldye işçI Sınıfııun 
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nllel gellşbnlnln örgüliimüzde yansıması· 
nı, kUçükburjuva mantıeman almamasını 
çok doıal ka"dıyoruz. ZIr. küçükbur
juva manlık; işçI Sınıfının kendı bIlimI
ni kavramUlnl kabullenemez. Onu gücii
lenler olarak nlteler. Mantık bu olanca 
metod da elbette ''kullanmao'' olur. 
Kendı marlCelleılnl başkalanoa mal el
meye çalışırlar. 

4- YOROYOŞ Dergl.ı ve onun da· 
yandıRı .lyasel ,unu açıkça blbnelldlr: 
BASIN.IŞ'1e Burhan Şabln ve dller ki
ıller delil, işçI Sınıfı Soıyallzmlnden 
kaynaklanan ekonomlk-demokratik mü-
cadele premlpleri vardı. Ellerlne tutu,
wrutan yazılan, anlamadan okuyan ro
bollar delil, işçI Suufı blibnlnl okuya· 
rak, bızmederek mlUtanlaşan unsurlar 
vardır. Bu unsurlara "robot", ''bülbül" 
yakışımnuı yapmak, organları kI,llerin 
oyuncalı olarak gönnek ve göstenneye 
çalışmak Işçi sınıfının düttince ve dav
r8JUf1 Ile tanışmamış Burjuva ve Küçük
burjuva Sosyalizmmbı harcıdır! 

BASIN.lş SENDIKASı 
GENEL YöNETIM KURULU 

Genel Sekreter 
HUaeyln KARAHAN 

Genel Başkan 
Burhan ŞAHIN 

nlst TeveSOllu 'nun ya da DarendeUoRlu' 
nun yararlandıkları ve kitaba çevlrdlk· 
leri belgeler dışında elde çok az verı, 
çok az belge var. Hareketin geriye bırak
lı!tı çok az belge, çok az çalışma, çok 
az ürün var. TlbU, boyal gücü boyU geıılş 
klmllerlııln, akalni Iddia etmesi mümkün 
olanlar bırer bırer öldükten sonra ortaye 
çıkardıklan "arular" bunlara dahil deeıt 
Bunlar daha çok kiŞisel bırer yazarlık 
denemesı ıılleııeınl taşıyor. 

Geçtlllrıılz aylarda, yenı bır kitap ya· 
yın1andı. "1927 Komünist Tevkıfalı" 
başlılını taşıyan ve Birikim yayınları ta
rafından hazırlanan kitap, başlılından 
da aııIaşılacafı gıbı, 1927 levklfalını ko
nu alıyor. Araştırmacı Mete Tuncay'ın 
sunuşundan sonra, o dönemin Vakit ga
zetesinde yer alan dııruııma Zlbıllan u
tanbyor. 

Mete Tuncay'ın sunuşund. da bellr
tllditl gibi, 1927 tevklfatuun önemli 
özelliklerinden biri, ilgin davanın tstiklal 
Mahkemelerinde ya da gW1 ukerl sıkı
yönetim mahkemelerinde görülmemiş 
olması. Bu, açık1ı11 da beraberinde geti
riyor. Bunun dışında, söz konusu duruş
ma\ar ne ılgılı zabıllann dabo sonra yan· 
ması, elde tek kaynak olarak duruşmayı 
yayınlayan Vakil Gazelesl'nI bıraJayor. 
Kitabı yeyıma hazırlayenlar, Vakil gaze· 
teslnde yer alan haberleri, yeni yazıya 

aktanmt\ar. Böylece, Türldyo'do 1(1)'0' 
Dst harekotln tarıhıno W,ldn ",mul bır 
belgeye kavuşuyoruz. 

BIR KUŞAGIN DRAMı 

1927 levklfatı .. ıu,ldn belplerden 
ortaya çıkan bır lemel ierçek var. Beıc. 
Ierln özünü de bu ierçek oluııturuyor. 
Açıkça ve kıACa 'u: I,çl .. wının kendl
Heınden _etlnln en aıır butılar al
lında zincirlenmeyo çalışddıtı, aydın 
kadroların I .. _edeyae biitlinü Ile Ko
maUSt Ideolojlııln 'u ya da bu '""'yo ... -
nun eaarell altında bulundulu koşullar
da, çorak bır toprakta llneyle kuyu kaz
maya çalışan bır I,çl auııfı aoayaII.tinin 
amıi ve mücadele blUnd. 

1927 tevkıfalında YaqıIanan 48 kiti
den belki de yalnızca birinin, Şellk Hü&
DÜ'nün bu ıılteIIle ahip olmall, aynı .. 
manda bır tuııaıın dıamuu da yanaıt> 
yor. lfiç ku,ku .... bazı başka .erçekleri 
de unulmamak koşulu lle. Bır koz, aynı 
davadan sanık olan 7 ki,ı, pyaben yar
gılaDlDlflardır. Bu davaya ıu,kln o\arok 
bunlar bok.kında söz aöyleme olanaıı 
yok. Aynca, yargılananlar aruuıda, .
yıaı az da ola, başka I,çl ııuulı d_m
dlerl, blDnçU militanlar da olablUr hlç 
ku,ku ..... Sözünü ettıeımlz, çalışma bl· 
çlrııl, ideolojik yelklnUeı, mücadele u
mi ve bwjuva mahkemesinin önünde 
inaneı.ndan en küçük ödün vermeme. lle 
yalnızca bır lek kişinin aIvrIlebllmesidlr. 

Dram burada ortaya çıkıyor. Bir yan
da, blUnd, mücadele azmi lle ön plana 
çıkan çok ama çok dar blr kadro, öte 
yanda, kendiUltnden laD,.n, blUnÇllz 
yılın hareketı. Arada bır köprü olnwı 
gerekmez ml? ıtte böyle bir köprürıün 
olma)'lljı, sosyaüst barekelln 1927'dekl 
dramım oluşturuyor. 

Köprü olması dUşlinülenler, blUm .. 1 
sosyalizm blUndııl ülkedekI km .. el bo· 
reketlenme ile bütüole,tinneal beklenen
ler 'lU. Bunlar da 1927 duru,muuxla 

Malatya 
senaryosu 

Elazığ 
sahnesinde 

Malatya olaylarının aleşl henüz kül
lenmeden, Dolu bölgesınde yenı oyun· 
lar tezgablanmaya başlandı. Kars ve ıe· 
dır'da cereyan eden olaylar, sanki d&ba 
büyük bır operuyonun üvertürü Izlenimı 
veriyor. Dolu Anadolu'da ikıncı bır Ma
latya olmaya aday e:örUlen kentlerden 
bIri de Elazıe. Elazıı'da geçUlmlz haf· 
talarda yenı patlamalar körüklenmek Ls
lendl. Malatya olaylanodan çıkanlan 
dersler� kll8C8S1 Malatya deneyimi, Eta
zıfda da leiaarlanmu ııtendı. 

ALTYAPı 

Elazıe, Malalya ııtbl I,çl saYiilnın 
hayıi çok oldulu bır ll. KaraYOlları, Ko· 

ban, Çimento fabrikuı, fenokrom ııtbl 
Iıyerierlnde toplam 30 bın .,ndlkalı I'· 
çlnbı bulundulu söyleniyor. 

Ancak, Malatya'dan farklı olarok, 
Elazıfdaki I,yerleılnde MHP'li, MISK' 
in önemlı bir alırhRı var. Son zamanlar
da, ömelln Keban'da, I,çlierln MISK'e 
ralmen grev karan almaları, eendlk.al ha· 
relroll. ve Iı çı ke.lmlnde Caşlst deneti
min kırılınakta oldulunu gösleriyor. Bu· 
nunla bırlıkte, bugüne dok eldlen \o
humlarla, bugün 30 bın I,çlden en az 
16 bIninin, Caşlılledn doırudan lehdll 
ve denetımı altında bulunduRu da bır 
gerçek. 

ElazıR'ın bır dlter özeUıal de öt",n 
cl .. yısııun hayli yük .. k olm .... Dev' 
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ya da bir kuşağın dramı 
yargılaıuyorlar. Bunlann arasında en 
önemli görevlerde bulunanlann yanına, 
Kemalist Ideolojinin mlkrobu ginn\ş. 
M1l1iyetçIBRIn mlkrobu girmiş. " Bu dö
nemde hiçbir şey yapmadan Kemalist 
lktidarı destekleme" tutumunun mikro
bu girmiş. Bunlar örgütün en üst kade
melerinde yf!!l &hp, hareketsizlitin ideo
lojisini ve "pratiRIni" yaymaya Çalışı· 
yorlar. 

