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ONVILSONR MAVIS'68 
"Şimdi cehetinizi giyip en yakın ıi

nemaya tidin. Perdedeki o öldürücü aşk 
&ahnelerini ıeyredin. Bu, gerçek hayatta 
daha iyi olmuyor mu1 Seumeyi öll'en
tmye IrQ1'Or uerin. Sonra 00, {jlmin ikinci 
yanıında, reklamlar başlar başlamaz, 
domateılerinizi )'a da dohc iyisi yumur
talarımzı alıp fırlatın �rdeye. Sonra so
hala çıkın w hükümetin yayınlayıp du
uo:rlara yap�tırdtlı beyannomeleri birer 
birer yırtın. To ki Mayu ve Haziran gün
krinin mesajlarına dek geleıiniz. Bir ,üre 
,okakto kalın. Geüp geçenkre bakın ııe 
kendinize şunu hatrrlahn:Son .öı henüz 
ıöylen�miftir. Sonra da harekete ge
çin, başkaum adına delil, başkaları ile 
birUkte hcuekete geçin. Deurimi Mmen 
şimdi ue hemen buroda yapın. Bu. sizin 
deuriminiıdir. " 

Böyle bir "devrlm" anla)'lŞI duydu
nuz mu? Biz duymamıştık. Duymamış
tık, ama öyle sinemadan çıktıktan sonra 
hemen yapııabilecek bir "devrim"in, 
bundan tam 10 yıl öncesinde Fransa'da 
pekçok ötrenciye ve küçük burjuvaya 
çeklcl geldi�lne de kuşku ynk_ öyle ör
gütmü.ş, örgütlü çalışmaymış, işçi sırufı
nı bilinçlendirmekmiş vb. ne önemi var? 
Sinema seyredin, sonra da devrim yapın. 

Yukandaki sözler, Fransa'daki Ma)'ls 
1968 olaylarında önemli rol oynayan 
"ağıenci lideri" Daniel Cohn-Bendit ta
rafından söyleniyor. (Komünist Bürokra
siye Karşı. Ant Yıty., 1969.s. 157) Fran
sa'da MaytS ��68 olaylarında olanca hız
ları ilE sokaldara dokultm, bu arada hız
larını alamayıp Fransız Komünist Parti
si'nl "revizyonizm'1e, "devrim kaçakb
ıı" ile, "egemen smıflarla işbirli�i yap
makla" suçlayan delifişek gençlik bu
gün ne yaparlar, neyle ueraşırlar bilin· 
mez. Ama lider Cohn-Bendit lS6S'den 
sonra, bir ara Maocu olan Fransız y�et
men Godard 'ın çevirdi�i bir kovboy fil
minde rol aldı. Bugün ne yaptı�ı pek bi
linmiyor. 

TüRKIYE'DE NELER OLUYORDU? 

1968 Mayıs'ında Fransa'da oıaylar 
doruea tırmanırken, Türkiye 'de ilerici 
öarencl hareketinin başlıca. merkezlerin
den biri olan Orta Doeu Teknik Univer
site5i'nde sosyalist ö�enciler, Avrupa'da 
"gerçekJeşmekte olan" bir devrimin 
coşkusunu yaşıyorlardı. ODTU Sosya
list Fikir Kulillii toplantılarına, üye öR
renciler elde radyolan ile gitmeye başla
dılar. Kulaklan, "Fransa'dan gelecek 
devrim haberi "ne ş�lannııştı. Arada 
bir anlayanıadtklan işler de oluyordu. 
Harekette "başı çektikleri" bllinen öe
reneiler, zaman zaman o dönemki adı 
ilc "ana örgüt"e, yani Fransız Komünist 
Partlsi'ne ıteız dolusu küfw: ediyorlardı. 
Türkiyeli ölrenciler bu'nu anlayamıyor
Iardı bır türlü_ Sonra Fransa'dan yenı ge
len bir ö�eUm üyesi kürsüye Çıkıp ay
dınlahyordu onları: "çocukJar hiç kuı;
kunuz olma5lD. görüntüye aldanmayın, 
Fransa'da herkes ana örgütün kontrolu ,--------------_ ... 
i YURc:M:IS i 
i i i i i i i 
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FRANSA'DAKI MAYIS 1968 OLAYLARıNıN üZERINDEN TAM ON YIL 
GEÇMIş BULUNUYOR_ BUGüN BU OLAYLARıN YENIDEN BIR DE
IlERLENDIRMEYE TABI TUTULMASı, OLAYLARıN NITELIili ILE 
BIRLIKTE SOSYALIST HAREKETIN O DÖNEMDEKI EKSIKLIK VE ZA
AFLARı HAKKINDA DA YENI AÇıKlıKLAR GETIRIYOR. BU AÇIK
LIKLAR, ÖIlRENCI HAREKETININ ÖNEMLI BIR GüÇ OLDUllUNU, AN
CAK BU GüCü Do/lRU BIR BiçiMDE KULLANABILMENIN EN BAŞTA 
YOIlUN BIR IDEOLO) IK ÇALIŞMA ILE SOMUT öRGOTLENME ÇAlıŞ
MALARıNı GEREKTIRDıılıNı ORTAYA KOYUYOR_ 

altındadır. Olayları bütünü ile ana örgüt 
yönlendinnektedir." 

ODTU'nün sosyalist ötr'encileri bun
dan sonra rahat bır nefes alıyor. "ana ör
güt" kavramına daha bir baelaruyorlardl. 
GerçeRi çok sonra anladılar. Gerçi dev
rim yapmak için slnemaya gitmediler 
ama, örgüt düşmanb�ı, örgütsüz hareket 
inancı, gerçeklerin ortaya çıkması ile 
Türklye'ye öZgü yöntemlerle kısa bir sü
rede şekilleniveriyordu. 

YANlıŞLAR, HATALAR VE 
TEMELLERI 

Türkiye'deki öerenci hareketi üzerin
deki etkileri bir yana, Fransa'nın ünlü 
Mayıs'. bugün, 10 yıl sonra yeniden de

eerlendiriUyor. Bu deRerlendinnede, 
Cohn-Bendit ve benzerlerinin domatesli, 
yumurtalı, bireyci "devrim" anlayışlıın 
hiç kuşkusuz tekrar tek.ru mahkum edi
liyor. Fransa'daki "ana örgüt"ün, aradan 
kaç YU geçse bu konuda vereceRi en kü
çük bır ödün bi.le yok. Ancak. Fransız 
Komünist Partisi 'nin olaylara çeşitli ne
denlerle "dar" bir açıdan baktıeı, belirır 
eRilimler karşısında aşırı ölçüde "titiz
lendiei" ve bunun sonucu hareketten bir 
ölçüde de olsa soyutlandıeı bugün bu 
partinin yetkililerl tarafından da ifade 
ediliyor. 

ömeem Fıaosız Komünist Partisi'nin 
dergisi France Nouvelle'in 2 Mayıs tari
hini taşıyan sayısında. o zamanki Komü
nist öRrenciler BirliRi genel sekreteri, 
bugün parti merkez komitesi üyesi olan 
J.M. Catala'nın olaylardan 4-5 ay sonra 
yaptıeı şu deeertendirmeye yer veriliyor: 

"Ma)'/.S ve Haziron o)'larının yolnlZca 
avanlüri,t )'önlerini görm.ek biçiminde 
ço/� hotalı L'e dar bir 'ouro düşmekten 
,olunmolı)'ız. Çünkü olonlar çok önemli
dir tIC öğrencilerin hopitalizme karşı mü· 
codelede gerçekten ileri bi, adımını tem
sil etmektedir." 

SosyaUstlerin bunlardan çıkarması 
gereken bir ders var. Toplumu sarsan 
kitle hareketlenmesi, hiç bir zaman sos· 
yalist örgütün dört dörtlük denetim ve 
yönlendirmeı:d ile gerçekleşmez, gtrçek
leşemez. Büyük boyutlu kitle hareketle: 
rinde her zaman "kendiUeinden" bır öz 
bulunur. SosyaUst örgütün yaratıcılıeı ve 
görevi de, bu kendlUeindenliAi kendi ha
line bırakmayıp onu olanca gücüyle yön· 
lendirmeye çalışmak biçiminde ortaya 
çıkar. 

Maceracı görüşlerle mücadele zorun
luluaunun. bu konuda ödün vermeme 
zorunluluaunun yanında. böylesine bir 
büyük gereksinim daha vardır. Ve FKP 
yetkiUleri, 1968 Mayıs olaylarında parti· 
nın bu anlamda belirli bir yetersizlik 
ıçınde bulundueunu kabul etmektedir
ler. 

IDEOLO) IK EKSIKLIiliN 
YANSıMALARı 

B9syalist harekette evrensel olarak 
ortaya çıkan bır gerçek var. örgütün lde· 
olojik e""kUklerl ve yeterllzUklerl, za-

man zamaıf sekterlikle, belirli kesimleri 
keslnkes diyalog dı,ı bırakmakla örtü!
meye çalışılır. Görüntüde bir katılık, uz
laşmazlık, ödün vemıezlik vardır. Temel
de Ise, karşı !arafla yapılacak ıdeolojık 
mücadelede duyulan ve görülen eksiklik
ler. Parti 'nin bu ıdeolojık eksiklikleri kı
sa sürede giderememesi, geriye tek çare 
olarak "sekterizmi", Içe kapanmayı, da
ha do�su kendilielnden kitle hareket-

lenmesinden kopmayı getirir. örneeln 
Türkiye'de 1968'le birlikte başlayan ö�
renci hareketlenmesinde, Türkiye ışçi 
Partisi 'nın, temelde doeru ,'e tutarlı ol
sa bile, ideolojik plandaki. bu hareketle
re yaklaşım konusundaki Ideolojik ye
tersizliei ve eksikııAI, partiyi neredeyse 
bu hareketlerden kesinlikle soyutlamaya 
dek götürdü. öRrenci kesimi içindeki ör
gütlenmenin yetersizliAI sonucu öRrenci 
hareketi, parti hareketine kendiU�inden 
ve ırıah olmaz biçimde düşman bir "ra
kip" olarak görüldü. Ideolojik eksiklik
ten kaynaklanan bu tutum, partiyi genış 
bir kitleden bir ölçUde soyutladıeı gibi, 

gelişen öRrencl hareketinIn de bütünü lle 
başsız, daRmık. yönıüz ve örgütlüı ol-

sa gibi bir durum dolurdu, O zaman
ki ,tenel Başkanı Aybar'ın. Komer' 
in aıabası."iiiiı-ya1ulmasa Uzerine "ıeçerU 
eylem biçimi" olarak öı;enrilere """""
rikalılara sert sert baktlmasmı" önerme
si. bu kopuşun en bilinen göstergeterin
den biri olarak hatırlardadır_ 

Fransa olaylanndan 10 yıl sonra yapı
lan bir delerlendirmede, Koml.inlJt PIr
tisi sözcüsü Domlnique Vldai lOIY&IIat 
hareketin ekslkUklerinden biri olaıak 
"Parti'nIn hareketin bir !rakIiyonu ne 
tartışma güçlüklerl ve yetersizliklerin!" 
gösteriyor. (France NouveUe, 2 Mayıa 
1978, sayı 1694) 

ıtalyan Komünlst Partidile, özellikle 
Fransa 1968 olaylannın denterınden de 
yararlanarak, çözüntin ölrencl hareketi
ni yalnızca bır "yan unsur" olarak giirii
mesinde ve bu çerçevede ötr'end bare-
keııne birşeyler dayatılmaanda delil, 
yn�un bır ideolojik çah,ma ii. blrllkte 
gençlik kesiminde örgütlenmede yattııı
nı görüyor_ ıtalya'da sosyalist harekeıın 
soruna bu çerçevede yaklaşmasa ıonu
cunda, ö�encl harekeıı bütünü Ile !ıqı
boş ve deneıımslz bir harek.t olmaktan 
çıkıyor. 

SONUÇ 

Fransa'dakl Mayıs olaylanrun 'u ya 
da iııı yoldan Türkiye'deki ö�nd hare
kelini de etklledieı açık bır gerçek_ Yal
nız, bu ülkenin ıdeolojık ''birikimi'', 
Fransa'dakl sivri uçların çok daha özgün 
ve aşın biçimlerde somutlanmuma ola· 
nak tanıdı_ Böylesine bır "yeni solcu" 
anlayı" böylesine bır "ultramodern' 
devrim an1a)'lşı, gerek Türkıye'nin yapı
sında, gerekse mevcut ideolojik birtki· 
min çerçevesinde 'lUrkiye'de beUnnedl. 
Kimi üniversitelerde bu yolda beliren 
uçlu, kısa sürede etkisiz kaldı. Ama ör
ne�ln "ö�ncllerln tutuş'urucu kıvıl
cım olmalan", "üniversitelerin kurtanl
mış bölge haline getirilmeleri" gibi söz
de görüşler, Türkiye'deki ö�cncl hare
ketini de etkilemekten geri kalmadı. 

Bugün, öerenci hareketinin kendi ba
şına ve dışandan bir çekip çevirme ol
madan gerçekleri tüniiyle görmesi hiç 
bir zaman söz konusu deeildir. çözüm, 
toplumun dinamik kesimleri arasmda 
yer alan öl!renci gcnçll�e yöneUk yneun 
bir ideolojik çalışmadan ve en önemlisi 
bunun temel alındıeı somut örgütlenme 
çalışmalarından geçmektedir. Türkiye' 
de sosyalist hareket, geçmişten de aldılt 
derslerle bu aıandaki görevini eksiksil. 
yerine getirme uRraşı içerisindedir. 
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DıŞA OYNAYAN iKTiDAR 
METiN ÇULHAOGLU 

Içinde bulunduğumuz dönemin kimi özellikıeri, "Ierici b�nda yazılıp rol ile ilgili. Bu değerlendirmeye temel olacak veriler için ise biraz daha gerile-
çizjlen�rle ortıy;ı. çıkıyor. Ilerici gazeteleri açın, bakın. En gt;Itellerinden en re gitmek gerekiyor. Dünya kapitiılizmini" başlıca gücü ABD, belirli bir süredir 
basit bir örnek: En son zmılar nerede ve ne biçimde yer alıyor? Iç sayfalarda dW1yada en sağlam merkez olarak gördüğü Avrupa'ya doğru "çekiliyor". 
küçük bir başlık: "Zam yapılınca margarin ve likit yağ darlığı kalkb." Ne Burada daha güçlü bir dayanak oluşturmak, oluşturduğu daya03ğa, kendi adı· 
kadar iyi! Bir de "sosyalist" yazarlar var. Ve bunların çeşitli ga,zeteJerde gö- na belirli yetkileri devretmek için. Bundan üç yıl önce Yti'"üyüş'te şöyle bir 
ğüslerini gere gere yazdırdıldarı: "Bizler sosyalistiz, ama. sosyalist harekette değerlendirme yer aldı: "Amerika'nın Avrupa'ya doğru çekildiği ve lran'ın 
iş yok.; böyle olunca CHP'cilik yapmayalım da ne yapalım?" Ne kadar kolay! bir artçı güç olarak hazırlandığı bir zamanda Avrupa'nın sınırında Türkiye var. 
Ama tüm bu "iyilik"lerin ve "kolay"hkbnn temel bir nedeni de var. Onte Ttiidye'nin bu sınırın hangi tarafına düş(ijğü, gelecek yıllann ilerici çizgisi ba-
bunu görmek gerekiyor. kımından çok önemli." (Yalçın Küçük, Avrupa'ya Doğru Çekilen Amerika, 