DöNEK MI,  DE{;IL Mi? 

Kim bunlar'1 
Biri örgütün Istanbul 'daki yönetıcısı 

Vedat Nedim Tör. DiReri de kimilerince 
bareketln "Ideologu" sayılan Şevket sü
reyya Ayderrur. "Dönek" olarak bilini
yorlar. 1927'den sonra, fiili anlamda da 
hareketten kopuyorlar. Kemalizmin 
resmi ideologu oluyorlar. 

Dönek mi, deeıı mi? O zamanki de
yimle Vedat Nedim ve Şevket Süreyya 
Beyleri dönek saymak mümkün de�il. 
Hareketin talibslzliRi de, hiçbir dönem 
Marksist-Leninist olmayan bu iki kişi
nin, bir dönem hareketin başında yer 
alınalanndan kaynaklanıyor. Yalruzca 
Vedat Nedim Beyın Ibbarlan doRII 
önemli olan. Bir de, her ikisinin, yoeun 
çalışma gereken bir dönemde, Komin
tem'in de saptadıR"1 pasifiikleri var. Bu
nun felsefesi ya da " ideolojisi" var. Mete 
Tuncay, bunu şöyle belirtiyor: 

. 

"1927 d4l.108lndan sonra TKP 'den ke
ıinlikl� kopan bu iki arkadaş dört yıl 
ıonro Kıldro 'yu çıkarmGya başlayarak 
GfGIı yukan, partiliyken ICllUndukllln 
görüşleri bu dergi ç�urea:inde .ürdürecek
.... dir. " (s.lS) 

İdeolojik anlamda "dönekı l  oJdukla
nhı söylemek mümkün de�t1. 

"Yalnız adam" Şefik Hüsnü ile men
.. nk Vedat Nedim Bey arasındaki farkı, 
1927 davasında savcı da görüyor. Esas 
hakkındaki mütalaada Şefik Hüsnü icin 

MübendiJllk ve Mimaı:lık Akademisi ve 
Fen Fa.kültesi ve -yurtlar, hemen hemen 
tiimüyle fqısUerin işgail aitında. i'qıst 
lşplden yakasını "yırahilen, bir tek Ve· 
teriner Fakültesi var. Bu yüksek okullar 
ve yurtlar, taşizmin işgal merkezleri 
oldueu kadar, başka yerlere takviye 
gönderilecek yıemaklar olarak da görü
lüyor. örneRin &on Malatya olayıan sı
rasında, Malatya'daki faşisUerin, Ela
zlfdak1 yurtlardan önemli ölçüde tak
viye aldıkları biliniyor. Bunun dışında 
II Araiık mahaili seçimlerinde, bu yurt· 
lardan MHP 'II adaya 3000 oy çılrtıeı 
,öylenlyor (!) Yurtlann barındırdıeı ÖR· 
renci sayısı bilindleine göre, civar Iller
dekl tqlst1erin kendi Illerindeki "görev" 
lerini tamamladıktan 5Onra, Elazıe'daJd 
yurtlara geletek ElazıR'dakI barekete 
katkıda bulunduklan anlaşılıyor. 

Altyapıyı tamamlayan başka ögeler 
de var. örneein Malatya'nm "alevi-sün
ni" çekitmesi Ela2IR'a da damgasını vu
ruyor. Bu çekişme taşistler tarafından 
özellikle körük.leniyor. Aynca, kentteki 
güvenlik göreviilerinden önemli bır bölü
mü de " ülkUcü" lerle aynı görüşü paylaşı
yorlar. Bunlardan bazılarının, okullarda
ki fqııt işgal ve saldırdan bl:ızat yönet
tlkled de biliniyor. 

KUŞATMA VE SALDıRı 

ElazIR, &Ürekil olarak işgai aitındaki 
bır kent göriinUmündedir. liedcl olarak 
bilinen kişiler, şehrin ana caddelerine Çı
"arnamaktadıdar. Bııruabllecekled tek 
ıer vardır: Fevzi Çakmak mahalle.1. Bu
nun dlflDda, kendn dller tüm kesimleri, 

söylenenler şunlar: 
"Dr. Şefik Hüsnü Bey, maruz kaldılı 

bunca meuani(engeller) ue müşkilata 
ralmen me(kure.; ulrunda hiçbir ne
damet allımeti gö.termek8izin yüriimek
ten çe'kinmemiş lle hatta memleket hari
cinde bile bütün ozjm lle irade.ini ıor(e
derek çalışmaktan geri kalmamıştır. " 
(s.124) 

Aynı mütalaada Vedat Nedim Bey Ise 
şöyle tarumlanıyor: 

" Fakat mUmGileyh (adı geç�n) bu 
me/kure arkasında Hüsnii Bey kad4r fe
dakarlıklar lle cesaretler gösterememiş
tir. Bu ıohada ihtiyatkDr adımlarla yürü
mek i.t�miştir. " (s. 131). 

Vedat Nedim Beyin bu "faz\let"leri, 
daha sonra avukatı tarafından, savunma 
sırasında gerçekçi bLr şekilde ortaya ko
nuyor: 

"Miivekkilim, homüni.tler meyonında 
bulunmuştur, (akat bu i.mi geçen 
komünistler ueyahut komün;.t denilen 
bu zeoot fikirlerini icrai ıo{hoyo intikal 
ettirmek isteyince, müuekkiUm durmuş
tur. " (s. 141) 

Fikirlerini uygulama alanına koymak 
isteyenlerle bundan kaçırıanlar arasında-

faşistlerin işgal ve denetimi altındadır. 
Malatya senaryosunu ElazlA: sahnesi

ne koyacak girişimler, yaklaşan 1 Mayıs' 
la birlikte hız kazanıyor. Faşistlerin � 
zellikle yaydıkian, "ı Mayıs dolayısıyla 
Diyarbakır ve Tunceli'nden komünIstle
rin gelecekleri ve tüm camileri bomba
iayacakları"dır. ElazlR'da korku ya da 
şartlaruna nedeniyle faşistlerin etkisi 
altında bulunan halkın büyük çoRunlu
eu, "camllerini korumak" üzere toplan
maya başlmar. Biiyillt bir kalabalık, 
kentin en büyük camısı olan İ.zzetpaşa 
camisi önünde toplanır. Ancak saatler 
geçmekte, patlama olmamaktadır (!)  
Söylentilerin gerçekleşmemesi üzerine, 
halktan tepkiler yükselmeye başlıyor. 
Elazıe valisi de, olayların önüne geçmek, 
halkı yatıştırmak için elinden geleni 
yapmiktadır. 

" Caml bombalama" provokasyonu 
boşa çıkıruştır. Ku,atma'dan sonraki llk 
saldın girişimlnin beklenUeni vennemesi 
üzerine, t&flstler yenı oyunlara başvu
rurlar. 

"SU ZEHIRLEME" MODASI 

Malatya olayım sırasında taşistler ta
rafından ortaya atılıp, bUyük basının da 
"katkısı" ne ortalııtı k.ruıtıran "şehır 
suyunun zehlılenmesl" balonu, ElazlR" 
da da şişirillr. Malatya olaylarında Ha· 
mit Fendotlu, belediye bıı.şkanı ldl. Ela· 
zıfın da MHP'II bır belediye bıı.şkanı 
vardır. Oiay çıkartabllmek Için, 200 cl· 
varındakl bır "öncü" tqlıt grup, "bele
diye başkanının annesi ,ehir suyundan 

ki farkı, mahkeme de deeerlendirmiş ve 
Şefik Hüsnü 1 yıl 6 ay hapse mahkum 
olurken, Vedat Nedim'in 4 aylık cezası 
2 ay 20 güne Indirilmiştir. Menşevizmin 
do�al sonuçlarından biri olan Ihbarcılık, 
burjuvazi tarafından böyle ödüllendiril
miştir. 

"BEYANNAMELERIM 
YOLUNDADIR" 

Türkiye'nin o dönemki çorak topra
eında, yeni kadrolar yetiştirmenin güç
lüeti , bu işin ne denli sabır istediei, za
man zaman, yargılanan di�er sanıkların 
duruşma sırasında söyledikleri ile de or· 
taya çıkıyor. 

Yargılanıp beraat edenlerden Yuva· 
kim efendiye, daeıtılan bazı bildirileri 
(beyanname) soruyorlar. Yargıç 'la Yu
vaklm Efendi arasındaki konuşma şöyle; 

"Beyannamelerden .enin malumatın 
uar mı' 

''Yok efendim. Hatta bano mÜltantik

likte (wrgu hakimlilinde) sordulllr. Ben 
kazanç beyannameleri ıcndım. 'Beyan
namelerim yolundadır' �edim.. 

zehirlendi, komünistler suya zehir atmış
lar" diye sokaklara fııltyor. Şehirde pa
nik havasının yaratılması için bütUn nok
talar düşünülmüştür. Telefonlar kuten 
kesnlyor. Arabaiar sokaklarda sürekli 0-
larak: korna çalıyor. Bazı camllerden de 
yme sürekli olarak anom yapılıyor: "Su· 
ya zehir atılmıştır, hiç kimae su içme
sin ... " 

Bu tebrikler üzerine 56 kışı butarıe· 
lere başvurur. Kimsede en kUçük bır ze
hirlenme emareıl görUlmez. "Zehir" ha
lonu da Istenileni vennemışür. 

Ama tertipier de bltmemlştlr, Bu k.z 
"yangın oyunu" sahneye konur. Bir an
da kentin "bttpazarı" olarak bilmen ke· 
liminde yangın Çıkar. Yangını ,öndür
meye çalışan ittaiye görevılleri çeşItli 
yollardan faşistler tarafından engellenir
ler. Burada da aynı söylenti yayılmak Is
tenmektedir:''Can mal dUşmam komUn
nisUer, pazarda YllIUlın çıkardılar .. t. 

"KomUnUtUk nedir, b/Ur mi.int 
''Biliyorum kı komUni.tlik bolş�tlik

lik dedikleri şeydir. Ama bolfetliklik rı�
dir' Onu bilmem. Onu d4 öbürü kad4r 
bilirim, .özün dolrUlu. .. tt (I. 83) 

Yorgi Todorot da kendisine "elitim 
çalışması" uygulananlardan biri. Duruş. 
ma sonucunda beraat etti. Y]orgl Efen
di, yargıca komünistler ve komünizm 
bakkındakl bilgisini şöyle akl.anyor: 

"Ders Veriyormuş. Sıın de dinliyor
muş.un . 

..... Hayır, çok dırdır konuşuyorlar
dı. Kapital'den holuettiler. " 

"Komüni.t ne demektir' 
''Bilmiyorum oma pek iyi bir şey ol

mad"ını anlıyorum. BuWari.tan 'do bun
dan çok fenohk olmuştu. 

"Ne gibi bir (enalık? 
"Hapi. oluyor, kanşıkhk lillln." 

(s. 89) 
SAYGı BORCU 

"1927 Komünist Tevkifatı", bir dö
nemi, bu dönemin çalışma güçlüklerini, 
eksikliklerini ve ihanetIerini anlamada 
başvurulması gereken bir belge. 

Türkiye'de bugün sosyalist mücadele
yi verenler, diri ama bilinçsiz insanlara 
dünkünden daha kolay birşeyler aktara· 
bUenler sayıları hayli az da olsa geçmiş· 
te tüm ihanetIer, menşevikler, baskılar 
karşısında yılmadan çalışan işçi sınıfı 
devrimcilerine çok şey borçinlar. Kad· 
msuzlueuo, mevcut kadrolarm ihaneti. 
nin üzerine bıkmadan, yılmadan ve daha 
çok çalışarak yürüyebilenlere, en bafta 
saygı borcu var. 

Bu borç, daha çok çalıtarak, yenı 
kuşakları egiterek, bu eıııtlmde geçmi· 
şi eksi�i ve fazlası ile ama gerçek boyut
ları ile sergileyerek ödenir. Şatow kura· 
rak, masallar anlatarak, böbürlenerek de
eU. 

M.Ç. 

TEHLIKE BITMEDI 

Malatya senaryOlU, ElazlR'da şlmdl· 
Ilk bıı.şarıya ulaşmamış görünmektedir. 

Ancak toblike geçip gitmiş de deRII
dir. Elazıe'ın bugünkü yapısı ve faşistle
rin etklnlll!l, yenı provokasyonlar ıçın 
elverişli bir ortam oluştumıaktadır. Gü
venilk mensuplan ile faşist beslemeler 
arasında yakın ilişkiler bulunmaktadır. 
Pol-Der'li olarak bilinen polisler ise, sü
rekli olar:ak bıı.şka illere yollanmakledır
lar. Son olarak, tub..ıklu bulunan arka
daşlarına yemek gt)ti.imıekte olan 4 ileri
ci, faşistler t.ara!ından sUahla tannmlfı 
yaralananlar olmuşbır. Bu kez saldırgan
ların kimlikleri saptanmıŞ, bu ( .. Istler 
tutuklanmıştır. Ancak kısa bır lÜI'e .on
ra, mahkemeye bile çıkanlmadan 1ii1\1)
rilmlşierdlr. Emniyet müdürü, APıı ola
rak bilinmesine karşın, MHP1Ueri, parti: 
ılnbr temel telaefesine unun olarak tü
tekli koUamakledır. 

Elazııt'daki dlRer bır tehlık. de, fa· 
şutlerin işçi kesminde ft eaıatlar ara
sında da dller kenU.ıde pek göriimeyen 
bır etkinilk uRlarn" olmalandır. Bun· 
dım Iki yd önce lI.dcnedn göoterl yapa
blldlj!1 ElazlR'da, ilerici güçlerin daRınık
lıRından yarerianarak faşlltier adım a· 
dını Ilerlemeye başlamışlar ve ıonunda 
kenti deneUmleri altına almışlardır. Fa
şilt ölrencUerin, I,çl ve emekçi keıbnde 
bellrii bir ülçüde de ol .. etkinlik saala· 
yabBmeleri, tehllkenin boyutlmm daha 
da büyütrnektedlr. 

Kıaacası, ElazıR'da "aityapı" vudır; 
ve ElazlR her an yenı bır Malatya olabi
lir. 
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Çeşitli 
ülkelerde 

BREZILYA'DA GENERALLER 
"SEÇIM" YAPıYORLAR 

Brezilya askeri diktatörlüA'ü ülkenin 
sahip oldueu kaynaklara �men kitlele
rin sorunlama çözüm getirebilecek hiç
bir gelişrr e gösteremiyor. Bu durum fa
şist diktatö:lü�e karşı direniş hareketi· 
nin yaygınlaşmasına yardımcı olmakta_ 
Askeri diktatörlük ise kitleler içinde 
yaygınl"an bu haıekeUllI!!l istekleri 
doırultusunda yönlendlrebilmek için 
yenı girişlml. pde i koşuyor. YöneU
me belirli bır demokratik görünüm ve-o 
rebUmek için bu yıl sonuna doQ:ru tike
de üç ayn seçim yapılacak. 

İlk seçim eyalet yöneticilerinin seci· 
mi. 197'1 yılında parlamento'yı da geçl· 
ci olarak kapayan kararname ile seçim 
sistemine getirilen detişiklik, bu seçlm- · 
leri anlamsız kılmakta. Yiiriirlükteld sis· 
teme göre eyalet yöneticileri cumhur
başkanının seçti� özel seçmenleree se
çilecektir. Bunun, seçimin dotrudan 
do�ruya cumhurbaıkanınca yapılmasm· 

,dan fazla bir farkı yok. İkinci olarak 
Ekim ayında cumhurbaı;k�ı ",çlmle· 
ri yapılacak. Buna gerçe k bir seçim de
me�e imkan yok. Seçlmlerde muhalif 

o "'NGOLA HALKı CIA 'NIN KANlı 
ELINI KıRACAKTIR 

Son günlerde Angola'ya karşı emper
yalist güçlerin yerli işbirlikçilerle birlik
te düzenledikleri komplolar yolunluk 
kazandı. Yine Angola Halk Cumhuriye
U, akçı Güney Alrikadan yöoJendi.rilen 
sÜlekll saldırılara' hedef olmakta. Porte
kiz'de bulunan FNLA yöneticisi Dani
el Chipenda'nın emperyalist mihrak1a
rm ecsteli lle paralı askerlerden bir or
du oluşturmak için çalışmalarda yaptı�ı 
ı"bl. edildi. 