Alacakaranıık, ya tam bir aydınlığın ya da tam bir karanlığrn habercisi. Yürüyü� sıyı : 8) 
Türkiye aylardır MC karanlığını izleyen CHP alacakaranlığını yaşıyor. Bu or- Dışa oynayan iktidAr, yola çık3rken ild "tutarlı"ogözlem yapıyor. Birin-
tamda, bir yanda aydınlık ögeler var. Net ve belirgin ögeler. Diğer yanda da cisi, Türkiye ile aynı hat üzerinde bulunan Iran ve Afganistan'daki son 
aydınlık, net ve belirgin ögelerden daha egemen bir başka öge: CHP iktidarı- gelişmelerin Türldye'nin emperyalist sistem tarafından yeniden değerıendiril-
nın tüm bunların üzerine örttüğü alacakaranıık. Sosyalist hareket, bu alacaka- mesine yol açacağı gözlemi. Ikincisi ise, "Avrupa'ya Doğru Çeldlen" Ameri-
ranlığı yenip kitleleri tam bir aydınlığa kavuşturma uğraşı içinde. CHP ikti- ka'nın Avrupa'da kendine kimi veldl tayin ettiğine ilişldn bir gözlem. ABD' 
dan ise bugün, alaa..karanlığı MC'ninkinden farklı anlamda da olsa tam bir nin Avrupa'daki ye�i vekilinin federal Almanya oluşu, aynı ülkenin Türldye 
karanlığa dönüştürme yolunda ilertiyor. llerici basına yan�yan 'ıyilik" ve ile ekonomik ilişidierde birinci sırayı alması, üstelik Afganistiın ve Iran olay-
"kolay" ıklar da CHP iktidarının bu yoldaki hızını yanslbyor. larının bu ülkelerin pek de "sağlam" olmadığını kanıtlaması, dışa oynayan ik-

Alacakaranlıktan karanlığa doğru yol alan OtP iktidarı, dışa oynayan tidara bu dönem için özel kozlar veriyor. Dışa oynayan iktidar, bugin bu koz-
iktidar oldu. MC karanJığl. dönemi, aynı zamanda, CHP muhalefetinin içeri- lardan yararlanmaya çalışıyor. 
yi tes.lim alma dönemi oldu. MC karanlığından yararlanan CHP , Tti'"kiye' Dışa oynayan iktidarın bugünkü hedefi, ABD'nin Avru�<ı'daki veldli AI-
de demokratik toplumsal muhalefetin en dinamik, en diri, en büyük potansi- manya ile yakın doğu üJkeleri arasında ekonomik ve siyasal bir köprü oluştur-
yeli barındıran kesimlerini� ustalığı teslim edilmesi gereken operısyonlarla bü- mak. Böyle bir kÖpl'il, dışa oynayan iktidar tarafından, hem ekonomik,hem 
ylk ölçüde teslim aldı. Bir DISK operasyonu, başarı grafiği en yüksek operas· de siyasal sorunların çözümünün odaklaştığı bir köprü olarak görülüyor. 
yonlardan biri oldu. Kamuoyunu etkileyen ilerici basına yönelik operasyon da Bu köprüde neler olacak? CHP iktidarının alacakaranlığında, "yazık bu 
başanya ulaştı. CHP, bugW1 bunların verdiği kolaylığı yaşıyor. lçteki bu ko- ülkeye" diye kısılan ücretler, ''kıtlığı ortadan kaldırmak için" yapılan zamlar, 
!aylık, CHP'yi hemen dışa yöneltti. CHP iktidarı kısa bir siiede, dışa oynayan ve "sosy;ı.1 adaleti sağlamak" için konulan vergilerin iç tüketimi büyti< ölçüde 
iktidar oldu. etkileyeceği açık. Buradan hareketle, CHP Iktidarının pazar konusunda da dı-

Türkiye'de 12 Mart döneminden çıkış nedenleri Uzerinde çok duruldu. şa oynadığı açığa çıkıyor. Iç tüketimi kısırak, artığa dış ülkelerde pazar bul-
Onemleri bilinen diğer faktörleri bir yana bırakırsak, temelde bir başka neden manın bugünkü iktidarın birinci sorunu olduğu görülüyor. Ecevit'in, önce köp-
daha var: Türkiye burjuvazisi, dayanıklı tlj(etim maddelerine ağırlık veren, rünün sol tarafını sağlama almaya çalıştığı biliniyor. Sonra da sağına, yani ya-
bunların tüketimini güventeye alan bir çizgi ile, bunalım dönemini atlatabile- kın ve Ortadoğu'ya yönelmesi bekleniyor. Sermaye'nin "Durum"cusu, Ete-
ceğini hesap etti. Bıırjuvazinin bu hesabı, belirli bir süre için tuttu. Türkiye vit'in bunları sağlayabilmek için ülke ülke dolaşıp yorulduğunu büyük serma-
kapitalizmi böyle bir dönem yaşadı. Sonra bu döneminde sınırlarına gelindi. yeye anlatmaya çalışıyor. Yine büyük sermayenin "Rapor"cusu ise, bir "aca-
Bu dönemin sınırlarında, MC iktidarının sınırları ortaya çıktı. Devreye CHP ba" sorusu sormakla birlikte, dışa oynayan iktidarın Dktiğini anladığını orta-
iktidarı girdi. Şimdi CHP iktidarı, bir başka sınıra ulaşmak üzere son sınırlar- 'ya koyuyor. Işadamlarının son ızmir toplantısı da, toplantı SOfVasl suskunluk. 
dan yola çıkmış bulunuyor. Bu yolculukta da, CHP'nin dışa oynaması gereki- la 'durumun anlaşıldıAını" belgeliyor. 
yor. Hem '�çerisi" sağlam kazığa bağlandığı, hem de dışarısı çözümün temel Dışa oynanan oyunun hem ekonomik, hem de politik �nırları var. Bu 

mekanı olarak görüldüğü için. Hüseyin MerdoAlu'nun bu hafta Yürüyüş'te yer sınırlar, aynı zamanda. alacakaranlıiın karanlığa dönüşme olasllıAını belirleyen 

alan yazısında yeni yöneliş şöyle özetleniyor: "Yeni w-etilen malların fiyatla- sınırlar. Dışa oynanan oyunda ''ileri'' adımların atılması ile birlikte, alaaka-

rında yüzde yüzü bulan artışlar vardır. Bu gelişme de yurtiçi talebi kısrnada ranlığın karanlıAa dönüşme eğilimleri de hızlarıatak. Sermaye tarafından "eh-

önemli bir işlev üstenmektedir. Bu yolla ihraç edilebilir kapasite yaratma ça- liIeştirilen" CHP 'nin, zincirleme bir ilişki ile ilerici kesimi, demokratik top-

balaruıa girişiImiştir. Bu neıkn ileri sWülerek işçi ücretlerinin dondurulmas. lumsal muhalefeti de ehlileştirmekte önemli başarılar kazanması, bblonun 
yolunda istemitr yoğunlaşmakladır. Bu koşullar altında, daraltılan yurtiçi karanlık yanını oluşturuyor. Alacakaranlıiın, bir karanlıAa dönüşmesi olasılık-
talebinden artan ürünlerin ihraç edilebileteği pazarlar, yeni Izlenmeye başla- larını güçlendiriyor. Bu eğilimlerin karşısında Ise bir tek almaşık, bir tek gU-
nan ikili ticari anlaşmalar yolu ile AET ülkelerinin dışına kaydınlarak yaratıl- vence varDemokratik toplumsal muhalefeti bugünkü dağınıklığından, örgüt-
mak istenmektedir. Maliyetlerin çok önemli olduğu bu ortamda, daraltılan sütlüğüden ve daha önemlisi bUgiinkü "ehliliğinden" kurtarma". Bunun yolu 
yurtiçi talebinin yanısıra, özellikle işçi ücretlerinin dondurulması ile bu giri- ise, sosyalizmi geniş yığınlara bir almaşık olarak gösterebilmekten, sosyalist 
şimde başarı ya ulaşılabileceği varsayılmaktadır." hareketin politik, ideolojik ve örgUtseI planda yalnızca gelişmesinden değil, 

sıçramasından geçiyor. Alacakaranlı!ın karanlığa dönüşmesini önleyecek tek 
çare, sosyalist hareketin böyle bir sıçrama gösterebilmesi. Başka almaşık,baş
k. ç .... yok. 



TlJRKIYE DE yaRayaS 

AYYIlOIZ SAGA DÖNÜYOR 
GEÇTIGIMlz HAFTANIN POLITIK GELIşMELERI, TÜRKIVE'DE HEM 
SAG VE HEM DE "SOL" ADıNA OVNANAN MASKARALIKLARıN ıB
RET VERICI BIR DIzIsINIoLUŞTURDU. SAG BELLIvoL. TÜRKIVE' 
DE SAGIN POLITIK TEMSILCILERININ ÇAPı, KALIBRESI BELLIVOL 
KÜL TORÜ BELLIVOL AMA BIR DE ADI "SOL"A ÇıKMıŞ EVLERE 
ŞENLIK BIR GRUP VARDI TÜRKIVE'DE, GEÇTIGIMlz HAFTA, BUN
LARIN DA DÜZEVINI, ZAVALlılıKLARINI SERGILEVEN ÖRNEKLER
LE DOLU 101. CHP'NIN AVUKATııGINDA MÜVEKKILLERINI BASTı
RAN BIR SOLCULUK ANLAVIŞI, KENDINI TÜM VöNLERI ILE ELE 
VERlvORDU. 

Geçtilimiz hatta, delişik ad ve de
.enlerdeki bwju1'8 partilerinin politika
lan ile oldulu kadar en üst dereceden 
ternailcileri aRZlYla time time döküldük
lerini usanmadan bir kez daha tescil et
tikleri bir balta oldu_o. 

Sahtekarhk1arla, yalanlarla, şa,ırtma
ca ve doIandıncılıklarla, sermaye iktida
rının güvertesinde, gerek dün\en ba,blı 
adına gerekse ona karşı "muhalefet" 
adına kopartılan gürültülerin içeriR' ve 
düzeyi, &ermaye politikasının gerçek ko
num ve boyuUannı .ergileyecek nitelik
te bir tabloyu yansıttı. 

Parça parça ve derece derece sorum
lusu olduklan Türkiye kapitalizminin 
ekonomik. toplumaal, kültürel ve du, po
Uaka bataRı içinde, kıpırdadıkça 'gömüi
dilleri, ibmüldukçe çırpındıkları belld 
de biç bir dönem ve tarihte böyleline 
Çarpıcı görünüm a1mamıştl_ 

GREVE KAŞ ÇATANLAR 

Emperyalist-kapitalUt sistemin külü 
ve irini iQindeki Türkiye'nin b.şına yıl
larda büyük .ermaye adına, "politikayı 
iyi bildiii" d..ameUlYla muaallat edilen 

bir Süleyman Demirel, rakibi Ecevit'e 
,öyle aaldmyordu: 

". BuCUnkü hükümetin ba,ı, ayati ik· 
tidar huıı ile Türk Devletini idare eden
leri küçükdü.şüreyim derken, kendi ken· 

. di.ni küçük düşürdüRünün farkında de· 
Rildir. Kendi kendini küçük düşürmüş 
o1aıı bu kişi, Türkiye'nin baklarını 18VU
naı.naz, batırır, çatıru ... " 

CHP Genel Ba,kııu ve Ba,bakan Bü
len t Ecevit'In buna kartılık verdili 
"Onun IÖzlerini Idmaenin ciddiye .ıdıRı 
yok" ,eklindeki cevaptan bir cün önce 
lÖyledik�ri daha iIeinçti. Bir hafta önce 
"toplu 8Özle,me düzenine ityerenler 
tarafından kar,ı çıkartılan" Ecevit, bu 
kez Batman 'daki ereve ka, çatıYOl'du: 

". Biz dünyadan_ bir kaç milyon do
larlık olanaklar, borç ertelemeleri alla
yabilmek için olalanÜ.ltÜ çabalar göıte
mken, yüretimiz kan atlayarak buı 
ba,vurularda bulunwken, ücreUere yüz
de 100-200 zam yapl1madı diye en baya
ti aJaıYarda grev ilan edilip, Tü..ıiiye'nin 
bu kadar Rkı,ık durumda petrol itbaline 
ödedili dövizleri büyük ölçüde artbrma
ya mecbur bıra.k.ıJmu:mm izah edilir 
tarafı yoktur_" 

Ve Ecevit bir IÖzcük daha ekliyordu: 
"- Bu tür eRifunlere kar,ı gerçekleri 

anlatmaya çalı,acaRım ... " 

DÜZENIN KAN TAHLILI 

Sermayenin medrese' şenliRi MSP 

"partiyi renelde ettlli ,erekçetiy." 19 
Mayı& kutlama törenlerine Ic.atdmama 
karan alır 'ye uyruJ-arken, aaııayidleriD, 
bankerlerln, büyük tüccar w büyük top
rak zenclnlerinin kapıyı bekletrnek için 
.emirtmeııe çahtblZl MHP denen .. beb 
de. olu1 bir crafik k.ın1d.ıfı& ..... fLll er
ken seçim" tDl.neVlUI eöfteıili yapıyor
du. 

Türkiye'yi buıwien ıetna lIel'maytı 
düzen ve Iktidarının ledimaot.uyon tah· 
lilinde ortay. çıkan buııuıu bu kadarla 
da kalnuyordu. Düzenin kan tahli1iDde. 
bu bulruı ... yap"ık _ d. açıiı., 
pek açık ıÖ&leDıebitiyordu. 

Gizli, .ınai .. babia bir CHP'liJlli, çe' 
,itH ad, çizel 'le poUtik tDefftblıerdıe lÜr
dünneı. çalJ4an "001" .. "aoayali.t" \O. 
cirlerin mik:rolkop altı.ndaki eörüniiınleıi 
de. nesnel olarak biç de öbürleiilerinden 
.... 11 kalmıyordu ... 

Ezelden beri habia CHP'li bir poHtik 
çizeinin kalem ternailcilillini ticari bqa
nlany l. birlikte liirdüren bir kÖ4e çıkın
bAl, CHP eYUkaUlRlnt göz kama,tırarU. 
yük lenlyoıdu : 

• Ecevit, toplu ıözle,me düzenine 
karşı nu çıkma,b? 

Hayır! İş .damlan tarafından karşı 
çıkartılm,tı! 0.0 

• Adalet Ba.kan.l lbtii.u Mahke mele
rini mi savunmuştu? 

Ne münaaebet! h .damlan gYU.D
durtmu,tu! ... 

• lçi41eri Bakanı POL·DER'i kapata
lım mı demitti? 

Heybat! ı.adamlan, bakanın .ian
dan fP,rip burnundan çıkmıflarm!... 

Evet, böyle oluyordu; Yanas awbt, 
müvekkilini butmyordu! ... 

DALKAVUKLUK NEREDF.? 

Sermaye po6tlkalanıı.ln tepedeD 
tunala time lıne oldulu bir Türkiye'de. 
bu çarplk.1ık, bu pejmü.rdellk,1OD derece 

Demirel'In 
Samsun seferl: "MILLIYETÇiLIK" LI TEKELLEŞME ÇABALARı 

AP Genel Başkanı, ana muhalefet 
partisi lideri, eski başbakan Süleyman 
Demirel, 14 Mayıs'ta Samsun'da "sol"a, 
kurbanh, kuranlı, ezanlı, mehter takunh, 
Türk bayraklı .e "Fatib-Atatürk-Mend,
res" resimli bir mitingle cevap verdi: Ser
mayeyi hala, "solu en iyi kendjsinIn 
ezebileceAlne" inandınnaya çalışan De
mirel, Samsun mitinginde "Milliyetçi bır 
�e gösterisi"yle bunu kanıtlamaya 
uRraştı_ Miting için AP Samsun Teşkila
tı eıınden geleni yapmıştı. Ama elinden 
gelen de Samsun Cumhuriyet Alanını 
"kalabalıkla doldunnak" olmuştu. Mi
ting, ertesl günkü AP yanlısı yayın or
ganlanna göre muhteşemdi, ama buna 
başla Demirel'i inandıramamıştı_ Alan
daki heyecansız kalabalık, Demirel'in 
dÖDÜşte yüzünün asılmasına neden 01-
mulitu_ Kalaballk, ancak Demırel'In 
"show"luma gülerken canlanıyor, onun 
daşında TV kamerasını yakalamaya ça· 
lışmakta il&tleniyordu_ Alanda ancak bir 
iki küme genç, ellerinde " ... M Gençlik 
Teşkilatı" yazılı ftamalanyla slogan atı
yor, Demirel'i alkışbyordu. 