Geçen bafta eski bir CIA ajanı ve yö
neticisinin yayın1adıA:ı kitap, Angola'ya 
karşı düzenlenen bu komplo ve saldmla
rm arkasında hangl gliçlerin bulundu�u· 
nu bir kez daha ortaya koydu. Eski CIA 
ajanı John Stockwell yayınladı eı kitapta 
1975 yılında Kisslnger'in girişimlile An· 
gola halkının mlicadelesine müdahale et
mek için özel bir vurucu güç oluşturuı
dul:unu açık1ıyor. CIA 'nm eski yönetici
.lnin açıklamaları ABD 'nın CIA aracılı· 
�ıyla FNLA ve UNITA'ya b�1ı birilkle· 

adaylarm çıkmasını önleyecek bir baakı 
politikası büti1ı ,lddetiyle sürdürülmek
te. Mevcut lAIk aday da bugUnkü batkan 
Ernesto GE:IC'ijl tarafından "seçilen" ge
neral Jao aopUsta Flguelredo. Flguelre
do 'nun şu andaki görevi Brozııya &İZLİ 
polisi SNI'nın şeOI!!1. Bu görev daha

' 

şimdlden yenı batkan adayının Brezilya 
halkına nelergetfreceeini beDi etmeye 
yeterli. Son günlerde ülke demokratlk 
güçlerinin Brezilya'Da da�ıttıklan bII· 
dirilerde general Figueiredo'nun ŞUl'nin 
kaUI polis örgütü DıNA ile ışbırll!!l ya· 
paı.ık ülke dışındaki Brezllyalı Uericl ve 
demokratlara karşı düzenledUtleri katli
am planları açıklanıyor. 

Olke'de yapılacak seçimlerin en ö
nemlisi ve sonuncusu da Kasım aymda 
yapılacak yasama meclisi seçimleri. Bu 
seçimlerdi Brezilya halkının büım. baskı
lara raCmen tek legal muhalefet hareketi 
MOB 'ye oy vererek bu hareketin çatun
luA'u almasUlI saelamaları beklenmekte. 
Bu nedenle faşist askeri çevreler, büyük 
sennaye ve emperyalizmin desteeı Ile 
AIDB hareketi içerisinde bir bölünme 
melanmaya çalışıyorlar. Bölünme ger
çekleşmezse, seçimlerin yapılmasından 
vazgeçllmesi de büyük bir olasılık 

ri �lttll�l, çarpıı,malarda "cephede" bu 
güçleri "akıl!" olarak destekledieı, ha· 
berleşme merkezleri kurdueu ve lojistik 
destejp üstlendleini ortaya koymakta. 
Yine Stockwell'in açıklamalarına göre 
parah askerlerin Kinshasa'da toplanması, 
eRitilmesi ve Angola'ya uçakla gönderil
mesi lşinl de CIA üstlenmiş. Bu amaçla 
paralel bir faaliyet gösteren ırkçı Güney 
Afrika Ile de yakm işbirll!!i yap�d�ı be· 
lirUliyor. FNLA ve UNITA için CIA 'nın 
gönderdiei 1 milyon-400 bin doların bu 
hareketierin bozguna uAramaso sonucu 
ıaire başkanı Mobutu 'nun cebine gitti
elde açıklamalar arasında yer alıyor. 

Bütün bu açıklamalar birkere daha 
Angola halkının iç işlerine kimlerin mü
dahle ettiklerini, Angola halkının baeım
sı.zlık, özgürıük, toplumsal kurbJluş mü
cadelesine karşı çıktıklannı açıkça or· 
taya koyarak emperyalizmin yürütme· 
ye çahştıeı rezi1ce propagandayı yerle 
bir etmektedir. Aynı şeldlde emperya
lizmin, CIA 'nın kuklalannı destekleme
de emperyalizmle aeız birltli eden Mao' 
� dış polltikarun gerici yüzüde sergilen
mektedir. 

As'ya Ortak Pazarı'na hayır 

Ortak pazara Dolru mu' 

Asya kıtasmda son yıllarda ulusal ba
I:ımsızhk ve toplumsal kurtuluş mücade
leleri güçlenmekte, yeni boyutlar kazan
maktadır. Güçlerin.bu mücadelelerin ge
liş dogrultusu olarak ta sosyalizm glde· 
ıek ön plana Çıkmaktadır. Afganlstan' 
daki son gelişmeler son olgunun yeni bir 
kanıtıdır. 

Bu olğu karşısında emperyalistler ve 
bölgedeki temsilcileri de yeni girişimler
le bölgedeki egemenlik alanlarını koru
yacak, peJôştirecek düıen1emeler arayış
lan peşinde koşuyorlar. 

IRAN
' 

ŞAHI zEMlN YOKLUYOR 

Emperyalizmin Asya kıtasında jan· 
darmalık görevini üstlenen İran Şahı'run 
,;on Hindistan gezlslnde ortaya att�ı gt> 
riişler bu tür girişimlere yeni bir örnek 
oldu. han Şah. Hindistan'a yapb�ı res
mi ziyarette genel çJzglledni belirlediRi 
bir "Asya Ortak Pazan" kurulmasını 
önererek Hindistan Hükümetinin bu 
konuda görüşlerini öereıımek için bır 
zemin yoklamasında bulundu. Hindistan 
Başbakanı Desal 'nin diplomatik nezaket 
kurallarının etkisiyle de olsa somut bir 
görüş belirtmeyerek kesin tavır belirle
mem�i. tran'm bu konuda girişimlerine 
d'!vam etmesi için cesaret verme olarak 
yorumlanabilir. Nitekim bizzat bazı res
mi çevrelerde bile şimdiden karşı tepki
ler ortaya atılmaya ve Başbakan Dew 
eleştirilmeye başlandı. 

HINDISTAN'IN ÇıKARLARı 
NEREDE 

Hindistan ıçın Ilk bakışta bir "A.ya 
Ortak Pazan" kurulması düşüncesinin 
bazı çeJôci yönlerinin bu!undueu �ıJyle
nebitir. Bir Ortak Pazar'ın kurulması 
Hindistan'ın ürettili malların üye olacak 
ülkelerin pazarlarına rekabet gücü düşük 
yerli mallar karşısında tercih edilmesini 
�hyabııir. Karşılıklı olarak yap�acak 
gümrük indirimleri ile üye lakeler Ihracat 
ve ithalat oIanaldaruu artırabilirler. An
cak böyle bir Ortak Pazarın Hindistan 
için çok daha fazla aeır basan olumsuz 
bir yanı vardu. önerilen "Ortak Pazar" 
kapalı bir blok nitelllll tqımaktadır. Bu 
olgu Hindistan için çok önem taşıyan 
birtakım iç ve'dış sıyasal ve ekonomik 
güçlükler doCmasına yol açawtu. Her
şeyden önce Hindistan'ın ihracatının 
beşte dördü önerilen ortak pazar dışın
da kalan ülkelere yapılmaktadır. Halen 
çok büyUk ekonomi darboeazlarla kar
Şi karşıya olan Hindistan'ın dış ekono
mik ilişkilerinin yapısını bozması önem
ıı olums\1? sonuçlar doluracaktır. Ayrı
ca Dünya Uluslar TopluiuCu üyesi dıeer 
Asya ülkeleriyle Hindistan arasında tica
ri ilişkllerin gelişme.llçln büyük olanak· 
lar oluşmatildır. Sidney'de yapılan 12 
ler konferansıoda Başbakan Desal bu 
konuda hoşnut1ueunu belirtmiş. Bölge 
Ulkeleri başbakanlar kongeranslOm tica-

rı ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi
ne yönelik sürekli bir organ nitelili ka
zarunakta oldu� bir ortamda Hlndlstan 
için "Asya Ortak Pazan" adlı bir kapalı 
kuruluşa dahil olma olumlu sonuçlar 
getiremeyecektir. 