Dini ve milli duygulan "hltap etme
yi" amaçlayan mitingin başlangıcı, tüm 
malzemelerin cömertçe kullanıldıRı bır 
panayuı andUlyordu. Demirel alana gi
rerken, öndeki mehter takımı marşlar 
c;a1lyor, &Öylüyor; kÜl'5Üden bir mliezzln 
mikrorona b�ıra b�ıra ezan okuyor; 
mega!onlarla "nurlu Demirel geliyor" 
diye anonslar yapılıyordu. Demirel, kUr
sünün dibinde kesilen kurbanın kanın
dan alnına sUriilen bir lekeyle konulima
sına başlamadan önce bir de Iıtiklal 
m�ı çalındI. Şehir bandosunun çaldıRı 
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istiklal marşına nedense ne AP'li miııet
vekilleri, ne DemireL, ne de alandaki ka
labalık katıldı. Bando da Marşın Ikinci 
kıtaslDl çalmaktan vazgeçip, sustu. 

BU HÜKÜMET BIZDEN KÖTÜ 

Demirel, konuşmasını Ecevit hükü· 
metinin MC'lerden daha kötü olduRunu 
anlatmaya ayumı.ştı_ Bir saattan fazla sü
ren konUlimasında "teneere dibin kara, 
seninki benden kata "dan başka birşey 
demedi. Hükümetin en çok klZdıRı yanı 
da, ülkeyi komünistıete teslim etmesiy
dI! Durup durup saldırıyordu. Demirel 
saldımıkça da, kalabalıgın "bilinçli" ke
simi slogan atıyordu: "TİP 11p tipsizler, 
aUahsız komünistler"_ KalabalıRın "bl
llnçU" kesimi, miting boyunca en çok 
TIlrklye I,çl Partisi 'ne .e Türkiye Işçi 
Partililere saldırdı_ Demirel'in yüzü de 
en çok bu sloganlar atılırken güldü. 

Demirel, konuşmasının bir bölümün
de Ecevit'e "deYleti ililetmediRi" için 
ÇattL Ecevit, DGM'lere, Dernekler Ka
nununun ıslahına ve polisin yetkisinin 
8l1.ınlmasına karşı Çıkt�ı için "anarşi 
böyle azgınlqmıştı". Ancak Demirel' 
in bu konuda Ecevit kendisinden daha 
usla davrandıRı için kızdlAınl alanı dol
dunın kalabalık bile anbyomu. Ecevit, 
DGM'lere karşıydı arna, "!tıU ... Mahke
meleri" kuracaktı� Dernekler Kanunu
nun ıslahına yanaşmıyordu belki ama 
demokratik kuruluşlar yine de kapatllı
yordu� poıısın yetklsi yasal olarak artı
nlmamışlı bellıl arna, örn.gln bildiri 
daj!ıtan TIlrkiye Işçi ParUllle.. karşı 
mevcut "yetki�ni" fazlasıyla kuUanı-

.,/ 

yordu. Kısacası Demirel ne Isteyebilir
se Ecevit onu yapıyordu, ama Demirel 
de "ana muhalefet partısı lideri" olarak 
görevini yerine getiriyordu. 

TABANA "BIRLEŞME" ÇAGRISI 

Demirel, mitingi biraz da "birleşme
yi "Rlarnak" amacıyla kullanmak Isti
yordu. MWiyetçillk ve müslümancılıle 
karu,ımı sloganlarla, sözleri" .--- ve 

MSP tabanlm çıtemyordu. Bütün "mU
liyeiçi müslümanlar" AP'de Demirel'in 
önderlıeinde birieşi". "Müslüman TlJrk 
Devleti ebediyen yaşar"dı. Ama, alanın 
bir köşeslnde ellerinde "kurt" tabıoı. 
nyla ''TIP TıP Upslzler alım- komii
nisUer" sloganına cam YÜJdten katılan 
MHP "tabanı" Jotl sloganlara pek yüz 
vennedl ..,n.Jlyelçlll:ln ve müslümanh_ 

.ro" tekellerinden alınmasına bOZllluyor olsalar gerekti. 



liltemli. deneyli ve bilinçli yol wl yön
temlerle. baltnwzlık, demokrasi 1'e 101-
ya6zm mücadele alanlanna ve Türkiye' 
Din bu yükaek potansiyeline de taşınına
Ra, bu1aştuılmalta çalışılıyordu. Burju· 
vazinin tüm yapıllD2. egemen olan ina. 
ile bu iflasın IOIYÜıt mücadeleye bulaş
tmlma azminin paraUelliRi enfeı bir ör
nek olw;turuyordu. Türkiye'nin yayın 
ve bum alemine "ileri" bir Karacaah· 
met mezarlıRı görünümünü ukı1ayan bir 
gazetenin kadim yazan, "Siliyai Oa1k.a
vuk.luk" başlıRıyla pathan çeşitlemesi 
yapıyordu. Şairlilini rıeçtilimiz haftalar 
"Liona ödülü" alarak. kanıtlayan bu ka
dim "ıolcu" ya.zara gÖte, .. i partiler, 
"Soıyal dalkavukluk" yapıyordu! ''Ha
II &alolık. solculuk oyunu oynanan" 

Türkiye'de bir de "Soıyaliıt dalk.avuk
lar" vardı! Bunlar ,ne kadar çok Markı 
tan. Engell'ten, Lenin'den söz ederler· 
le o kadar aolcu olacaklannı sanıyorlar· 
dı! ... 

Kü Tü�ElşLENEN 

Tek b.."ına iktidarda olmadılı için 
141 ve 142'yi kaldıramayacak olan 
CHP'ye fazla yüklenilmemesi ,erektili· 
ni veciz bir tahUle kavu,turan bu yazar. 
kafa harituıru daha ıonra şöyle özetli
yordu: 

"- Türk ıolu henüz bütün daRınık 
aJumlan biraraya toplayarak bir örıüt 
çevresinde toplayacak kadar siyasal 01-
gwılula eri"miı; deRildir." 

YURDA 
ASLINA 

DÖNERKEN 
DÖNENLER 

Ecev;t'in, Federal Almanya, Ingiltere ve Avust .... ya gezisinden döner 
dönmez ilk işi, giderken olduğu gibi, işçilere "gÖf'ev1erini hatırlatmak" oldu. 
Başbakan, "Avrupa'yı ikna" gezisine çıkmadan önce işçilere, fazla ücret artışı 
istemerneleri gerektiğini 'söylemişti! 'oönüşte de grev yapmamalan gerektiğini 
bildirdi! Kendisi binbir güçlükler içinde ve "yüreği kan ağlayarak" Türkiye'ye 
para sağlamak, F�deral Almanya'yı Türkiye'ye yardım etmeye kandırmak için 
uğraşırken, "sorumsı.a işçiler" dövizıerimizi çarçur ediyordu. Hükümetin 
"olağanüstü çabaları"m işçiler boşa çıkarıyordu. Ecevit'i bu kadar kızdıran, 
Batman Rafinerisi ve bölgedeki petrol kuyularında greve giden işçilerdi. Grev 
daha önce Bakanlar Kurulu tarafından ertelenmişti. Ecevit, yurt dışında Av
rupa'yı iknaya çalışırken, bakanlarının da Petrol-Iş Sendikası yöneticilerini ik
na edeceğini umuyordu. Ama döndüğünde grevin başladığını öğrendi ve çok 
sinirlendi. Ne demek oluyordu grevI "Halkçı" bir Başbakan olarak, işçilere 
"ne kadar vermek gerektiğini" o belirlerdi. Fazlasını istemek sorumsuzluktu! 
Uluslararası Para Fonu'ndan sağlanan paranın büyük bölümü zaten, "Ihracatı 
Teşv;k Döviz Fonu'yla, sanayicilerin ambalaj ve hammadde ithalat isteklerini 
karşılamaya gitmişti. Sırada başka "istekler" de vardı. Işçilerin isteklerini dü
şünmenin zamanı daha sonra gelecekti nasıl olsal 

Ecevit, geldiğinin ertesi günü soruna kendisi el attı. Petrol.lş Sendikası 
yöneticileriyle gizli bir görüşme yaptı. Basına sızdırılmamaya çalışılan bu gö
rüşmede Ecevit, grev devam ederse ekonominin "büyük bir bunalıma sürüSele
neceğini" söyledi. Işçilerin biraz kemerleri sıkmaları gerektiğini, "bu kadarcık 
bir fedakarlığa katlamlabileceğini" söyleyerek, hükümetin önerilerinin kabul 
edilmesini istedi. Gör�menin sonucu hakkında birşey sızmadı, ama bilinen, 
sömürülmeleri büyük boyutlara varan petrol işçilerinin, haklarını almakta ka· 
rarh olduklarıydı. Petrol işçileri, bir süre önce ısmail Topkar ve ekibini tasfiye 
ederek oyunları görmeye başladıklarını belirtmişlerdi. Ecevit, Petrol-Iş Sendi· 
kasının yeni yöneticileriyle anlaşmaya varabilirdi belki, ama işçileri karşısına 
almışb bir kez. Işçiler, Ecev;t'in "asıl yUzünü" görüyorlardı artık. Kararlıydı
lar. 

ASLlNA DöNüŞ 

Ecevit, Türkiye'ye dönerken, aslına dönüşte de bir adım daha atmışu. 
Televizyond .. yaptığı açıklamalarla, emperyalizmin ve yerli uzantılarının yü
reklerine su serperken "emperyalizmin ve kapitalizmin sadık bekçisi" Demi· 
rel'i de, bekçiliğini elinden alarak üzüntüye boğuyordu. "Os değil, tesis de
mek lazım" diyordu Ecevit, televizyonda emperyalizmin saldırı Lislerinden söz 
ederken. üstelik bunlar, yıllardır sermaye sözcülerinin söylediği gibi, "ortak
laşa tesb&e "di. Sosyalist ülkelere, dünya ve Türkiye emekçilerine yönelmiş 
"ortaklaşa te�s " ni. 

"AYDINLlK"TAN AL HABERI i 

A)'dınlık Gazeimmn 'fku; bilini)'or. SOl)'alizme, loıyalUt .iltetfU u� if' 
çi SUlı(1 harelıetin� küfür �tmek, .. ldırmak. Bir l,leIA dtıho var biliMn: POfUt· 
kre "taktik" ueTmd:, )'O'Ic;.tfJ"m�k. ifÇi .. nılı dÜfmllnlclnlıın da:yanlfmoana 
ıiiç katmak. A)'dınlık 'In .adak oku)'uculan mooculor ue IOf;'tlD-. hnıVn )'�nl 
"bi"il�r''le donanı)'or, aydınlon,)'Orıor. A)'dmhk 'tan "a)'dınlananlar"a �n i)'i 
örnek, TRT')'� Karatafdönemind� gir�n � hal8 )'�rlD-tni ''koruma),ı b�UN!'n" 
(Ofilt iki d�Mtçl. 

Bir TV programc,.,nın program ÖneM, leçenlocU "inc�knmck" üzere 
den�tJme gider. Onerid�, programda konUfacak iki kifinin adı )'azılıdır. Faf;" 
denetçilerden biri, daha çok oku)'anı (i). Iki adı göriinc� ir/dUr ue hem�n kG", 
çık4r. Arkadafıno karf' çıklflnın gerekç .. ini açıklar: "Bunlar" der. "RUfÇU 
komüni.tler." ArlUZOO,mUl engin bipM fC1fvc::ın öt�ki d�ndçi «H"Or: "Emin 
mWn'''. "E'b�tt�" di)'e ya1Utla1' çok bil6iU denetçi, "Aydınlık'ta dahG dün 
okudum. tt Ve önerinin altına YGZQr: '2Ju programa izin verilmemi,tir." 

Kendi b."ına pek önem tatımayan 
ama Türkiye'de "ilericilik" adına. "101-
culuk" adına neanel olarak da eennaye 
aehna pejmürdeliRi temsil eden bu pro· 
totip kafanın nokta anlayışı da ,öyle 
ifade edilmekteydi: 

"- ışçi ve emekçilerin uyarukhRı ve 
bilinci oranında gerçek liderler ortaya 
çıkacaktır. Onlann uygulamaları, dene· 
meleri iledir ki, solcular daRırukhktan. 
parça.l.anm.aktan kurtulacak, gerçek kim· 
liline kavuşacaktıı ... " 

Pek yakın bir geçmişte CHP İ&tanbul 
Belediye Meclisi üyeliRi içın kontenjan 
kulisinde bütüolemeye kalan bu yazarın 
döktüRü timsah gmyaşlan da. geçtiIi
miz haftanın küflü kütiiRüne i"lendi ... 

TAKSITL! MüCADELE ANLAYıŞı 

Biraz ciddiyetten feragat edilse inaanı 
gülmekten pekala patlatabilecek denli 
lunk·dökük bu "entellektüel" oyun da 
gÖltennektedir ki. burjuvazi bütün varlı
Iıyla batarken. idealiat bir hezeyanla 
Türkiye'nin soıyaliıt potansiyeline "sen 
de bat" duası okumaktadır. okutmakta· 
dır. 

Ve bu arada bu inaaın getirdili bir 
Çarpıcı. ö�etici ıterçek de şuydu: Ba· 
Itmaıztık. demokrasi. ıoıyalizm mücade
lesi bütündür. Türkiye'nin özel ıomut 
pratiRinde de. bu mücadele ancak bu bü
tün1ükte sürdürülecektir. Sosyalist müca
dele hedeflerini unutup; 

• Şimdilik antiemperyaliat mücade-
le! 

• Şimdilik anUf."ist mücadele! 
• Şimdilik antiemperyaliıt, antifa· 

şiat mücadele! ... 
Bu kompartmanlann şarampola dev

rildiRi en yahn ve ıomut biçimde kanıt· 
!andıRı Türkiye'de, ıoıyaliat mücadeleye 
say,. duymadan ve inanmadan, yurtse· 
ver olmanın. ilerici. demokrat olmanın 
tam anlamıyla mümkiln olmadıRı gerçe
Ri teorik zenginliRini pratiRe de yansıt
mıı;tır ... 

Artık Türkiye'de kimsenin "Ben şim
dilik demokratım, hele bir sol topartan
sın. solu toparlayacaklider çıkıın. o za· 
man düşünü.riiz" diyecek tilkiliile pirim 
wrmeRe ne niyeti, ne ciddiyeti ne de 
vakti vardır ... 

Ve Türkiye'de. ince ve lüzme bir 
MDO'cilile "i,çi atrufı örtütü" elbise· 
leri giydirme oyun w ticareti iflas el' 
miştir. Habiı bir CHP'lilik ve CHP avu
kathRı ile 141-142 çlçeRi yolmanın, iş
çi ıınıfırun bajtımllZhk. demokrasi. 101' 
yalizm mücadelesiyle ilina ve Itıia yok
tur. 

AÇiK ARTıRMADA BIR CHP 

"Ulusal burjuvazinin ilerici kanadı" 
muamelesi ile i"lem gören CHP'yi mev· 
cut politikalan önünde "ıar oRlan" .. -
yıp aahiplenmek batka şeydir. CHP'yi 
demokrasinin ciddi ve tutarlı alan ve mü, 
cadelelerıne çekmek, zorlamak ba"ka 
şeydir ... Tabii buda. heveı ve niyetlerle. 
dua ve temenniler yerine. işçi ıınıfının 
binnuel ıoıyaliat ideolojik dolrultuırun
da örıtütlenmekle. nitel gücü nicel alan
lara yaymak ve kavramakla mümkündür. 

Geçtilimiz halta Türkiye tabloıunu 
süıleyen renkler göriinürd� ne denli çeli' 
şik tonlar t..."ına t.84l1ın, kendi bUtünıük 
ve çerçevelerinde belli uyumluluklar 
yanııtmaktadır. 