ASıL AMAÇ 

Dl!!er taraftan Iran'm birdenbire yap
tıe;ı bu önerinin altında yatan amaçların 
aranınasıda çok önem taşımaktadır. Böl
gede emperyalizmin sözcillijtünü yapan 
iran Şahı'nıo öteden beri Asya'da em· 
peryallzmin yayılma çabalannda bir ön
der rolü üstlenmek ısıeel blllnlyor. iran 
Asya'da bir "Ortak Pazar" kuruimasına 
öncülük ederek bu kurulu!u bölgede p0-
litik nüfuzunu yaymak ıÇın bir araç OJa. 
rak kullanmak istemekte. Iran petrol do
tarlanna ve silahlanma yll1fını hızlandı
raıak oluşturdulu omuJUnUD denız ye 
hava kuvvetlerine dayanak bölpde lider
litini gerçekleştinnek istiyor. Ancak 
Hindistan'ın tran şahmm bu emellerine 
alet olması, büyük insan gücü, ekono
mik, bilimsel, teknik potansiyeli ile ulus
lararası yaşamda saygın bir yer edinebi
lecekken, İran'ın küçük ortalı rolüne ra
Zi olması beklenemez. Aynca son bir 
nokta olarak Iran'ın "Asya Ortak paza· 
n" gibi çok yönlü bir uluslararası ekono
mik işbirliti kuruluşunu yönetebilecek 
yetenekte olmadıA:ını da unutmamak ge
reJôyor. Türkiye ve Pakistan'm da üye 
olduklan "KzUunma ıçın Bölgese� itbir-
1IIi Paktı" (RCD) nın içinde bulundu� 
durum ve karşılıklı yardunlaşma ve iş
birlıeini geliştirmek yerine siyasal nite
likli bir yıı.pı kazl&lU1laSl bu konuda yete
rince aydınlatıcıdır. 
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Spor alanları 
• 

şovenızme 
kapalıdır 

7 Mayıs pazar günü televizyon1anrun 
bqında bulunarılar, TRT'nin hayli Il· 
ginç b.:w çırpmışlanna tam.k oldular. 

Kameralar, Sorya'dan 74 kilo güreş. 
çlmlz Reşit Karabacak Ue Sovyet Marta 
arasındaki güreşi veriyordu. MaÇIO soo· 
larına dol!ru, Karabacak alta düştü. Tuş 
olmak üzereydi. Ama bizim TRT'cller 
de bır Türk güreşçisinin Sovyet raldbl· 
ne tl.ı.ş olmasını milyonlarca izleyiciye 
göstermeyecek kadar " milliyetçi" idiler. 
Yayın bırden kesildi. Aynı saatlerde An· 
kara'da Atatürk Spor Salonunda yapıı· 
makta olan Türkiye · Yunanistan basket· 
bol macına girdi kameralar ... 

HER BOYDA ŞOVENIZM 

Ama bir de ne görelim ... Y unanlılar 
potamıza buket üstüne basket atmıyor
lar nu? Kameralar burada da umdukları· 
DI bulamadılar. Yunanlılann bu derece 
avantajlı olabilecekleri pek hesap edil
memişti. Balta taşa vurulmuştu. Belki 
de (ÜreŞ bitınlştlr, düşüncesi ile yeniden 
Sofya 'Yıl dönWdü. 

Maç bLtmlş, Karabacak tuş olm8)DIş. 
tL .. 

Ama spara bir şoveruzm aracı, insan
ları insanlara dost de�ii düşman edilme· 
sine yarayacak bir alan gözü ile bakanlar 
tuş olmuşlardı. Tuş olanların arasında 
CHP'li Gençlik ve Spor Bakanı Çakmur' 
un da bulundu�u daha sonra anlaşıldL 

çakrnur, maçtan önce ilgililere "eler 
Yunanlılara yenilirseDiz gözüme görün· 
meyin" demişti. 

Çakmur'un bu anlayışı, 1972 Mlinib 
olimpiyatlarında Yunanlı rakibine yeni· 
len bir güreşçiye "utanmıyor musun 
kaos"," iliye b�ıran 12 Mart bakanın· 
dan ne ölçüde rarklıdıı'! 

SAHNEDE MAOCULAR DA VAR 

Spor alanlanndan. salonlardan ve 
minderlerden hareketle, şovenizmin en 
pespayesinl yapan faşistlere, gericilere, 
ve dindiere eklenen, yalnızca TR T ve 
CHP'nin spor bakaru olmadı. Bu ilginç 
karma ıçınde, yer alması gereken bir baş
ka kesim daha yer aldı: Maocular. 

Maocular ıçın de bulunmaz bır ni· 
metti Sorya'daki dünya şampiyonası. 

Sosyalist ülkelertn tüm spor alanları 
ıçın geçerli olan blUm .. I, planb çal"ma· 
ıımn Urlin1erlnin minderlere de yansıma-
11, tüm gericilerle birlikte maoculan da 
çileden çıkarıyordu. Maoeular, giireşe 
meraklı balkınuzın "bam telini" bulduk· 
\annı sandılar: "RUlIar yine oyun etmiş· 
lerdi. Dopıng yapmışlardı. Şlke yapmı,· 
Iardı. ı,te Ru.1ar hep böyleydi ... " 

Maocuların, Yunanistan maçı dolayı· 
sıyla bakan Çakmur'a yüklendikten son· 
ra, aynı şovenlzml soSYalist sisteme kar
İİ güre, mlnderlerinden harekelle dök· 
türmesl, maoculueun sahtekar Ildyüzlü, 
"çıft staııdartlı" malum politikalarını 
bır kez daha ortaya koyuyordu. 
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ŞOVENIZM, GERÇEKLERI 
GIZLEMEYE YARAR 

Böylesine bır şovenizm histerisi içln
de sözde "tartışma "ya açılan sporumuz, 
bugün ne durumdadır? 

Bu konu üzerinde gerçek boyutlan 
ile dütünen, kafa yoran pek az kişi Yıl
dil. Sporumuz konusundaki gerçeklerin 
Iklnci plana ltilmesinde, boş ıart"malar, 
şovenizm histerisi ile birlikte başrotü; 
glzle.yicl perde rolünü oynamaktadır. 

örnek mi? Sayılamayacak kadar çok. 
Bir Avrupa güreş şampiyonası sonun-

d. tart"ıIanlara bakalım. Taıt"malarm 
odak noktasmı neler oluşturoyoı'? Gaze
telere bakmak yetertı: "Güçlü, raldbinin 
elini ısırdı mı, ISlrIDadı mı"; "Güçlü'ye 
ihtan Yunanlı hakem mi verdi, bir baş
kası mı?"; "Yunanlı, Güçlü'yü neden 
ısırdı" vb. vb. 

Bir lSU'ganlıktır gidiyor. Oysa şampi
yona sonrasında batantrenör Muharrem 
Atik, Yunanlı gtin!fçlnln Güçlu'yü wl'
mad_Rml, Güçlü'nün güre, masuıda çe
nesinden sakatlandıgw söylüyordu ... 

Ama uluslar arasmdakl düşmanlılı 
körüklemeyi, şoven histeriyi pulatmayı 
başlıca ueraş haline getiren BabıaH'nin 
boyalı basını, olayı birinci sayfaya Çıkar
mıştı bile: "Yunanlı, bizi yenerneyince 
Ismn.ıŞtl" Gazete, Güçlü'ye bir de tav
siyede bUlunuyordu: "Kuduz aşısı oL" 

GERÇEKLER NELER? 

Evet, klmln kimi ısırdl�1 tartışılıyor· 
du, ama temel gerçekler hiç mi biç tar
tı,ılnuyordu. 

ömeAln; tüm karşalaşmalaıa yıllar
dır aynı takımla çıkıldı�ını, bu klasik 
tertibln d"ında hiçbir yeni güreşçi ye· 
tlşrnedlRini kimse tartışıyor mu? 

Kabiliyetleri ortaya çıkan, üstel� de 
spor yaşanılannın son günlerinde oLan 
bir Vehbi Akda�'ın, bır Mehmet Uzun' 
un her şampiyonada giireştirilmesinde 
israr edUiyor da neden önlerinde daha 
spor yapabilenek en az 10 yıl bulunan 
gençlere deneyim kazanmalan Için şans 
tanınınıyoı'? 

BugUne kadar, Ibelerden, yüksek o
kuJIardan, ilikemizin çeıltli lUerinden 
kaç yenı güre,çl yetiştirdik? Bu sporun 
wkeye yayılmumda başlıca unsur olan 
teıis sorununa ne kadar elllebilellk? 

Hadi, diyelim kı bunlar "bqka" s0-
runlar. Diyelim kl, "güreş bizim ata .po. 
mmuz" Dlyellm ki, yıllar önce ollmpl
yat ve dünya ,amplyonları çıkanrken te
slı mi vardı, "bilimsel çalı,ma" mı var
dı? 

Böylelert ıçın başka sorular da var: 
Minderde gUre,çllerlmlzln hangi o

yunlannı gördünüz ? Tek dalıp irkaya 
dolanarak puan almanın dı,ında, salto 
atan, klinde dolduran, çırPma yapan, 
tek kol kıwan, burgu alan rakibi nı yere 
indirdikterf sonra yenıden oyun yapıp 

BURJ UVAZININ KÖRüKLEDlCiI ŞOVEN IZM DALGALARı, SPOR ALA· 
NINDA DA YANSıMASıNı BULUY0�. GEÇTiCilMIz HAFTANIN SPOR 
OLAYLARı, BÜYüK BURJ UVAZINlr-. GüDOMüNDEKI BÜYüK BASıNıN 
BU OLAYLARıN üZERINE NASIL GlnlCiINI GÖSTERMEDE IYI öR· 
NEKLER SUNDU. GüREŞT iN BASKETBOLA KADAR, HER ALANDA 
KABA BIR ŞOVENIZMIN ARACı YAPıLMAK ISTENDI SPOR. IşIN IL· 
GINÇ BIR YANI DA CHP'LI GENÇLIK VE SPOR BAKANıNI!'! DA BU HA· 
VAYA KENDINI KAPTIRIP "YUNANlıLARıN MUTLAKA YENILMELERI· 
NE"öZELBIR ÖZEN GÖ�TERMESI IDI. GÜREŞTEKI "KIM KIMi ıSıRDI" 
TARTIŞMALARINA EKLENEN ÇAKMUR'UN BU TUTUMU, SPORUN 
GERÇEK ANLAMı VE IÇERlCiINI KAVRAYANLAR TARAFINDAN HAY· 
RETLE KARŞILANDI. 

puan alabilen kaç güreşçimizi gördünüz? 
Sorunun temeli burada yatıyor. Co

�u klşl "güre,lmlzln gertlediRlnl" 'ÖYler. 
OoAru d�1I bu. Aslında güreşimiz ge. 
rilemedt. DJler uluslar blUmsel spor po. 
IIUkası Ile güre,te de iierlediler. Biz Ise 
yerimizde saydık. Eıkiden dünyada 0-
yun bilen, oyun yaparak güre, alabilen 
pek az uluı vardı. 2. Dlblya savqmdan 
çıkan bır Avrupa'nın, harap bır kıtanın 
üstelik ııUre, bilmeyen pehllvarılarını 
yıllarca yerden yere wrarak kendimizi 
avuttuk. 

Oy .. buiÜD, dieer ulu.larda güreşl 
öR'rendller. Saltonun, klindenin, tek ko-

lun, burgunun ne oldulunu onlar dı 
biiiyorlar artık. Ve bu alanda bize aşık 
aUırmıyorlar. "Bizim zllltanınuzda neler 
vardı" diyen eski pehltvanlannuz, bllbn· 
sel çalışmaya bunın kıman eskl "usta" 
larunız, ,unu unutmumlar ki, aynı ,. 
kllde bugUn minden! çıkablbeler, ilIm 
madalyayı ulaşablie<ek pek az kır' Ci· 
kar aralarından. 

Temeldeki gerçekler, bır ,,,,,,nızın 
perd .. ı Ile örtlldüj!ü sürece, ııuretta o� 
lUn. dilerlerinde olaın, bır ıdım ılabı1-
memlz olanaklız. Bunu herkeıin böyle 
bilmesi gereklyor. 



TRT HABER MERKEZiNDE "ECEViT ÇıKARTMASı" 
TRT Haber Merkezi, geçUglmlz haf. 

ta, Eoevit'in Federal Almanya ve Ingil
tere gczlsi nedeniyle karıştı. "Eeel'tt'in 
hatıra deferi haber bültenleri "nı doldu
rabilmek ıçın gezi, beş altı kişilik ekip
lerce izleneceldi. Ekiplerln, muhabirler 
ve kameramanlardan oluşması gereki. 
yordu. Ecevit'I Ankara'da ya da Istan. 
bul'da, doeu illerindeizleyen anlardı. 
Ama söz konusu olan, Ecevit'e, hem 
de ggüzel bir yurtdışı yolcuhıkta bir· 
Ilkte olmak olunca iş de�lşU. Taze ve 
hlZlı CHP'li yöneticiler "hizmet aşkıy
la" yanarak Federal Almanya'nın yo
lunu tuttular. Her ne kadar görevleri 
det'iJse de muhabirllk yıtpmaya hazır 
yöneticilerin yanı sıra, bir senedir hiç
bir işe gitmeyen bazı "ayrıcalıklı" ka· 
meramanlar da ekibe dahil edildi. Asıl 
gitmesi gerekenlerse, "kıdemsiz" olduk· 
ları gerekçesiyle gönderilmedi. Haftanın 
her günü ve en az 9-10 saat kamerayı 
sırtlayıp toplantıdan toplatıyı, olaydan 
olaya k�şuştunııan kameramanların 10. 
demsiz oldutu yeni akıllanna gelmişti. 
Hoş, akıllarına gelse de ömeRin bir Ma· 
latya olayını da kıdemlileri gönderecek 
degillerdi ya! • 

Aslında son olay, TRT Haber Merke· 
zi 'ndeki gelişmelerin bir öZeti nitelilin· 
deydi. Haber Merkezi 'nin yöneticileri, 
ber gün !'!lilyonlarca kişiye yansıttıkları 
baber!eri bazırlarken yaptıklarından 
farklı birşey yapnuyorlardı. Türkiye 
Odalar Birlill'nde bir toplantı oldu� 
zaman nedense bep Birlik Başkanı'nın 
odasında bazır bulunan TV Haberleri 
müdürü özden Vardan gi tmeyecekti de 
kim gidecekti geliye? Ankara Sanayi 
Odası'ndan sık sık "özel haber" üreten 
yada üretilmesiile yardımcı olan bir 
Mehmet Bican gitmeyecekti de kim gi
decekti geziye? 

TRT Haber Merkezi, özellikle son ay· 
larda iki şeye kulak verir olmuştu. Ece· 
vit'in ve Türkeş'in demeçierine. nki, 
CHP'lililin geregiyi> Ildncislyse "ta· 
rafsızlıgın". Çok tarafSıZ yöneticiler, bu· 
nu kanıtlamak için olsa ge"rek, Türkeş'in 
her basın tODlantısını sesli olarak ve 

uzun uzadıya yayınlatıyordu. öte yan· 
dan, bir CHPıln1n başına ne gellne gel· 
sin haber oluyordu da, öme�in Türkıye 
Işçi Partisl'nin Ankara'da Aıtınd&g Ilçe 
binası neredeyse tümüyle ortadan kaldı· 
nhyordu da "haber degeri" bulunmu· 
yordu. 

"AMA ONLAR GüÇLü BIR SINIF" 

TRT Haber Merkezi'nde, Sanayi ve 
ticaret odalarmın, Işveren sendikaları 
konfederasyonunun haberlerinin neden 
bu kadar sık ve çok yer aldıgı sorulunca 
bir "yetkili" şöyle demişti: "Onlar bir 
sınıfı temsil ediyor". Başka bir sınıfı 
temsil edenler hatırıatııdı�ında ise yanıtı 
bu kez şöyle olmuştu: "ıyi ama onlar 
güçlü bir sınıf .. " TRT Haber Merkezi yö
neticilerinin felsefesi buydu işti. CHP ik· 
tidarda oldugu için, sennaye "güçlü bir 
suur" oldugu için, MHP'de "adamı kor· 
kuttugu" için haberleri verilir .. TRT Ha· 
ber Merkezi 'nde onnan yasası işliyordu 
açıkçası. Kim güçlüyoo o kazanıvordu. 

TRT Haber Merkezi'nde gücün "ka· 
zandıgına"en iyi örnek de, Türkeş'in 
body·guard ııgını yapb�ı çok kışı tara· 
fından bilinen en iyi bildigi iş MHP'nic.ı 
propagandasını yapmak olan kamera· 
man Hanefi Savrun 'un görevden alınma· 
sında yaşanmıştı. Hanefi Savrun, bir ba
kanın basın toplantısına, görev ve yetki· 
lerinin dışına Çıkarak .neredeyse " haka· 
ret" anlamında bir soru sorduRunda gö
revden alınması gerekmişti. TRT Haber 
Merkezi çalışanlarının büyük tepkisi ve 
CHP'nin dotaylı baskı sonucu görevden 
almak zorunda kalmışlardı. Ama çok U· 
ginç bir gerekçeyle: kameramanlak sta· 
jım yapmadı� gerekçesiyle. Oysa bu ge· 
rekçe kuJlanıldlg-ında Savnın, aylardır 
kameramanlık yapıyordu. Kameraman
lık yapmasına aynı yöneticiler tarafın· 
dan, yönetmeliee aykırı olduRu halde 
izin verilmişti. Yönetmelige aykırı Iş· 
leyiş, ancak bir gerekçe bulmak zorun· 
da kaldıkl;::n zaman önlenebilmişti. 

YAŞAYARAK Ö�RENILlYOR 

Karataş döneminde baskılara, günün 
birinde CHP iktidara gelince yöneticile
rin degişecegi umuduyla direnen TRT 
Haber Merkezi çalışanları bug\.!� hemen 
hemen aynı kişilerin, aynı yöneticilerin 
baskısını yaşıyor. Haksızıtlına tanık olu
yor. üstelik, bu kişilerin aynı zamanda 
CHP'i oldu�unu öRreniyor. Dün MC 
adına yapılanların, bugün CHP adına 
yapıldıRını görüyor. Dün Demirel'in ha· 

INCE OYUN tüm geçmişim litiçlik gösteriyordu. 