Burjuvazinin ekonomik ve politik bu
nalımlan rlerinleftikçe, "101" tercüman· 
lar mftrileUyle AOIy.Ust örgüte yüklen· 

i 
" 

meli ve CHP'yi aklarnal. çalışmaıı il· 
ginç oldulu kadar i:.Stretici bir şekilde 
birbiriyle çakııımaktadır. 

TARIHSEL ÇAKIŞMA 

Türlriye'nin bu konudaki deneyi de 
yeni delildir. Bu sahtekartık sadece i) 
Haziran, 11 Aralık öncelerinde olma· 
mı,tır. Burjuvazinin yanm yüzyıllık ta
rihi bu konudaki örneklerle doludur. 
Sermayenin bunalım doruk.lanyla. ilerici 
harekete, iı;çi ıınıü hareketine çullan' 
ması hep atbaşı ptmiştir. 

Geri. çarpık ve tea1imiyet bataRında
ki Türkiye kapitalizmi 'u _d ...eya nam 
temsilciliRinde gene bunalım içindedir. 
Bu bunalımı, Türlriye işçi aırufJnın ve 
yandaşı tüm emekçilerin ne yüklenme· 
Re hakları ne de yetkileri vardır. Bunalı· 
mın aorumlu.u. bizatibi aennaye ımıfı 
\'e onun çe,iUi temsilcileridir ... 

Ve CHP iktidarının geçtiRimiz hafta· 
sından son haber de ,udur: 

tl. Mühürlerdeki ayyıldız sala dönük 
olacak. ANKARA - öZEL 

Devlet dair�lerinde kullanılmakta 
olan mühürlerde ve her çe,it pasaport. 
delerli kalıtlarda, dıı; ülkelerdeki tem
silciliklerimi.zde bulunan levhalardaki ay 
yıldız simgelerinin sola delil aal. dönük. 
olması kararl .... tınlmıı;tır.·' 

Bu da bir ,azete haberidir ... 

VE YARıNıN YOLCULARı 

Sennayenin "sol" geveze ve ,-ı.
vuzlan ne derlerse ve ne yazarlarsa yaz· 
ıınıar Türkiye'nin yiRit yurtseverleri. ile
ricileri. demokratları, s08yalisUeri, kOl
kocaman bir yarını bugünden bit na1u, 
işçisi ::ibi Öl'mektedirler: Yılmadan. dön
meden, mücadeleyi küçümsemeden. İşte 
bu konudaki bir örnek. Gireaun BarolUn
dan 

"Haro yönetim kurulu bqkaru Ah· 
met Eraöı'ün başkanlılında başkan 
vekili Şantal Dikmen. üyeler Mehmt-t 
Turan. Saliha Akrıün. Tuncay Yaz:ıcı(\�· 
lu. Salim Yavuz ve Rüştü Kurd'un i,ti· 
taki ile 16.6.1978 eiinü olalanüstü ola
rak toplanan yönetim kW\llumuz: 

"ı. Geçmi,te devlet gijvenl.ik mahke
melerinin kurulmamuı için etkin müca
dele veren hukuk kuru1uı;larının bu uy· 
gın mücadelelerinin ışıRı altında. D.G.M. 
leri hatırlatan "lHTlSAS MAHKEME
LERI" adı altında kurulmak iıtenen ve 

I tabii hakim ilkesin� ten düşen. mevcut 
yargı ortan1arına güvensizlik belirtisi 
anlamına ıtelen bu kunılw;larla ilaili tüm �'ImI.ri endi", ,. ku,ku il. karŞıla· 
maktadır. 

"özellikle poUtik nitelikli ıuçlar için 
öZEL MAHKEMELERIN kuru1maıının 
istenmesinin bile demokratik hak wl öz· 
rıiirlük1erin klııUanma.aı yolunda geriye 
dolru ahımı, bir adımın ba"lanilcı ... 
yan Baromuz bu nedenlerle bu tip ı:iri
,imlere karfl oldultunu ve. 

i "2. Yine aynı nedenlerle &on zaman
Ilarda demokrasi müoedeles.inde önemli 

i �s
�::�::;��!a�:�,���;:�� \ muı amacı Ile yapılan ııiri,lmlere karşı 

olan baromuz özıürlillderin ve özellikle 
örgütlenme öz(Ütlüklerinin kısıtlanarak 
deRiI tüm antidemokrelik yasalann ve 
yual maddelerinin yürürlükten kaldını· 
maaı ile demokratik düzenin korunaeatı 
inancı ile durumu Adaleı DakanhRına, 
ıçltlerl BakanlıRına, Türkiye Barotat 
BirliRi BBlikarılılına ve kamuoyuna du
yurmal_ oy birliili ile karaı verilmiştir." 
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NATO'nun eteklerine yap ışmak, 
onurlu dış pol itika deği ldir 

Amerikan silah ambargosunun yakın ve Brüksel'deki NATO başkomutanlıeı-
gelecekte kaldınlmayacaeırun belli ol· nın desteRini kazanarak yenrneyi um-
mASı Türkiye'nın dış politikasındaki ge- maktadıı. Bunun için, silah ambargosu-
lişmeleri hızlandırdı. Başbakan Ecevifin nun Türkiye'nin NATO Içindeki duru· 
ekonomlk bunalıma karşı bazı Batı Av- munu zayıflatllcaeı yönünde bir telaş 
ruya başkentlerinin desteeini kazanmak yaratarak, Türkiye'ye silah satışlarının 
için planladıgı geziler, daha çok Türk!· yenıden başlatılmıısı Için NATO genel 
ye'nln NATO He ilişkilerinde bazı tavır kurmayının başlatacae. girlşimlere ze· 
alışlara sahne oldu. Geçtigimiz hafta min ve haklılık kazandırmaya çalışıl· 
Çarşamba ve Perşembe günleri Brüksel' maktadır. 
de NATO Genel Kunnay BaşkAnları ile Başbakan Ecevifin Bonn'daki basın 
Savunma Bakan1annm toplantıları da toplantısında silah ambargosunun ger-
aynı konuda gelişmelere neden oldu. Bu çekte NATO'nun bir sorunu oldulunu 
arada Türkiye Ile Yunanistan arasındaki açıkça belirtmesi, Ankara'daki büküme-
ilişkilerin yeniden bir propaganda savaşı tin, ambargonun sona erdirilmesi Için, 
dönemine girdl�1 gÖıüldü. NATO'nun Güııeydogu kanadında silah· 

ECEVIT'IN TAKTIGI 

Ecevit hükümetinin NATO'ya karşı 
tutumundaki getişmelerin özü şöyle ta
nımlanabilir: Ecevit hükümeti, Amerikan 
Kongresi'nin Türkiye'ye uygulanan silah 
ambargosunun sürdürülmesi yönündeki 
tutumunu, dieer NATO başkentlerinin 

lanma yarlŞını körükleyen mihrakları kı
zıştırarak sonuç almaya çalıştıRını gös
termektedir. Ecevlt'in bu ilk açıklaması
nın lŞıRında, "Sovyetler BirliRi 'nden ar
tık �oRrudan doA'ruya ve hemen bir teh
liketıin gelmediII" yolundaki sözlerini 
de, antisovyet politikarun düzeltileceRini 
belli eden olumlu bir gelişme olarak yo
rumlamak zorlaşmaktadlI. 

Dediler ki .. 
NE Y Ai'SAK Ki... 

'"Bülent Ecevit F. Alngnya'ya hareketinden önce, toplu sözleşme düze
nine de dokunmuş, "sorumlu davr.ınIŞ" etiketi altında, işçilerin toplu sözleş
melerdeki pazarlık olanaklannı kısıtlama, üaet anışiarını durdurma ya da 
anılmi eğiliminde olduğunu belirtmiştir. 

" ..• Umarım k! Ecevit1n F. Almanya II"zisi CHP'nin SOP'Ie,me sürecini 
hızlandırmıs ... " (ALL Sırmen, CHP·SOP, Cumhuriyer 1 3  �yıs Cumone.l) 

ARTIK BIKKINlIK VERDJ 

''Bı.wUı*D CHP yönetimi 141 .142 'yi kaldırabilır ml? ıı.n. s,ırarsanız 
kaldırmaz, ııIiCiL �tmez. CHP yönetimi tek b;ı,� iktidarda değildir. Bu 
.... eldeleri kaldırmaya dotru yöneı,. ort.ıldm ile .... 1 açılabilir. Onun için 
CHP'ye fazla ylldenmemek II"reklr, üsıüne çok gidHmemelidir. Günün birinde 
141 ve 142 kalkacakbr." (Mehmet Kemal, Sosyal Oalka""kluk, Cumhuriyet 
18 Mayıs. Per",_) 

INSAN BIR KEZ INANCıNı YJTI RIRSE .. 

TOII< solu iıenllz blitiin dalınık akımları bir araya toplayarak bir örıüt 
çewesinde toplayacak kadar siyasal olgunluta erl,mlş delildir. Son olaylar da 
bunu kanıdamıştır. Tilrk sOLU DISK ClnciilUğUnde bUtün dalınıklılını sergileye· 
tek 1 M.yıs'ta Taksim alanında toplanabilir de, batka bir .iya .. 1 örgütün öncü
IDilinde bir anya gdemez. Demek, daha ediniimi, zengın deneylerı yok. Bir 
SILre deneyler geç�erek oyalanacap benzeriı." (Mehmet Kemal, aynı yazı) 

CHP'YE YENI MAZERET: SöYLEYEN E oEGlı, SöYlETENE BAK .. 

"Bu güçler BilıNka" Ecevit'e ücret mışlarına ve toplu sözleşme düzeni
ne W$I Çıkan söller söyletmişler, demokn.t nitelikli Adalet Bakanı'na ihtiw 
mıhkemelerinl savundurtmuşlar, Içişleri Bakanı'nın ağzındin poı.oER'in 
kapatılabilecetinl i"" ertirmişlerdir." (Oya Saydar, Bir Hükümet ve Bir üye, 
Politika, 18 �layıs Perşembe) 

BU DA "JlERlcl-OEMOKRAT" şOVCNIZMI 

"Yunanlılar Lausanne anlaşmasına aykırı olarak Ege adalarını iyice si
lahlandırOlışbrdır. Kıbrıs'ta istedikleri de, tıpkı faşist albaylar gibi inosis1 
gerçekleıtirrnek, ülkemizi de Ege'den hem de Akdeniz'den kuşatmakttr. Son
ra? Sorwas. , Megalo Idea gününü beklemek." (Nadir Nadi, Aydınlık, Ç'umhuri
yet, 17 Mayıs Ç.,�mba) 

BÜYüK BIR BULUŞ 

"Ecevit yönetiminin tüm yönelişlerinin Batı bloku koşulları ya da çer
çevesi içinde geUştiilnl söylemek, sanırız, bir gerçeği dile getirmek olur." (Sa
vunma'da yönelişler, eumhuriyet. 1 7  Mayıs Çarşamba) 
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NATO'YA MESAJ 

Ecevit, bu sözlerini, SovyeUer Birliei' 
nın dışındaki yenı lehUke kaynaklarının 
da ortaya çıktılını ve Yunanistan'ın 
Türkiye'ye karşı silahlanınasma olanak 
veren silah ambargosunun, Türkiye'yi, 
savunmasını "Sovyetler Biı:lifi dışında
ki" tehlikelere karşı düzenlemek zorun
da bıraklıj!ını kanıtlamak için kullan· 
maktadır. Bu sözlerin arkasında NATO 
genel kunnaylarına verilen mesaj, ancak 
Amerikan silah ambargosunun, Türkiye' 
yi sadece sözde "Sovyet tehlikesi"ne 
karŞı hazırlanmaktan alıkoyduRu biçi
minde yorumlarıabllir. Bunu, silahlanına 
yarışmin patronu NATO kunnaylarının 
dest.eA:ini kazanmak için "Sovyet tehli
kesi" masalıyla mÜljleri kızlŞbrmak poU· 
tikasırun, yumuşama sürecinin egemen 
oldufu yeni dünya koşullarındaki yeni 
bir biçimi olarak görmek gerekmektedir. 

Başbakan 'ın, gf 'r--eler hangi yönde 
olursa olsun Tür� ,)'OQ·.li:ı NATO içinde 
kalacaRı yönünde ısrar!.:ı güvence �erme
ye çalışması da bir rastiantt deeilc!lı 
Ecevit'in bu açıklamalar., lıerşeyden ön
ce, Sovyetler Birliai 'nden artık doRru
dan ve hemen bir tehlike gelmediei yö
nündeki sözlerinin, Türkiye'nin, NATO' 
nun "Sovyet tehdidi" yutturmacaSlna 
dayandlfılan stratejisine baelı kalmaktan 
vazgeçtifl anlamında yorumlanmasım 
önlemeye yöneliktir. Ecevit, NATO'nun 
"dünya barışının kt)funması için �rekU 
dengenin bir unsuru olduRu" iddiasını 
tekrarlayarak, NATO'nun varlıRına ( nU
sovyetlzmin daha ince biçimleriyle ma
zeret arama çaba&Ul8. katıldılını göster
miştir. 

'TnIDIT" MASALI 

üstelik Ecevit'in açıklamaları, Sov
yetler Birüei'nden Thrkiye'ye dolaylı 
olarak ve geleceCe yönelik bır tehükenin 
yönelmeye devam ettiRini ima etmekte
dir. Ecevit, "Sovyetler BlrU�i gibi giiçlü 
bir devlet ile yanyana yaşamakta oldu
lumuz gerçeClnl de unutmuş deA'lUz" 
diyor. Bu söZler, Türkiye'nin NATO ya 
baeımlıllCınl eski tezleri 'banşçı" bir 
görünüşle süsleyerek haklı gösterme ça
basını yansıtmaktadlI. Sözü edilpn çaba, 
gerçekte, emperyalizmin saldırgan paH
tika�nı günümüzde daha Ince propagan
da yöntemleriyle reklam etmek, "Sov
yet tehdidi" masabm "dolaylı" ve "gele-
1..'C�e dönük " gibi düzeltmelerle piyasaya 

Batı 'daki babalardon biri de Col146hım ... 

sünnek için NATO merkezlerinin baş
wrduğu yeni bir manevradan ibarettir. 
Başb;ıkan Eceıit, Londla'dak! basın top· 
Iantısında, "yumuşama" sürecini }'inp 
"s�uk hanş" olarak nitel�:rerek, tliınyu 
banşuun güçlendirilmesine gider. yumc
şarr.a yolcnun üzerine gölge düşürmd.· 
ten geri kalmamıştır. Bu da ancak, yu
muşama koşullannın �elişmcsine ra�· 
men silahlanına yarışmın sürdürülmesini, 
emperyalizmin saIdlfga.n bloklannın güç
lendirilmesini haklı göstermeye yönelik 
bir demagoji olarak yorumlanabilir. 

ÇÖZüM, NATO'DAN ÇI K�IAKTlR 

Hükümetin bu tavır alıŞları, NPTO' 
nun gelecek 5 yıllık sawnma planına ka
tılınmayacaRı ve Mayıs sonundaki NA
TO zirvesinin ortak deklarasyonunun 
onaylanmayacaRı yönündeki açıklamala
n tutarlı sayrnayı olanaksız kılınaktadır. 
Sözü edilen açıklamalar, ba�ımsız bir 
d� poUtika anlayışının yansıması degiı, 
NATO merkezlerinin daha açık desttii
ni kazanabilmek için müşteri kızıştırma 
çabasının ifadesidir. Ecedt hükümeti, 
başta Kıbrıs bunalımı ve Yunanistan'la 
Ilişkiler gibi sorunların çözümü olmak 
lizere tüm dış politikasını, NATO mer
kezlerinin deste�inin korunmasına ve 
güçlendirilmesine ba�ladı�ını böylece 
belli etmiş olmaktadır. Bu amaçla, Mil
liyetçi Cephe iktidarlarının yüz kızartıcı 
yöntemlerle si.irdürdüA'ü NATO'nun ete
fine yapışma poUtikasını, ülke içindeki 
kamuoyunun göZünü boyayacak biçim
lerde yürütmeye çalışmaktadır. 

Türklye'nin ulusal çıkarları, NATO 
merkezlerinin daha açık destegini kaza
nabilmek için silahlanına yarışı patron
!arının kızıştırıtnıasında deeıı, NATO· 
dan Çıkılarak ya1nlZCa yurt savunmasına 
yönelik bir güvenlik politikasının uygu
lanmasındadır. Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki sorunların çözümünil NATO' 
nun desteeinin kazanılması için başlatı
lan bir yanşa baAlamak da, lUkemizin 
emperyalizme baelUıhlıeının artırılması
na meşruluk kazandırmaktan başka so
nuç vermeyecektir. NATO'nun el.ekleri. 
ne yapışarak sürdüriilen bir dış politika, 
Türkiye'ye onur kazandırmak şöyle dur
sun, tam tersine, dünyadakı barışçı ,.t' 
ilerici güçler karşısında S8ygınlı4ının 
daha da zayıflamasma YaraJ"",caJ..tıc. i$�i 
sını(ı ve emekçi kı.,..ıcr, demokratik ve 
yurtsever r .... 1ec buna asla c:öz yumrna· 
._ ..... ı<tır. 



iDEOL.OJiK ZAAF MI, 
"iNCE TAKTiK " Mi? 

YURÜYÜS'TE KISA BiR SÜRE 
ÖNCE, ARKADAŞıMıZ RAŞiT 
KAYA'NIN "iDEOLOJiK ZAAF· 
TA ZAYıF HALKA" BAŞlıKLı 
BiR YAZıSı YER ALDı' BU YA· 
ZI ÜZERiNE iNGiLTERE'DEKi 
OKURLARıMIZDAN BiRi KA· 
YA'NIN YAZISINA iLiSKiN GÖ· 
RÜŞLERiNi YURUYUS'E BiR 
MEKTUPLA iLETTi. OKURU· 
MUZUN BU YAZISINI AYNEN 
SUNUYORUZ. 

R. Kaya'nın Yürüyüş'de çıkan "Ideo
lojik Zaafta Zayıf Halkı" yazısında eleş· 
tirlleD vahim ideolojik zaafların mantıki 
sonuçlarmm siyasi uzanhlanru dikkatli 
bır şekilde incelemek gerekiyor. Bu, sos
ya1istlerin zaaiiann haldeki etkinUllne 
ya da etkisizli4ioe bakmadan her zaman 
için kesin tavırlı ohnalann. gereidiren 
bir sorundur. 

En zaya! halkanın ekonomlk durum
dan kalkarak beUrleruneslnln bld dolay· 
sız bUi dotaylı olmak üzere başlıca iki 
mantlki sonucu vardır. Dolaysız olan 
!.enlnın IşçI sınıfı partisinden anladıl!ını 
Inkar elmek, IkindSı I .. siyasi olayları 
ekonomik olaylar ile birebir ilişki içine 
sOkarak faşizmin ideolojik siyasi yanta
nnı göz .nh ebnektir. 

Wneilinden b8Jjlayalım. Bu iddianın 
kabulü balinde faşlzmln önüne ancalr 
devrim yaparak geçilecell sonucu çıkar. 
Fllilzmekarşı tüm ilerlcilerlo, demokrat
tann anti.laşist ilkeler etrafında mücade
lesi 'milli burjuvaziyi kandmp devrim 
yapma' taktielne indJrgenlr. Antifqlst 
cephenln belkemlllnl işçl .ınıfının oluş· 
tunnlSlllm gere�. cephenin sosya
üstlerinin önde�inde niicadele süreci 
içinde yeni bir düzen ' kunna işlevini 
yüklenebileceli olasılılı gibi sosyalizmln 
doırularının çarpıtılarak beUl bır soyut· 
lama düzeyinde dolm olan - her soyut 
kavram gibi· 'ya faşizm ya sosyalizm' 
anlayışının bir taktik haline getirilmesi 
ıonucunu verir. Sosyalistler bilirler ki 
'ya lqizın ya sosyalizm 'den kastedilen 
ıosy.ıızm kurulmadıkça kapItalist düze· 
nln karnında Caşlzmi ta,ıyacaeı gerçeeı· 
dir. Faşizmin ortadan kalkmasa. bir teh· 
like olarak varolanııması ancak sosyaliz
min kuruluşu ile mümkündür. Yoksa 50-
mut koşullarda anüfışlıt niicadele ile 
ıoıyalizm niicadelesini öıdetleştirmek, 
anUCaşl.t mücadeleyI gayndddJ bır ta· 
mda IkUdara gelmek ıçın yalnızca bir 
araç olarak görmek blUm .. 1 sooyalizme 
aykın oldueu gibi ber Iki mücadele tiliü 
arasında gerçekte var olan, her iki müca
delenln bIrbIrine katkısını .aılayan IUıı· 
kıleri körletmek anlamını tqıı. Ayna 
mekanlk Caşlzm talıllU ile sooyal demok· 
rat partilerin iktidarda · ekonomik du
rum düzelmeyeeeeinden . mu Uaka la· 
,lıtl�ecekleri sonucuna vannak kaçınıl
mazdır. Bu önyargı Ise bu tür hükümet
leri demokratik görevlerinden soyutlama 
ve demokrasi mücadelesinde sosyal de
mokratlarla işbirıllı ıçın açık tutulması 
gereken kapdan da �Ievsiz hale getir· 
mekten ölA!ye gitmez. (1). A.bnda 'tAbi 
olınak'tan başka bir 1li4k1ye alışık olma· 
yan ıe.Umlyetçl dÜfüncelerin güçbirilli 
sorunlarına yaklaşımlarının da dddJ ol· 
ması beklenemez. 

Bu ekonoml.t anlayışın en büyük 
taMbatı lenlnlst part! kavramındadır. 
Bu',nlaY14 uyarınca partinin g<Smi 
nomlk IaIt.tal2lıklarl Sıyasal blUnç düze' 
yine çıkarmak başta I,çl .ınıfı ve doAaI 

müttefikleri olmak ÜZere tüm emekçUe
dn toplumun deeiı;tirilmesl ve bu süreç 
Içinde bwjuva 'devlet mekanizmasına el 
konulm.ası mücadelelerlne önderlik et
mek deııldJr. Sosyalizm bu anlayı,a gö· 
re sadece bır hükümet dell,11ıII11 soru· 
nudur. Partinin görevi de böylece var
olan ekonomik şartlardan rahatsız olan 
ytilınları "Idare etmek" Işlevine Indirge· 
nir. Partinln önderlik göre'" hükümete 
gelmek ıçın güç toplarna, deyim yerin· 
deyse asked dJsipUne sahip bır ordu 
olu,turmaktır. (2) Bu anlayvıın yankı· 
larını seçIlmiı; bazı kellmelerle de gözle· 
yeblllrlz: 'Devrimin yönetidsi genel kur· 
mayı TKP'nln giidi hızla yükseUyor.' 
Kısaca ıoıyalizm mücadelesi çotu askeri 
özellikler taşıyan bir "taktikler" sorunu
dur. Demokratik kiUe örgiiUednde dÜf' 
manlan tcmi.z1eme, mUll burjuvazi lle lt. 
tifak batta cephe, seçimlerdeki tavır. vb. 
tümü 'Ince taktik1erdlr. Bundan dolayı 
ömelin bir kitle örgütünde burjuvazi. ta
rafından kullanılıp bır kenara a\ılına 
'kurmayların geçid olarak geri çekilme 
karan almalan' şeklinde yorumlanabll· 
mekledlr. (3) 

"ZayI! halka 'lürIdye" ıçın atılan 'u 
s10gana dJkkat edellm: 'Sosyalizme açı· 
ları ileri demokratik düzenı devrimci yol· 
dan kurmak ıçın Ileri'. iki ,ey söylen· 
mektedir: Hedef 'ileri demokratik dü
zen'dJr. 'Oevrimd yoldan' kurulacak bu 
düzen daha sonra sosyalizme açılacaktır. 
Sosyalizm sözcüi!iiOOn sloganının başın· 
da yer alması bu sıralamayı etkilemez. 
Hedef olarak düpedüZ bir düZen kunna 
gösterilmektedir. Sözkonusu olan bir dü· 
zenin demokratikleştirilmesi delil, fark
lı. yeni bir düzenin kurulmasıdır. 'Dev
rimci yoldan' terimi de bu kuruluşun 
önemlnl, güçlüıtünü beUrtmeklA!dlr. Fa· 
kat kurulması bu denli özverl. devrimci 
mücadele gerektiren bu düzen - lldna 
kısmın, sosyalizme açılmarun geçerli ol· 
ması için - sosyalizm delildir! Kapitaliz
min emperyalizm aşamasında sosyalizm
den farkh bir düzeni 'devrimci yoldan' 
kunna görevini üstlenenler üretim ilişki
leri, üretim biçimleri ve bunların deliş
me yasalan hakkında bilgl sahibi olma· 
yan haıkçl,demokrat kişiler olabilirler, 
hatta devrimci niyeUerinden ötürü ken
dilerini 'demokrat devrimci', 'halkçı 
devrimci' diye de adlandırabilirler, fakat 
tanım gereli sosyalist olmaları sözkonu
su olamaz. 

Elbette id sosyalistlerin " somut duru
mun, somut çözümlemesi" temel ilkesi 
uyarınca burjuva demokratik devrimlere 
katılına .tralA!jlleri, ya da Ileri kapItalist 
ülkelerde demokrasiyi geUıı�rme yolun· 
daki mücadelelerinin yukarıda babsedJ· 
len kapitalizm ile sosyalizm arasında bir 
düzenin devrım yoluyla kurulması şek
lindeki blUmsel sosyalist ohnayan müca
dele anlayı,ıyla bır ilgisi olamaz. Bu 
'demokrat devrimcilll!ln' sosyalizm hak· 
kındaki göıiişled sloganın Iklnd klS' 
mında mevcutbır: 'sosyalist olmayan bir 
dilzen kendililtınden .osyallzme açıla· 
caktır!"(4)'OevrimclYol'sadece sosyali.t 
olmayan dUzenJn kurulması için gereklI
dlr. Bu anlayışı Marx'm ancak ve ancak 
sınıC mUcadelelerinln • kı kaslA!ı!llen mü· 
cadelede .Iyasal blUndn buluru •. "1 şart. 
tu: . düzen deAı,Urid nllA!Uee .ahlp top· 
lumsal·tarihl hareketier oldulu yolunda· 
kı bulgulanyla, Lenin'in siyasal mUcade
leyl ekonomık kendlUllndendUk Ile 
aymnasında gösterdiRI titizlikle - özel
likle 1905 demokratik devriminden son
ra bu tiUzllk gö.lA!rilm�tir . baj!daşbr· 
maya Imkan yoktur. Bu tip "Uan" etme-

yapılmaş metorolojl 
�"'--""'''''_' olamaz. Bu 

türden 'bıce taktikler' ancak küçük bur
juva kara bulanıkltilında taraflar topla· 
yabllir. 

Marksizm-Lenlnizm ile çelişen bu tez
lerin 'yumak haline getinlili' kavramları 
açmak ıe balunsızlık, demokrasi, sosya
lizm mücadelesi önündeki ekonomlzmin 
zayıf halkalarını kırmak ilk bakışta ko
lay görünse de sosyalistlerin ihmal et
memeleri gereken görevlerden biri olma
lıdır. 

(1) CHP hükümetinin la.yal-fOfut oL
ma yoluna girdili 'Işçinin Sesi' tarafUl
dan dünnletıen bir seminerde seminer-

ci mrarından iddia edilmiştir. 
(2) Bu aulaylfta '1şçinin Sesi" .mi
nerierinde ,okola fu14mlf adama önder
lik etme ,eklinde partinin birincil işlevi 
olarak gö.terilmiftir. ·A.keri 6O.yaüzm· 
in uzontılorı için Ifçinin Su; : 83. 84-90 
86-87 myfalardaki Roko.awky, Kızıl 
Ordu, Stalingrod De.tanı yazılan birer 
örnektir. 
(3) Bu anlayış DISK'te olup bilen
leri kavrayabilmek için dÜfündüriu:iidür 
(4) Ingilizcui •... order that grow. in
to.aciaıum· 

Eskışehır Valisi 
dersin; ald. 

CHP hükümetinin valilikler� ilgili awnmrı biliniyot. Hükümet kuruh. 
kurulmaz, yapılan ya MC arttğı vali�in göstermelik olarak yerlerinin değişti· 
tirilmesi, ya da geçmişi karanlık kişilerin bu göreve getirilmesi oldu. Bunl.m 
deAişik şehirlerde ilericiler, demokratiili' ve sosyalistler< uyguladıkları baskılar 
daha önce yuıldı. Yeni bir örnek de Eski�hir'den. CHP'nin Eski$Chir valisi 
N3ıZif Demiröz. Demiröz1e birlikte aynı ye,� atanan yeni Emniyet Müdürü AJ· 
tın Onal da ilginç bir geçmişe sahip. Onal, 12 Mart öncesi Siyasal Bilgiler Fa· 
kültesi baskınınto baŞında bulunanlardan. Eskişehir'de üçlü ayak, Emniyet 
MUdlirilnUn her giıtiği ye", beraberinde götürdüıtü ye Eskişehir'de toplum po. 
lisinin başına getirdiği Fem ÇallşQn adanda bir ermiyet amirinin btllmasıy· 
la tlmamlanır. Artık Eskişehir'de ilerici�re her tw-de,n baskı uYıuWmstna 
başlanabilecektir. 

Ni .. kim ilk uygulama gecikmez. Sımıyla Işçi Kiltür DerneAI, Dev· 
Genç, SGB, IGD ve TÖB.I)ER vallllkçe kapotılır Demek yöne�cilerlyle ko· 
nu,an valinin cevabt, "8enim.demokrui anlayışım budurt ister betenin iSllllr 
beğenmeyin" olur. Fakat bunun yanında, yöneticileri hapis .. bulunan fqist 
deuıekler hili wliyellerini si'rdürmektedirier, Baskılar bununla kal_ta, 
Ilerici öğrencilerin gittikleri k."'Yeler ."'hi kap.ıtılmaktadır. 

Eskişehir'de en büyük oyun TÖB.I)ER üz ... inde oynanmak I ..... mlştir. 
1 Mayıs afişlernesi nedeniyle tutukı .... 31 kişiRk grup bu \içli ayalın emri 
üz ... ine dövülmilşler ve Işkenceye ujramışlardır. Nöbetçi mahke� yaptlan 
duruşmada oyunun hedell açıkça ortaya çıkmıştır. Mahkeme sonunda TöS. 
DER Başkanı da dahil 4 kişi tutuklanmıştır. Anık vali ye emniyet müdllril 
Için hedere vurınada ge",kli bahane ortadadır. TÖB.I)ER E.k1şehlr şubesi 
valilik enviyle kapoıılır. Kapotına gerekçesi şöyledir: " ... Yapılan ilk sorııula· 
rı neticesinde, ıeşvikçi ve suçları sabit görülen dernek başkoını Adnan Elçi, 
üye Mehmet Er. Musa Ede ve Sümer D�ova tutuklanmıştır. Dernek baıkanı 
ye Uy�rlnln büyUk ,bir topluluila iinderlik etmek suretiyle kanunlara karşı 
gelmeye teşvik etmesi ye 171 sayılı y.ua hükümlerine aykırı tw-eket ederek 
kamu düzenini bozucu davranışlarda. bulunulması nedeniyle Tüm Öğretmenler 
Birleşme ve Dayanışma Deme�1 Eskişehir şubesinin, 1630 gyılı ya501mn mah· 
keme sonuna kadar faaliyetten men edilmesini tensipierine arz ederiz." 