ı 2 Mart Türkiye siyasal hayatında 
çokyönlü geri bir deRişim olgusudur. 
Anayasaıından tut da tüm kurumlara 
lle toplumsal yaşama kadar kötü etkişi 
bulaşmıştır. Bunlar ayn ayrı irdelenme· 
ye deRer. Ancak biz ı 2 Mart 'la devam 
edip gelen bir ince tahtiRi ele alalım: De· 
mokratik, ilerici ve ,o8j'alist örgiitlerin 

i kap;:::,m;�S bunların en belirgin örneRi
dir. Ancak burjuvazi bunu "meşru " gös· 
terebilmek için ilerici örgütlerin yanında 
bir de ömrünü doldurmuş, artık yaşama 
şanıı bitmi, gerici bir örgiitü de katarak: 
"Bir sizden, bir bizden -aşırl llORa da aşı· 
rı sola da " demogoji,; ile kitleleri kan
dırmaya çalışır. 

bed nı iyi yazmadı, tılınini ıyı çekmedi 
diye azarlananlar, bugün Ecevit'in habe· 
rini iyi yazıruııdı, IIJmJnl Iyi çekmedl dı· 
ye azarlaruyor, uyanbyor. 

"Kıdemsiz" oldukları için yurtdışı 
gezileri izlemeye " layık'görillmeyen" ka· 
meramanlar bugün hasta. Tümü de rapor 
aldı. Türkiye'de memurlann görüşlerini 
açıklama, grevli toplu sözteşmeU sendi· 
ka hakları 'heniii oirnadıgı Için bugin 
hasta olan kameramanlar, günün birinde 
kuşkusuz iyileşecekler. 

kemal özer In 
YENI YAPıTı 

geceye karşı 
söylenmiştir 

Tüm Iıop"uJlardan arınıp işçi ıını(ının 
gerçek parti'i olma rayına oturan lle ge· 
lişip büyümeli için engellerden ııyrılan 
TIP kapatılırken göz boyamak için bu· 
nun yanıııra çaldışı ve yaşama şamı 
olmayan teolıradk bir parti (MNP) de 
kapatıldı. Bunun gerçelıten "danışıı,· 
lı döRliş " olduRu TIp yöneticilerinin 
"kıyönetim mahkemelerinde alır ce· 
zalarla yargılanırken, gerici MNP yö· 
neticilerinin yurt dışına turistik gezi 
yapmaya gönderilmesinden belliydi. 

Bu kişi şimdi belki de TIP'e yaptık· 
Iorının ödülü olarak Içişleri Bakanlılına 
getirildi. Zaman zaman demeçIerin; din· 
ledikçe geçmişi anımsamak geliyor; 
"Aşırı sağa da, aşırı ,ola da ·Faşizme de, 
komünizme de karşı" olduRunu sık sık 
tekrarlıyar. Son demecinde: amacından 
.apmış polisderneklerinin kapatılacalı· 
nı söylüyor. Bizim bildiRimiz polisin ger
çek demokratik, ekonomik temsilciIili· 
niyapan POL-DER vardır. Bunun yanısı' 
ra paravan olaral: kurulmuş ve örgüt ola' 
rah yaşam ,amı olmayan gerici PO· 
LENS ve fOlJişt POL·BIR gibi maşa der
nekler vardır. Bunlar kapotılmCUCJ da .la· 
ten bir varlık gösteremiyecehtir. Ama 
POL·DER gelişip, çaldaş bir dolrullU' 
da büyüyecektir. Kapatılınca burjuvazi· 
nın illi başlı yararı var: Polisin ekonomik 
ve demokratik hcueketi ke.intiye uRra· 
yacak lle bir de gerici polis derneklerinin 
hezimeti lif! gerçek yüzü tam anlamıyla 

ŞIIRLER ıs Ura 

Bir diRer tipik örneRi de o zaman Es· 
kişehir'de yaşandı. Sıkıyönetim kamu· 
tanı ırfan özaydınlı idi. Burjuvazi bu za· 
tı o zaman gericilere karşı giriştili "ite_ 
rici" tavrı ile tanıttı kamuoyuna. OyBlJ 
bu komutanın E.kişeh ir 'de en biiyük uR' 
raşı TlP'Ulere harşı oldu. Gericilerin 
güncel eylemlerine deRinirken, TIP'li· 
lerin "maa·hable şamil olmak üzere" 
başlangıcından ve ilned.m Iplile kadar 

ortaya çıkmamış olacaktır. . 
MSP politik yaşamından ,ilinrnek ü· 

zereyken onun hakkında soruşturmalar, 
sonra da ötel Y08alarçıkarıp güncel duru· 
ma getirme taklili teokratik gelişmenin 
korku.undan delildi. Bu, gelişip biiyü· 
mekte olan ,o.yaliıt Iıarekete ve politik 
örgütü TIP'e hazırlanmış bir tuzahtır. 

Du tuzaklar şimdi POL·DER 'e karşı 
POL·BIR, .onra TtJB·JJER 'e karşı Vi· 
1ıü·Dir, T(JM·DER'e karşı (Jlkü·Der ve 
dller ilerici gençlik örgütlen·ne karşı 
da (Jlkü Ocaklorı şeklinde gerçekleşti· 
rilecektir. 

Yeni bir küçük 12 Mart yaşıyoruz gi. 
bi ... 

Adnan Kalemci 
SAR/GOL 

sen de katı lmal ısın 
yaşamı savunmaya 
3. BASIM LO lira 

kavganın yüregi 
ŞIIRLER 10 lira 
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GOREViMil , GENÇLiK KESiMiNDEKi 
iDEOLOJiK BULANIKLIIA SON VERMEKTiR 

KISA B i R  SÜRE ÖNCE KURULAN "GENÇ ONCU" ÖRGÜTÜ, KURU LUSUNDAN BU
' 

YANA HıZlı BiR GEliŞME GÖSTERDi. ÖRGÜTÜN KURU LUŞ AMAÇLARı VE GÖ
REVLERi YÜRÜYÜŞ'ÜN ÖNCEKi SAY ı LAR ıNDA ÖRGÜT GENEL BASKANI AB
DURRAHMAN ATALAY iLE YAPILAN BiR SÖYLEŞiDE DiLE GETiRiLMiŞTi.YÜRÜ
YÜS MUHABIRi ' KISA BiR SÜRE SONRA ÇıKACAK OLAN "GENÇ ÖNCÜ" DER
GiSi iLE iLGili OLARAK, ABDURRAHMAN ATALAY iLE GÖRÜŞTÜ. ATALAY, DER
GiLERiNiN iŞLEVi, YÖNELECEGi ALANLAR VB. GiBi KONULARDA YÜRÜYÜŞ'ÜN 
SORULARıNı SÖYLE YANıTLADı' 

SORU: Gençlik kesimine yönelik olarak bugiine 
kcıdar çıkan ve çıkmakta okın yayınkıran kısa bir del er
tendirmesini yaparmulnIZ ?  Hangi yanlışlıkları yada 
ek.iklikleri var' 

Günliniizde ilerici basının ilan köşelerinde ve şe
hirlerin meydan ve duvarlarında yeni çıkan veya Çıka
cak olan çeşitli dergilerin duyurularına rastlamak ola
ğan hale geldi. Özellikle gençliğe yönelik olarak çıkan 
y_yınlarda tam bir hareketlilik vardır. Bir dergi yayına 
başlıyor, diğeri son veriyor. Gençlik içinde örgütsel 
dağınıklığın var olduğu gerçeği belirli ölçülerde yayın 
konusundaki bu hareketliliği açıklamaya yeterli. Çün : 
kü bugiiı sol hareket içinde yer almaya çalışan grup
lar, (siyasi çizgi} hüviyetlerinin tescilini bir yayın or
ganı çıkarmakU görmekteler. "Önce ayrılıklarımızı 
belirleyelim, sonra ortak noktalar bulmaya çalışınz" 
diye ortaya çıkan her yeni kümeleşme işe bir yayın 
organıyla başlıyor. "Siyasi çizgi"lerinin adı da çıkar
dıkları bu derginin adı oluyor. Yayın organlarında di
ğer grupların niçin yanlış oldukları çarşaf çarşaf "en
gin" teorik araştırmaJar yoluyla ortaya seriliyor. Oni· 
versite kantinlerindeki yada forumlardaki "ideolojik'I 
tartışmalar, bu tartışmalar düzeyini ve dilini pek aş
maluızın seriler halinde bu dergilerde yer alıyor. 