Bilindl�i gibi yapılan mahkeme sonucunda tutuklanan dört kişi tahliye 
edıımiş ve kapatılan TÖB-DER şubesi yenıden açılmıştır. Kendilerini adaletin 
yerine koyarak kendi başlarına mahkeme kararı verenler ilerici güçlerden yeni 
bır tokat yemşlerdir. CHP'nin Eskişehir valisi, emniyet müdürü ve toplum 
polis müdUrU hayırlı olsun ... 
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BÜ YÜK GREViN 

1977 YILI BIR BüYüK GREVE TANıK OLDU, ZAMAN GEÇTIKTE, GREVI BüYüK YAPAN EK BIL· 
GILER EDINILlYOR, GREV BAŞLARKEN, GüDüLEN AMAÇLAR BüYüKTü, GREV SüRESINCE 
EDILEN SÖZLER BüYüK OLDU, SENDIKANıN VERDIGl, GREVCl lşçlLERIN SAYILARININ AS· 
L1NDA DAHA BüYüK OLDUGU DAHA SONRA KENDILERINCE AÇıKLADı' GREVI ZORUNLU KI· 
LAN STOKLAR BüYüK IDI; DAHA SONRA çEşITLI YAYıNLARDA AÇıKLANDı' GREVIN SONU· 
CU BüYüK OLDU, SÖZLEŞMENIN AÇıKLANMASı BELIRLI BI R GAZETENIN SAYFALARıNA sıG· 
MADI. ELDE EDILEN OCRET ZAMMı BÜYüK BIR "sıFıR" IDi. GREV SÜRESINCE GEÇEN GüN· 
LER içiN TEK KURUŞ BILE AlıNAMADı AMA OCRET ZAMMı BüYüK BOYUTLARA ULAŞTı. 
ŞIMDI ORTAYA ÇıKıYOR KI ASIL BüYüK OLAN, PATRONLARıN KARLARı OLDU, ÖDEDIKLERI 
VERGILER KONUSUNDA BILGI EDINILEBILEN GREVCI ŞIRKETLERIN 1977 YılıNDA BEYAN 
ETTIKLERI KURUMLAR VERGILERI TOPLAMı BIR ONCEKI YILDA BEYAN ETTIKLERININDAHA 
üSTüNDE, BüYüK GREV GERÇEKTEN BOYüK OLDU, YALNıZ BOYüKLüGü PATRONLAR IçiN 
GEREKLI DERSLER ÇlKARILlRSA Işçi SıNıFı lçiN DE AYNI SÖZLER SÖYLENEBILIR, 

,"�----------------HOSEYiN MERDOGLU� 

Büyük Grev adlı öyküyü ilk okudu�umda. Aziz 
Nesır. i i '  ' Kirpi" dergisinde 196D'lı yıllann ortaların
da y::yuı!cıo/(n "ÇataJ.MataJ Kaç çatal" adlı hikayesi
ni arı'ITlsaou1jLil,l. Gözbağı vurmak isteyenlerin öyküsü 
var bu iki öyklide. 

YIPR,l,TILAN SÖZCÜKLER 

Geçtieimiz son iki yılda, 1976 ve 1977'de çok 
söylendi. Ekonomiye lli�kir. göstergeler artık anlamlı
lıklarını yitirdi. En çok kullanılan sözcüklerin başında 
"darboğaz" sözcüCü yer aldı. En büyük, en yüksek, 
hızlı, göıülrnemiş ve aşı.n sözcükleri, günlük konuşma 
dilinde yo�un olarak kullanılır hale geldi. IMF reçete
leri, tedbir paketieri ve enkaz, güncel tartışmalann toz 
ve bulutu arasında. Birtakım şeyler oldu Türkiye eko
nomisinde ve sosyal yaşantısında. Clkenin fıili ithalatı 
durdu. İhracatı durdu. Cretim seviyesi düştli. Türkiye 
dışarıya 10 milyar dolar borçlandı. Ve 'I\i.rkiye'de 
uzun süren grevler oldu. BUyük Grevler oldu. Zaman 
bazı şeylerin anlamını yitinnedi�ini gösteriyor şimdi. 

Olkenin dış ticareti durdu. öte yandan dış ticaret 
açı�ının cumhuriyet döneminde en yüksek oldulu yıl 
yaşandı 1977 içinde. 4 milyar dolara varan bir açıktı 
bu. Ithalatın mlen durdurulmasma karşın Türkiye 
1977 içinde, resmi verilere göre 6, gayn resmi verilere 
göre 7 milyar dolara yaklaşan ithalat gerçekleştirdi. 
Bu ölçekte ithalatın gerçekleştirildieı dönemde ham
rr.adde yetersizli�inden işyerleri kapandı. "Türkiye 
döviz darbo�azı yaşıyor" dendi ve 6 milyar dolara va
ran ithalat gerçekleştirildi. Ya yaşamasaydı. 

1976 ve 1977'de Türkiye'de 42 işyerinde yakla
şık 14 bın işçiyi kapsayan grevler oldu. Grevde olan 
Işyerlerinin sahipleri� 1977 yıh Içinde önceki yıllar
dan daha fazla kurumlar vergisi ödediler. 

MC'NIN OLUŞTURDUGU TEMEL 

1975 yılının başında ekonomiyi devralan MC, ik
tidarda ka1dl�l süre içinde, mevcut 2,3 milyar dolarlık 
dövız rezervini eritU. Talebi bilinçli olarak tahrik etti. 
Z:ı.fiasyonun gelişmesine bilerek seyirci kaldı. Açıkla
nan amaçları, daha üst düzeyde bir fiyat dengesi ve 
mal dengesi oluşturmak olarcik özetlendi. üretım ya
rı.sının, tahrik edilen talep ile orantılı olarak ya da 
belli gecikme ruresi ile gelişmemesi karşısında, elde 
bulunan ve özelllkle dövize çevrilebilir mevduat ola
nakları ile sa�lanan borçlanma yolu alabildl�ine kulla
nıldı. Türkiye bu dönem Içinde dış ülkelerden kredi 
sağlayamaz Iken, geniş ölçüde yabancı bankalann 
kaynaklanndan yararlandı. Bu ithalat büyük ölçüde 
stoklama olanaklanna yol açıı. Bu koşullar altmda, 
yurtiçi üretim 1977 yılında yüzde 5'ln altmda kalan 
bir gelişme gösterdi. F\yaUar genel d�eyl resmi i'ta
listiklerde yüzde 36 oranında artış gösterdi. 

ılirkiye 1977 yılı içinde bir "darbo�az ekonomi
si" görüntüsü içinde ve asgari işlerlik düzeyinde kaldı. 
Ekonomik işleyiş bu gelişme aşamasında kalırken, da· 
ha önce deöiniıdi�i gibi, ithalata baAlı olarak dış tica-

-...IL 

ret en yüksek açlk ile karşı karşıya k
·
aldı. İthalat geniş 

ölçüde, kredili ithalat ve mal mukabUi ithalat şekllnde 
kanalize edllirken, ithal maliyetleri görülmemiş ölçü
de yükselme gösterdi. Bu ölçekteki Ithalata karşın, 
yurt içinde, hammadde ithalatının yapılarnarnuı ne
deniyle mal üretilernez hale gelindi, 1977 yılında Tür· 
kiye bir yandan, özellikle, kamu kesimi yatmndarının 
dış kayna�ını bulamadı�ı, öte yandan kamu yatırun
ları için gerekli transterleri yapamadıeı için, kamu ya· 
tmmJannl durdunna düzeyine geldi. Dış finansman 
olanaklanmn daralmasının yanı sıra kamu, 1977 yılın
da iç finansman kaynaeı olarak sürekli bir biçimde 
Merkez Bankası kaynaklarına başvurdu. Yıl ortaların
da hazinenin nakit açıeı 55 milyar lirayı aştı. 

1917'NIN VERIMKARllGI 

Bu koşullar altında işlerli�ini sürdüren Türkiye 
ekonomisinde ldmi işyerlerinde 1976 yılında başla
mış olan rI'aden işkolundaki grevler, 1977 Mayıs'ında 
yayıldı ve hatta işveren lokavt ilan etti. 1978 yılında 
imzalanan toplu iş sözleşmesi ile grevler sona erdi�ln
de, toplu iş sözleşmesi kapsamına 66 işyeri gitmişti; 
bunların 42'sinde grey uygulama&l bulunmakta Idi. 

1977 yılı içinde madeni eşya imalatı işkolunda 
görülen yanın cınlere ve çekilen harnmadde yeter
sizüeiııe karşın, aynı yıla llişkin ilan edilen kurumlar 
vergisi verileri, bu sanayi dalında grevde bulunan ve 
ortalama �ev süresi bir yıla yaklaşan Işletmelerin öde
dikleri kurumlar vercisinin ceçmiş yılların üzerinde ol
duğunu iöstermekted.ir. Bu açtdan, bu işyerlerinin 
1977 yılı kiriannın, daha önceki yıllardaki karların
dan daha yüksek oldutıu anlaşılmaktadır. 

Burada bir noktayı vurgulamakta yArar var. öde
nen kurumlar vergisi miktarları önemli delil. Bilindıei 
kadanyla Türkiye'de, özellikle holdinglerin ödeyecek
leri vergileri 4 yıl süre ile erteleyebilme olanaklan var. 
öte yandan şu anda 'mrltiye'de kurumlar vergisi oranı 
yüzde 23 oranında donmuş vaziyette. Kaldı kı 1977 
yılı içinde Maliye Bakanh�ı'nın en önemli işlevi vergi 
tecılleri ve uyuşmaları olmuştur. Tüm bu bilgilerin ışı
�ında dahi 1977 yılı kurumlar vergisine bakıldı�ı za
man grevde olan metal işleyen işyerlerinin ödedikleri 
vergilerin artış göst.ennesinin oldukça güç açıklanabi
lir yanlan vardır. 

1977 yılına Ilişkin, ödenen kurumlar vergisi veri. 
lerinin göıterdılı başka ilginç noktalar da var. örne�in, üre.t1.m dalındaki işyeri grevdedir, buna karşın, bu 
uretlmcı ışletmenin tekelci nitelilindeki pazarlama ve 
satıŞ şirketlerinin ödedikleri kurumlar vergisi ise artış 
göstennektedlr. Bafjka bır deyişle da�ıtım şirketine 
mal veren ,Irket üretimi durdunnuştur ama, da�ıtıcı 
şirket daha fazla kir etmektedir. TUm bu veriler 
1977 yılı Içinde grevde bulunan bu Işyerlerinde geni� 

ölçüde birikmiş ,tokların eriıııdl�lnl göstermektedir, 
Stoktann eritilmesi, 1977 yılının konjonktürü ıçınde 
yüksek fiyatlar Ile gerçekleştirilmiştir. Grev bitip Iş. 

• 
. --

yerieri ytneden üzetime geçtikleri anda ise çok rUıW 
bir gelişme ortaya çlkmıştır. 

BüYüK GREVDEN 1978'E KALAN 

Bu aşamada, 1978 yılı başlaruıda, taklltU &a1lfı. 
nn daraltılması yönünde, giden MC iktldannm aldrtı 
önlem yüıürlü�e girmiştir. Bu, yurtiçi talebi kaama y� 
nünde atılmış önemli bir adımdır. İşyerlerinde yeni 
başlayan üretim, yeni maliyetler üzerinden piyuayı 
gebnektedir. Yeni üretilen mallann fiyatlarında lle 
yüzde 100'ü bulan artışlar vardır. Bu gelişme de yurt
içi talebi kısmada önemli bir işlev üstlenmektedir. Bu 
yoUa, ibraç edilebilir kapasite yaratma çabalarına gld· 
şilmiştir. Bu neden ileri sürülerek ücretlerin dondund. 
ması yolundaki istemler yo�unla.şm1Ştır. Bu ko,uUu 
altında, daraJtılan yurtiçi talebinden artan ÜlÜnledn 
ihraç edilebllece�1 pazarlar, yeni Izlenmeye bqlaıwı 
iklU ticarl aniaşmalar yolu Ile AET ülkelerinin dlfma 
kaydıniarak yarabbnak Istenmektedir. MaByeliedn 
çok önemii oldl$ı bii ortamda, daraJlıIan yurtıçı ta. 
lebinin yanı sua, özellkle işçi ücretlerinln dondurul. 
ması Ue bu girişimde bqanya ulaşılabilecetl ..... yıi. 
maktadır. 

özellikle dayanıklı tüketim maJlarmd. yantıima. 
ya çalışılan bu kapa. tenin, yeni üretim kOfullan al. 
lında gerçekleştirlbneti Için geçmişin .tokları 1977 
yıl. içinde eritihnişlir. Stoklarm erilıldili, 1977 "" .. 
lerinin bu amaca dönük olıırak ıruUanıldılı aniqd. 
maktadır. 

. ':ler yılın Mayıs ayında açıklanan kurumlar verg:lsl 
listesınde, bu yd gPçmiş yılların aksine bankalu, ön 
Slrada yer almıyor. Ticari şirketlerin iUt sıralarda yer 
aldı�ı görülüyor, Her yıl açıklanan liste "büyük" ..,.ı. 
leri içeriyor. 

GREVDEKI 1 3  IŞYERINDE 
KURUMLAR VERGISI 

Grevde bulunan işyerlerinden, ödedikleri k� 
lar vergisi büyük 13 Işyerinde, 1977 kurumlar veqia· 
nin gösterdi�i geUşme incelendiRınde şu sonuçlar or
taya çıkmaktadır. 

ıZmir'de, Maden.lş'e ba�lı işyerierinden ikilinde 
grev uygulanmıştır. Bu ıuederinden Demaş, 1976 yı
hnda 3,6 milyon Ura tutanndı kurumlu verıiııi ödedi· 
�I halde, 1977 yılında ödedıeı kurumlar .erııoi, 1976' 
y. gö'" yüzde 55,4 oranında bır artış gö�rek 5,7 
milyon liraya ulaşmı,tu. İzmir'de crevde olan bir bq. 
ka Işyeri Elba'dır, Elba'nın 1977 yılında ödediii ku· 
rumlar verıili lııe 1976'ya oranla yüzde 61,3 oranında 
bir artış göıterml, ve 2,1 milyonluk düzeyinden 1977' 
de 3,2 milyon liraya çıkmıştır. 

1977 yılında gıevde olan Işyerlerinden, ı.tanbul 
verıi claJrelerine ba�k Surcurlar, Profıio. Beko Teknik 
S .... yt zarar ""yan etmişlerdir. 

Beko Teknik-Sanayi zarar beyan etmesine karşı· 
hk, bu şirketin ticari niteUlindeki yavrusu olan Beko 
Tic.",t'in 1977 yıknda ödedl�i kurumlar verıialnde, 
bir önceki yıla göre sadece yüzde 17'lik bir azalma ol· 
muştur. 1976 yııanda 28,7 milyon lira kurumlu verel' 
si ödemiş olan Beko TIcaret, 1977 yıbnda 23 milyon 
lira vergi ödemiştir. öte yandan Iki yıldır üstüste zarar 
beyan etmekte olan Oyak-Renault'un ticari şirkeLi 
olan Mais'ln 1977 yılında ödedi�1 kurumlar verıı.ı 77 
milyon liraya ulı.şnıışlır. üretimdeki şlrketler "zarar" 
etmektedir. buna karşıhk üretilen malları pazarlayan 
balb şirketlerin ödedikleri vergiler sürekli olarak aıt
maktadır. 

18 işyerinden 1977 yılı ıçınde grevde olanlardan 
Arçelik'te, 1977 yılı Içinde beyan edılen kurumlar 
vergısı düşmüştür. 1976 yıhnda 58 milyon liralık ku
rumlar vergisi ödeyen Arçelik (iki Işyeri) 1977 döne· 
mlnde 13,1 milyon Urahk vergı beyanında bulunmu,· 
tur. i rçelik 'te grey Mayıs ayında başlanuş ve 9 ay lÜr
mü�tü ı .  

Crevde bulunan Işyerlerinden Çeıık Endüıtrill'a· 
de, 1977 yılında beyan edılen kurumlu veııtal, açık
lannn listelerde 10,6 I""l1yon ol .... k gözükmektedir. 
Çelik Endüstrisi'nın 1976 yılında ödediRi kurumlu 
vergisi ise acl).-1anmış 'Jl&n 1976 yılı kunımlu verp" 
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listelerinde 6,6 milyon olarak geçmektedir. 1977 yı_ 
lında görülen artış 1976'Y8 göre yüzde SO'ye yaklaş
maktadır. 

Aynı biçimde, grevde bulunan işyerlerinden Mo
tor Ticaret, 1976 yılında 28,6 milyon lira kurumlar 
.ergisl ödemiş Iken, 1977 yılında beyan etti�i, açıkla. 
nan kurumlar vergisi 42,5 milyondur. 1977 yılında 
ödenen kurumlar vergisJndeki artış oranı 1976'Y8 gö-
re 40'10 üzerindedir. 

. 

MESS işyerlerinden Mako, 1977 yılı kurum-
lar vergisi için 13,5 milyon liralık beyanda bulunmuş
tur. Mako'nun 1976 yılında ödediei kurumlar vergisi 
9,2 milyon liradır. Mako'nun 1977 yılında ödedi�i 
kurumlar vergislndeki artış oranı da 1976'Y8 Qranla 
yüzde 40'ın üzerinde gerçekleşmiştir. öte yandan, 
ödedikleri kurumlar vergisi yüzde IDD'ün üzerinde ar· 
tış gösteren işyerleri de vardır. Grevde bulunan işyer
lerinden Elsel ve Mem.san bu konudaki örneklerden
dır. Memsan, 1976 yılında toplam olarak 3 milyon U· 
ra kurumlar vergisi beyan etmiştir. Memsan'ın 1977 
yılında beyan ettl�i kurumlar ve"iIi miktarı Ise 7,1 
milyon liradır. ArtıŞ yüzde lOO'ün çok üzerindedir. 
Bır başka örnek, Eisel'dIr. Eisel, 1976 yılında 2,9 mil· 
yon liralık vergi beyanında bulunmuştur. Elsel'in 
1977 yılında beyanda bulundu�u kurumlar vergisi 
mıktarı ise 14,9 milyon lira olmuştw. Eisel'in beyan. 
da bulundulu kurumlar vergisindeki artış oranı, Mem
wı'mkinin de üzerindedir. 1975 yılında 15 milyon, 
1976 yılında ise 10 milyonun altında kurumlar vergisi 
beyan eden Telra, 1977 yılı kurumlar vergisi beyanın· 
da 16,5 milyon liralık bir toplam göstermektedir. 

MESS işyerlerinden Bufer,977 yılı için 7,6 milyon 
liralık kurumlar vergisi beyan etmiştir. Aynı biçimde, 
Emaş ve Türk Demir Döküm de yüksek kurumlar ver· 
gisi beyanında bulunan işyerleridir. Emaş 11,1 mil· 
yon liralık vergi beyanında bulunmuştur. Bir önceki 
yıl ödenen kurumlar vergisi kayıtları içinde, 10 mil· 
yon lirarun üzerinde kurumlar vergisi beyan eden ku· 
ruluşlar içinde Emaş ismine rastlanmamaktadır. Türk 
Demir Döküm, 1977 yılında 31,8 milyon liralık vergi 
beyanında bulunmuştur. Türk Demir Döküm ün de 
geçen yıl lA milyon üzerinde vergi beyan eden kuru· 
luşlar arasında Ismine rastlanmaktadır. 

BILlNENLERIN ÖTESI 

öte yandan Bursa vergi dairelerine baRlı Siemens 
ile İzmit vergi dairesine baRlı Mannesman'dan veri 
denemek mümkün olmamıştır. Zarar beyan eden diRer 

I�yerleri arasında Rıbak da bulunmaktadır. 1976 
yıb içinde 1,1 milyon liralık kurumlar vergisi beyan 
elmlt olan Bebimot Belde Çocuk Bisikletieri Sanayi' 
nın adını, 1977 yılının 5 milyon üzerlnde vergi öde· 
yen kurumlar listesinde rutlanmamışbr. Bu işyeri za· 
rar gösterenler listesinde de bulunmamaktadır. 

Grevde bulunan 13 işyerine i ilişkin veriler, ku· 
rumlar vereisi açlSından böylesine bir celişme göster· 
mektedir. Genelinde, hammadde darlılı ve grevlere 
karım, ele alınan bu 13 iıyerinde, 1977 yılmda öde· 
nen kurumlar vergisinin artış ..,gösterdiei, ortalama ar· 
tış 'nüktannın hayli YÜk.&ek i bulundu�u ve yüzde 
100'e yaklaşan işyerlerininde oldu�u anlaşılmaktadır. 

Tablo'ıtan göıülebilece�i gibi, bil&l edinilebilen 
13 l!jyeri, zarar gösterenleriyle birlikte 1977 yılında 
bir önceki yıla göre �daha büyük miktarda vergi be· 
yan ettiler � 

Bir yanda ithalata baeımlı olarak hammad.de dar. 
lıkları, öte yandan grevler ve bu gelişmeye karşılık ar. 
tan vergi beyanlan. Açıklanması oldukça güç bir nok. 
ta. Bu gelişmenin görünürde açıklanabilir bır tek yanı 
var: 1977 yılı içinde grevde bulunan işyerleri, ithala. 
t.ın yarattı�ı güçlüldere baeımh olarak, eldeki stokları. 
nı erit.mişlerdir. 

1977'nin mevcut koşulları altında, ithalatı sürdü. 
rebllme olanakları ancak yüksek maliyetli, kredili it. 
halat ve mal mu kabili ithalat kanalından geçmek ile 
mümkündür. 1 dolar, 28,5 lira ÜZerinden ortalama ola. 
rak gerçekleştirilebilen bu ithalatın sürekliHeı ise an. 
cak ıi..irekli olarak tlyatlara yansıtılabilerek çalışmak. 
tan geçmektedir. 1977 içinde özelUkle kamunun fi. 

nansman yönteminden kaynaklanan yüzde 40 oranın· 
daki fiyat artışlarının bir de bu kanaldan zorlanması 
kaçınılmaz olarak fiyat mekanizmasını alt üst edebile· 
Cf'k boyutlara varacaktı. öte yandan, 2,3 milyar do· 
larıık rezervin eritildiği 1975 yılında ve 5 milyar do· 
larlık ek kaynaRın, yabancı bankalar kanalı ile yaratıl· 
dı�ı 1976 yılında gerçekleşen ve geniş ölçüde stoklara 
baA:lanmış olan halT'maddeye dayalı hızlı sanayi üre· 
tim artıŞı, 1977 yılı içinde tümüne yakın bölümü ile 
eritilmiştir. 

YA GREV OLMASAYOl? 

1977'in Büyük Grev'i bu açıdan bir kez daha ve 
yeniden de�erlendirilmeUdir. Bu açıdan yakla:jlm, 
1977 yılı içinde işçi sınıfına indiritmek istenen bir 
başka darbeyi açlklJea kavuştunnaktadır. 1 Mayıs 
1977'de Taksim'de 34 ölü veren işçi sınıfı, Büyük 
Grev'in de tüm maliyetlerini yüklenmiştir. Büyük 
Grev'den 1978 içinde çıkan MESS'e baelı işkolların· 
da şimdi bir başka gelişme, stokların eritilmiş olması 
rahatııeı Lle tezgahlanmaktadır. Bu işyerlerindeki üre· 
time dı, pazar imkanlan yaratılması. Büyük Grev Be 
yüzde 65 oranında ortalama "ücret artışı" saRiayan 
grevci Işçiler, grev sonrası pazara sürülen malların fi· 
yatlarında yüzde 100 oranında artıŞ olduğunu kendi· 
leri açıklamaktadıı. Dayanıklı tüketim mallarına olan 
talep klSdmıştır. İkinci aşamada ücretler düzeyinde 
araştımtalaı yapılmaktadır. Kendi iç pazarını kontrol 
altına alan sennaye, dışarı açılma koşullarının oluştu· 
rulması için çaba harcamaktadıı. Bu gelişmenin mali· 
yeti de işçi sınırına ödettiritmek istenmektedir. Türki· 
ye ekonomisi, Batı'nın ulusal ve uluslararası kredi im· 
kanlarından borçillIının ödenmesinde, ithalatının (i. 
nanse edilmesinde 1978 içinde daha fazla yararlanma 
durumundadır. 

Maden.lş grevi ertesinde YURUYUŞ'te yer alan 
incelemede, greve kat.ılan işçilerin u�radı�ı kayıplar 
295 milyon olar. k hesaplanmıştı. Kurumlar vergisine 
dayanarak yaklaşmaya çalıştı�ımız gelişmeden u�ra· 
nıla.n kayıpları hesaplamaya olanak yok. Beyan edilen 
vergi nıiktarlarlNn ne denli gerçek oldueu artık günü· 
müzde tartışılmı)ur. Asgarisinin gösterd1�t veriler bu. 
Bilinen bir batka gerçek, Türkiye'de rant, faiz ve kar 
geliri elde edenlerin 1976 yılı verilerine göre kaçırdık· 
ları gelir vergisi miktarının 1976 yıb içinde ödenen 
toplam gelir vergisinden daha fazla oldueu sayısal ola· 
rak 1976 yılında ödenen gelir vergisi 48 milyar lira 
iken, kAçırılan gelir vergisi ise 52 mılyar lira. Böylesi· 
ne güvenilir veriler ile 1977 Büyük Crev'ini bir başka 
açıdan çözümlerneye çalıştık. 

1977'de "Türkiye, tarihinin en büyük döviz dar 
boeazını yaşıyor" dendi. 1977'de Türkiye, 6 milyar 
dolarlık resmi, 7 milyar dolıirlık gayrı resmi ithalat 
yaptı. Ya döviz darbaRazı yaşanmasaydı? Türkiye'de 
1977 yılında 42 işyerinde 14. bin işçiyi kapsayan 
grevler oldu, greve giden işyerlerinde ödenen kuhım. 
lar vergisi işyerlerinin sahiplerinin kendi beyanıdnna 
göre arttı. Türkiye'de 1977'de Büyük Gre\' oldu. Ya 
olmasaydı? 

KURUMLAR VERGISI BEYANLARı "BUY!.;" , 
OLAN şIRKETLERDEN, 'BÜYÜK GREV ' 

UYGULAMASI KAPSAMıNDA ALANLARININ 
AÇıKLANAN 1976 VE 1977 YILI  VERGILERI 

(BIN LIRA) 

Oretici Şirketler 1976 1977 

De.,.ı 3.671 . S.704 
Elb. 2.1 12 3.19S 
Eımı L U)60  
MelllQn 2.992 7.082 
EI .. ı 2.877 14.967 

Belde.." 4.204 6.667 
Motor Ticaret 28573 42.S3O 
Arçelik S8.46O 13.063 
Türk Demir Döküm 31 .877 
Çelik Endüstrisi S.62S 10.637 
Sungurlır ZARAR 
Profilo 23.337 ZARAR 
Beko Teknik Sanayi ZARAR 

TOI'LAM 131.8S1 146.78S 

Not: Çizgi ile göıten'len hanelcr. ilGili yılda ödedikleri 
vergi toplamının belirli bir düzeyin iu>liinde oltr.a . 
Illa" nedeniyle Iıaklarmda bilgi nlinilcmeyen şir. 
ke tieri göstermeıaedir. L'relici 13 �irl�cljıı ii:; yıl. ı.k verCikr;nin harşılaştırıImosl 1�76 )'ılıno gôrc 
: toplam okırak daha {(U la ucrı:j beyou edil. 
diğini göstermektecıir. 



MESS Başkanı kanıtlıyor: 

"iNSAN HAYAL ETTiG i 
MODDETÇE YAŞAR" 

Sennaye, programmın ayrıntılanna 
oluştunnaya başladı. DÜşledikleri bır 
toplu iş sözleşmesinın maddelerini tek 
tek ele alıp gellttinne aynntmna kadar 
vardll'8.biliyorlar bunu. İşveren dergisi-

. nin 16'ncl çlll beşinci sayısının ilk yazı
sını ''Yük'''k Mühendis" Şükrü Er yaz
mış. Er, aynı zamanda MEsS Başkanı, 
Er, Amerika'nın bab eyaleUerinden bi· 
rinde kurulu bir iş yerinin o iş yerinde
kl "sendika" ile ImıaIadlll dört dönem 
önceki bir "toplu iş sözleşmesi"mJ!:le al
mış ve maddelerini tek tek sıralamış. 
Sözleşmenin çevirisinin güvenilirliti, 
hatta hangi iş yerinde ve ülkede yapıl
mış oldu� önemli delil. önemli olan, 
işverenlerin örnek olarak gönneyl-arzu· 
Iadıklan bir toplu Iş sözleşmesinin "laf· 
zı" ve içerlli konusunda ne düşündükle
rini ortaya koyması. 

SÖZLEŞME MI, SATIŞ BELGESI Mil 

Sözleşme, anlaşıldı!ı kadarıyla 
20-25 maddeden oluşuyor. Bir satış bel· 
gesinin daha aynnnh olması gerekml
yor. Düşlenen sözleşmenin maddelerini 
yazıdaki biçimleriyle buraya aktarma-

nm olanaeı yok. Yerin sınırlıheı bakı
mından. Yoksa, iyi bir güldürii yazısı ola
bilirdi. Yalnız, konunun güldürii ile ge
çlljtlrllmemesi gerektili de açık. Er, her 
maddeden sonra Türkiye'den örneklerle 
karşıl�tınnalar yapıp kendi yorumunu 
da ekliyor. Bazılan, özet olarak şöyle: 

"örnek" sözleşmede giyecek, yiye
cek ve ölrenim yardonlan yokmuş. Bu 
durum, işçinin ücretini hür olarak harca
yabilmeslni ve tasarrul edebilmesini sa#
lannış. Sözleşmelere bu gibi ödenekler 
koymak, işçUerin giyim, beslenme ve 
elitim gibi hürriyetlerine engel obnak 
sonucunu dolruyonnuş. Işverenler de 
hiçilerin bu gibi hürriyetlerine engel ol
mak istemediklerinden; sonuç olarak 
SÖzleşmelerden böyle maddeletin çıka
nlması geriyor!.. 

Sözleşmede bayat palıalılı�ırun art
masma karşı da önlemler (!) alınmış. 
Yürürlük süresi boyunca Dyatlar yüzde 
4'den daha hızlı artarsa, yüzde 4 'ün üze
rindeki her yarun puanbk araş için saat 
ücretlerine 1 (bir) sent zam yapılacak. 
Er, burada bir ''kumazhk'' yapıyor ve 
çotu zaman ücret artışı tartışmalarının 
10 kuruş gibi rakamlar düzeyinde yü
rütülmekte oldu�unu belirtiyor. Bir 

sent'in 10 kuruş mu yokı;.a 25 kuruş mu 
oldu�u önenıli deeil, urret l.amlannı 
saat b�ına deAiI de dakika başına ola
rak hesaplarsak, yarun kuruş düzeyinde 
bile tartışmalar yapddıj!ını söyleyebiU
riz. Sözü edilen dönemde ve ülkede fiyat 
artıŞ hızının ula.ştı�ı boyutlar gözönüne 
getirilirse, sözleşmenin getirdlAi zama ek 
olarak hayat pahalı�ından dolayı saat 
ücretlerinin 1,5 liranın üstünde artırıldı
�ını da görülÜZ. 

ER'IN MERAMI 

Bir işçinin işinin deliştirilmesi sonu
cu daha düşük ücretli bir işte çalı�ması 
ücretinm de mlen düşürülmesini gerekti
tinnlş. Halbuki bizde. "kazaen" ücreti 
artan kimse ona daimi hak sahibi olur
muş. Ücreti kaza sonucu artınlan emek
çiler öne çıksın!. 