Çeşitli sapkın akımlar için en verimli alanın genç
lik ve özellikle öğrenci gençlik olduğu gootinlizde 
tartışılmaz bir gerçek. Durum böyle olunca işçi sı
nıfına ters akımların gençliğe yönelik olarak çıkardık
lan yayın organlarıyla "siyasi çizgilerine" adını veren 
yayın organları da hem içerikleri hem deyazı üslupları 
açısından içiçe geçiyor. Bu konuda ilginç örnekler ve· 
rilebilir. Örneğin, önceleri gençlik dergisi adıyla orta
ya çıkan bir siyasi ktn1eleşme "kendilerinin sadece 
gençliği hedef aldıkları ve diğer kesimlere yönelme
dikleri" eleştirisi ile karşılaştığında yayın organlarının 
Içeriğini pek dejiştirmeye ihtiyaç duymadan "genç. 
lik" ismini kaldırarak bu eleştiriye "cevap vermiş" 
oluyor. 

Böylesi yayın organlarının hem gençliğ� yönelik 
olarak çıkması ve hem de "siya$i çizgiye" adını veri
yor olması birçok yanlışlıkları da beraberinde getiri· 
yor. Gençliği anti-faşist anti-emperyalist bilinçlendir
me uğraşı ve buna bağlı olarak gençliğin somut so
runlarıyla ilgilenme, yol gösterici olma, ve alt1ştırıcl 

olma uğraşı geri planda kalıyor, ya da hiç yer almı
yor. Yapılanlar ise Özellikle öirenci hareketi içerisin
de yapılan tartışmalara kendi'görüşlerinin nasıl yaklaş 
tığını çarşaf çarşaf sergilemek oluyor. Sonuçta bir 
yanda "siyasi çizgiler" arası tartışma dil ve yöntemi
ni kapmış dar bir gevezeler grubu, diğer tarafta ise so
la sempati duyan fakat böylesi tartışmalara ilgi duy
mayan oldukça geniş bir kesim ortaya çıkıyor. Böy
lesi bir durumun gençlik örgütlenmesini ve anti-faşist 
bilinçlenmeyi ne derece tahrip ettiği bugün çok açık 
bir şekilde gözlemlenmektedir. 

Gençliğe yönelik olarak çıkan yayın organlarının 
ttinünü yukarda belirttiğimiz çerçeve içinde ele al
mak doğru olmaz. Gençliğin somut sorunlarına eği
len, yol gösterici olan veya olmaya çalıştn gençlik 
dergHerini gözlemlemel<: miinkün. Ancak bu kesimde 
de diğer bir yanlış uç karşımıza çıkıyor. Sadece dün
ya ve Türkiye gençliğinden haber vermek, çevrede 
oluşan olayları anlatmak, bilgilendirmek, fakat genç
liğin ideolojik olarak yetişkinli�inin sailanması yö
nünde hiçbir çaba göstermemek. Sadece haber ve 
bilgilendirme yazılarının var olduğu bir gençlik der
gisinın sosyalizmi öğrenmek isteyen oldukça geniş bir 
gençlik kesimini doyurmayacağı da açıktır. 

SORU: Büyük ııe önemli bir potaruiyel oluşturan 
ama ideolojik planda büyük bir yeterıizUk içinde bu
lunan gençlik keıiminin e'inminde, yetiştirilmeıinde 
derginizin katkıları ne okıbilecektir' Bunlorı nOll' ge,.. 
çekleştirmeyi düşünüyorıunuz ' 

- Yayın organımııda gençliğin ideolojik olarak ye
tişkinliğinin sağlanması tek dUze bir eğitim sorunu 
olarak ele alınmayacaktır. Bilimsel sosyalist hareketin 
gençlik içindeki sesi olmanın gereği yerine getirile
cektir. Bilimsel sosyalizmin genel ilkeleri geniş genç
lik kesimlerine kavratılmaya çalışılacaktır. Gençlik 
içinde boy gösteren, işçi sınıfına ters sapkın akımların 
ideolojik açmazları hem teorik olarak ve hem de olay 
olay ortaya dökülecek ama bununla sınırh kalın maya
caktır. Geniş genç yığınların her gün karşılaştığı so
runlar bu konularda araştırıcı olunacak ve çöztin öne
rileri geliştirilecektir. Genç işçilerin �i ve e
mekçilerin ve öğrencilerin tlin ekonomik-demokratik 

ve akad;mik taleplerinin yılmaz Sı1wnucusu olunacak
tır. 

Yayın organımız bugün faşist ve gerici güçlerin 
yaygınlaştırmaya çalıştığı anti-komünist kampanya
nın etkisizleştinimesini de başta gelen görevtercien 
biri olarak görmektedir. Kapitalizmin gençlik için iş
sizlik, yoksulluk, baskı ve öliiTı, .sosyalizmin ise kur
tuluş olduğu SOlTllt örneklerle açıklanacaktır. Sosya
list sistemin, emperyalist-kapitalist sistem karşısındaki 
hayatın her alanında ortaya çıkan üstünlülU gözler 
önüne senlmeye çalışılacaktır. . 

Gençliğin çok büyük bir kesiminin ilgi duyduiu 
spor. kültür ve sanat alanında da dergimizde ,eniş yer 
ayrılataktır. Bu alanlarda ortaya çıkan burjuva yoz
laştırmararıyla mansız mücadele verilecek, sosyillist 
kültür r spor ve sanat anlayışı çeşitli örneklerle gelişti
ri lecek, yol gösterici ve öneri ci olacaktır. 

SOR U: Gençlik kesiminde geçmişin, özeUikle 
1961-71 döneminin öneminin delerlendirilmmnde 
hangi uçkır, hangi yanıItmacalar ön plono çıkıyor' 
Dergi bunlara ncısıl bir çerçeue içinde yoklC1$ocaktır7 

Bugün gençlik içinde gözlenen en büyük eksiklik
lerden biri de geçmiş dönemin özellikle 1961-71 dö
neminin bilinmemestdir. Ilerici gençlik hareketini bu
gün özellikle 12 Man faşist dönemi sonrası gençliği 
oluşturmaktadır. Bu anlamda 1971 öncesi gençlik ha
reketleriyle bugün arasında bir boşluk söz konusudur. i 
Işçi sınıfına ters akımlar, özellikle goşizm ve maocu
luk bu boşluğu ve geçmiş konusundaki bilgi eksikliği- I ni uzun süredir çarpıtarak kullanmaktadırlar. Hemen 
her konuşma ve yazılarında "şanlı 71 direnişlerin
den" , " revizyonistlerin 12 Mart'taki teslimiyetçilik
lerinden" ve buna benzer birçok şeylerden söz etmek
tedirler. Doğruyu söylemek gerekirse, bu çarpıtma
lar ilerici gençlik kesimi üzerinde hayli etkili olmuş
tur. Goşizm ve maoculuk geniş gençlik kesimlerini et
kilemede sürekli bu yöntemi kullanmaktadır. Bu silah 
ellerinden alınacaktır. 1961-71 dönemi hakkında sos
yalistlerin söyleyeceği çok şey vardır. Sosyalizmin 
illerindeki yıllar süren yasağın kaldırılmasında anti
emperyalist, anti·faşist bilincin geniş işçi ve emeekçi 
slnrflarll4lyaygınlaştırllmasına işçi sınıfının polkik ha
reketinin yanında ve ön saflarda mikadele veren sos
yalist gençlerin söyleyeceji çok şey vardır. 61-71 dö
nemi hakkında bunlar söylenecektir. Dergimiz bu ko
nuya özel bir önem vermektedir. 61·71 dönemi genç
li hareketleri olay olay hatta ki ,i kişi incelenecektir. 
Bu incelemeye gençlik hareketlerinin genel bir teorik 
değerlendirmesiyle başlanacıktır. 

Görüldüğü üzere sıraladığmız kadarıyla bile yayın 
organımızın i çeriği bugün yayınlanmakta olanlardan 
farklılıkıar göstermektedir. Bu farklılığın en temel ı 
nedeni yayın organımızın bir "siyasi çiıginin" sesi 
değil işçi sınıfının politik hareketi yolunda yli'Oyen 
gençliğin sesi olmasıdır. Bu örgütlenme gelişip güç
lendikçe, yaygınlaştıkça bu ses daha gUr ve daha et· 
kileyici olacaktır. 
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