Hayal değil gerçek 
dünyası 

ı�veren ve sendika, sözleşme süresin
ce grev ve lokavt uygulamasına gitme
yecekler, Bu hükmün her hangi bir bi
çimde ihlali, Işten çıkanna da dahil ol
mak üzere disiplin cezalan verilmesini 
gerektiriyor. Lokavt uygulayan bir pat
ronun işten çıkarılması gerçekten ee
lenceli bir görünüm venneli. Er, bu 
maddeyi Türkiye ile karşıleşlttlp yorum
larken aynen söyle diyor: "Memleketi
mizde ise, her vesile ile kanun dışı ey
lemlere glrişllmektedir. " T.C. savcılarını 

bibnesmi sallamaktadır. 1950*1975 dö· uyanyonız: Bu cümle bir ihbar kabul e-
nerril arasında dört deelşlk fiyat artışı dilmelidir ... Er'in iradesinin alınıp, savı-
yapısı gözlendiei, bunlardan, devalüas- nı kanıtlaması Istenmeli. DGM. direnişi 
yonları izleyen dönemlerin en hızlı fi- sırasında işten çıkartılan binlerce Işçinin 
yal artışlanoın gerçekleştiAi dönemler ne gibi bir cezalandırmaya ulratıldıeı sa. 
olduRu anımsanırsa, 1978'io ilk üç ayın- nıllyor? 
da içine girilen durumun bir süre daha örnekler çoealtılabilir. Son bir tane ���ıını koruyacaıı ortaya Çıkmakta- ile yetinilecek, "Nonnal işe başlama 

Yılın ilk üç ayındaki hızlı fiyat artı- �atin�
rl

�\�aı;ıan:nda işine g
d
eıe� �

ı
ir iş-

ŞUll "daha sonra Içine girilecek Istikrar . ç ,  ye ı r ıŞ o maması ne em i e en 

döneminin zorunJu bır hazılııgı" ola- � d!�:a��:::am��a� ���:�:�� rak görüp yorumlayanlar, fiyat artışlan· _ 

ücret alacakltt". Madde böyle; anlaşıl· 
ması pek kolay olmuyor ama, Er bu ko
nuda da şunları ekliyor: "Biz de çalışıl· 
mamış olsa dahi sekiz saatlik ücret alır". 
aimlenin Türkcesi bir yana, böyle bir 
uygulamadan, özellikle MESS B�kanı 
olarak Er'in yakınmaması gerekiyor. il
hal girdilerinin karşılanmaması ve birik· 
miş stokların eritilmesi amacı ile iL! 
durdunna örneklerinın yoeunluk ka· 
zandılı 1977 yılında madeni eş)'a san .. · 
yicilerinin karlarına kir kabnış oldukla
n bugün artık su götünnüyor. 

ABD KIMI GEÇTI? 

Er, yazısını belirli sonuçlar çıka.."'3rıı.k 
bitiriyor. '1ierkese seyyanen ve maktu 
olarak; zam, ikrantiye ve t.emeUü gibi (t· 
demeler ücret adaleti i14" baidl!.Şanıa.�". 
Ücretlerde eşitlik acaba,bazı işçilere da
ha çok bazılarına daha az ücret zammı 
vererek mi saelanır? "Adalet" sözc:ü�
nün özgün bir yorumunun yapıdilmdan 
kuşku duymamak gerekiyor. "Iyi ile kö
tüyü ayırdeden bir sisten sayesindedir ki; 
çelik, enerji, dokuma gibi endüstrUerde 
Ingiltere Imparatorluğu Ile Rusya çarh�ı 
bir zamanlar dünyada birincilik yarış' 
yaparken, bugün 150 senelik bir tarihi o· 
lan Amerika hepsini gelip geçmiştir." 
Çarlık Rusyası'nın sözü edilen üretim 
dallarında gerçekten birincilik yarışı 
içinde olup olmadı�ı önemli deeiL. Seçi
I..!r. ürünler, ileri sürülen sav açLSından 
şanssız seçilmiş. 1976 yılında bile, Sov
yetler BirUei, Amerika'dan yüzde 21 da
" lazla çelik, yüzde 30 daha lazla pet

rol ve yüzde 36 daha razla pamuk lu do
kuma üretnıekt.E:)'di. Aynca kömür ve 
yünlü dokuma üretiminde de dünyada 
birinci idi. Yüzyılın başında bu dallar
da İngiltere ile çekişen belki Amerika idi 
ama bugün bu üretim dallanoda başta 
bulunan ülkenin kimlif"i konusunda bir 
yanllf!1ytl yer olmamak c:ereklr. 

'ncaıet Bakanlılı tarafından derlenen 
toptan eşya fiyatları endeksinin yılın ilk 
üç ayına ilişkin sonuçlan yayınlandı. 
Daha önceki yıllara Illşkin verilerle yapı
lan karşılaştırmalar ilginç sonuçlar veri· 
yor. En b�ta geleni şu: Türkiye son yıl
lann en hızlı ennasyon süreci içme gir
miş bulunuyor. Kısaca, genel endeks yı_ 
lın ilk üç aylarında son üç yıl lçinde top
lam yüzde 4-7 arasında artmışken bu yı_ 
lın ilk üç ayındili artış bızı yüzde 13'ü 
aşmış bulunmaktadıı. Tablo, sözü edi� 
len bilgileri dalıa ayrıntılı bır biçimde 

.göstennektedir. nın en çok giıdi DyaUarındaki, b�ka bir .. _________________________ , 

YılıN ILK OÇ AYıNDA 

TOPTAN EŞYA FIYATLARı ENDEKSI ARTıŞLARı (YUzde) 

1975 

Gıda Maddeleri 11 ,9 
Madenier -2,8 
Saıuyi Orilnlerl -1,1 

r.ENEL ENDEK.< 7,2 

Tabindili sülunlardan Ilki Innak hü
kümeti glinlerini, orladakl lki yıl MC Dö
nemini ve son süb.ın da Ecevit hükümeti 
gUnlerini özetlemekt.edlr. Rakamlar, ü
zerlerinde bır açıklamayı gerektirmeye
cek kadar açıktıı. Yalnız, 
YOROYOŞ 'lin bir önceki sayısında li
yat artışlarına ıılşkln bır çalışmanın ö
zttlenen sonuçları bile birlikte ele alın
malan, HeriyP dönük sonuçlar çıkarıla· 
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1976 1977 1978 

4,4 5,0 1 1 .4 
1 ,1 1,9 41 ,5 
6,3 3,6 17 ,6 

5,7 4,5 1:;,6 

deyişle Ithal malları, hamn " 'ldclcr ve 
sanayı ürünleri fiyatlarındaki artışlardan 
etkilendıeini bilmek zorundalar. Ecevit 
hükümeti, gerek devalüasyon ile gerek
se glitöll!ü fiyat politikası Ile fiyatların 
daha önümüzdeki bir kaç yıl hızlı, hem 
de çok hızlı bir biçimde artmasını saı· 
lamak ıçın gerekli önlemelerı almakta
dır. Ücretlerin dondurulması, dolaylı 
da olsa, fiilen gerçekleştirilmektedir .. �"""-ıııı-----



c P VE " BÖLOCO LOK" 
NECATi SiYAHKAN 

Önüne ctlenin ".an�rşik ob,y"larda" söz. ettiAi. bugirıkü ort.ımda, ernpe:r· 
y�lisı sistemin Tükiye üzerinde oynamak istedlğl bazı oyunlar konusunda 
özellikle dikk.atli olmak gerekmektedir. 

Tlirı...iye'de em�"lizme baAımlı burjuvazinin en azından bir konuda 
çok. b.ıfoMılı olduğunu kabul etmek gerekir. Öyle ya, bugliı burjuvazinin 
zorlamay:,:, ve dayatmaları sonucunda en ilerici geçinenterimiz bile olup 
bitenler için, "anarşil.. olay''. "anarşi" gibisinden kavramları çekinmeden kul· 
lanabiliyorlar. Sorun, hiç kuşkusuz basit bir kelime seçiminde" ibaret değil
dir. Söz konusu olan, "anarşik olay" etiketinin, asıl mesele olan faşist tırma
nı" SÖz ardı etmesi, onu önebilmesidir. Gerçekte, bugiln Türkiye'de "anır· 
lik ob.ylar" kesinlikle söz konusu değildir. Söz konusu q!,an, tırmanan faşizm 
Ue, ON "arşı direnen güçler arasındaki mücadeledir. 

Bundan önce yine YORÜYOŞ dergisinde yer alan bir yazımızda (Doğu
d>ki Tehlikeye Di�kat. Yürilyiq sayı: 1 5 1 )  bu 'özü edilen ".narşik oı.ylar" 
perdesi ırdında, burjuvazinin Doğu sorununu kullanabileceğinden söz etmiş
dk. Tüm ilerici güçl�in bu konuya özellikle eğilmeleri, dikkatli olmaları ge 
nktiğine ipret etmiştik. Özellikle son Malatya ve Elazığ olayları ile doirula
nan bu tehlikenin üZerinde yeniden durmakta yarar vardır. 

Burada , tümü de burjuvazinin iktidarları olmakla birlikte, değişik ikti
darlum KUrt sorunu konusunda izledikleri politika üzerinde de ayrıntılı ola
rak durmanın gereği vardır. Çünkü, genr.1 hatları ile bakıldığında, burjuvazinin 
çeiltli iktidarlarının işlevi, doğu sorunu söz konusu olduğunda, birbirini ta-
mamlar bir nitelik kazanımkgdır. 

' 

Alalım bir MC iktidarını. Birinci ve Ikinci MC iktidarları döneminde, 
Tiirkiye ölçeğinde gelişen işçi smıfı hareketine karşı, yerine göre şOYen mil· 
Uyetçi. yerine göre de dina-ümmerçi akımlar beslenip paJazlandırılmışter. MC 
ikıidırları, bu gelişime ellerinden gelen k.arkıyı esirgememişlerdir. MC'njn bu 
ttMI brmanışı, Doğu bölgemizde de özel bir yansıma bulmuş, bölge gerici a
kımW" Wilfmdan hem coğrafi, hem de ideoloiik planda adeta bir kuşatmaya 
uir .. ıılmı�tır_ Gerici..faşist hareketlerin odağı durumunda bazı kentter ve böl
.... ort.ıı.ya çtkmlJıır. 

BUIiin. bu OI'Q.ml. bu koşulları devr.ılan bir CHP iktiınn vardır. Hiç 
kuıku yok lci,CHP ,sôzkonu5U odaklM. besleyen,goellştiren bir siyasi kuruluş do
llldir. Ancak sorun da burada ortaya çıkmaktadır. Verili koşUliM, yani 
Doiu'da MC iktidMtarı ile ya.ratılan altyapı, CHP 'nin ve kadrolanmn gelenek
_i "Kemalizmi", " ulusal bütWllilt konusundaki hassasiyeti" ile büti.iıleştiğin
de sorunun daha diı hassas bir noktaya gelmesinden söz edilebilir. 

Bu .IçKian, burjuv.ıı.inin Türkiye'de uyguladığı politikanın tarihsel bir 
.leneji de www. TUrkiye'de or zaman işçi sınıfı hareketi gelişip güçlenirse, 
Kemalist bdtolar tanfından mutlaka bir "Doğu sorunu" yaratılmıştır. ''Eli 
lwIoiında bi, K1Irt isyan." _agandası ile. Ilginçtir ki. kendilerini ilerici 
lıaua _,Ii" say.,. kesimler bile Doğu'da uygulanan bo,kıIM.n ''H,khh-
1-. . ...... e""bilnişlerdir: K.sıcası. burjuYUi kendi körildediği. beslediği 

YOROYOŞ 
okurlanndan 

SOLDAKI SASKINLl KLAR. 

Evet, Soldaki ,aşkın bir "siyasetin" 
yayını olan Devrimci Yol dert;'inin 1 
Mayı. ı 978 tarihli &ayısında yukardaki 
başlık adı altında bir yazı çıktı. Kendı 
aç,larından " .oldaki şaşk.ın/ıklardan ·  
bahsetmişler. Fakat bir şeyden bah.et
meyi unutmuşlar. Oda kendi şClfkınlık
lan. Onların şaşkınlıklarından da biz 
balıudelinı. Hemde kendi yazılarındaki 
yaJ.an ve tutarau açıklamalarla. 

Şöyle yazıyorlar: "Içinde bulundu
kumuz günler bakımından özellikle şan" 
20 Mart direnişinden ıonra tüm reviz· 
yoni.t ve oportinidlerin te.limiyetçi 
yüzleri bir kez daha olanca çıplakhlı ile 
açığa Çıktı. 20 Mart direnişi Ecevit'in 
tüm anti-fcşi.t halk güçlerine karfl açık 
tavır clıŞl için bir ve.ite oldu. Bu durum 
korljl8lnda revizyonidhırin akııları boşlo' 
rına geldi ve aman CHP &ala kayıyor 
yaygaralarım yiikselctmeye boşlodılor. 
Şimdi CHP 'nin dışında bir yerdelOlcu
luk yapmaları, demek hiç de iç açıcı bir 
iş olarak görülmüyordu. Hal böyle olun· 
ca bitki günah çıkartarak CHP'yi tek· 
ror kazanmak imkanı doğabilirdi. Yada 
CHP lliç olmaUD kendilerine dokun· 
mazdı . .. 

Önce şunu wylcyelim Iıi; burada ya
zı/a"lar bazı .01 "parti" ve guruplar için 
('C" de DEVRIMCI YOL "siyaseti" içi" 
}:C"t.·",li olabilir. Fakat Türkiye Işçi Parti· 
�i ;t.·jıı ada. 

Şimdi .oruyoruz: T.I.P. CHP 'n;n LO' 
La kaydıbım C/JP 'yi kendi çizgisinde 
tutmak için .01 gilclerin CHP'ye harşı et· 
kin bir muhalefet yapmaıı gerektiğiııi 
daha yeni mi söylemiştir yoh.a Türkiye· 
de ilk defa ve bundan çok çak önce m; 
.öylemiştir7 

Şimdiye kadar CHP kuyrukçuluğu· 
nu kim yapmıştır, CHP dışında .olculu
ğu kim yapmıştır? 

CHP iktidarı, NATO'YA HAYıR 
KGmpanycuında gözler önÜne serildiRi 
gibi TIP'liwre dolıunmuş mudur, do· 
kunmamış mıdır7 

Yazının devamında TIKP ile TIp'; 
Gyn. &epete koyarok bıırjuvoziye uşak· 
lık edildili lÖyleniyor. 

Yine .oruyoruz : Işçiden emekçiden 
yana olan. kitle eylemlerini de.lehle· 
mekte; Teröriııl birey.el ve goşi.t hGre' 
kellere h"rsı çıkmakta ue NATO 'yG hGyır 
kGmpanyOl' açmalıtla mı yok.a birey
ıel terör;'l, ve goş;'l hGrehetleri de .. 
teklemekle mi burjuvoziye uşaklık edi· 
liyor. 

razılarına şöyle devam ediyorltır 

şo�nizmi, tüm Türkiye Işçi smıfına karŞı uygulanan bir politikanın gerekçesi 
yapm.ş. Doğu'da ektigı tohumlar •• Türkiye ölçeginde biçmiştir_ Değindiği
miz gibi, bu politikanın ilginç yanı, mevcut iktidarın " ilerici" niteliğinden 
hareketle, şoven politikanın il�lci kesimlere bile benimsetilebilmesidir. 

Bu açıdan bakıldığı zaman, 1925 yılını hattrlamanın yararı vardır. 
1925 yılı, Turkiye'de sosyalist hareketin gelişiminde önemli sayılabilecek yıl
lardan biri olmuştur. Aralarında "AydınlıkOlda bulunan, işçi kesimine yöne· 
lik dergileri içeren çeşitli yayınlar mevcuttu. 1925 yılının Şubat ayına 
"Şeyh Sait Isyanı" damgasını vurdu. Olayın gera niteliği karşısında, sosya
listlerin Kemalist Ankara hükümetini desteklemeleri de para etmedi. 4 Mart 
1925'de 578 sayılı Takrir-i SUkun kanunu çıkarıldı. Istanbul, Ankara, ızmir, 
Bursa gibi Şeyh Sait olayı ile hiçbir ilgisi olmayan büyük kentlerde sosyalist
ler tulllkı.nd •• dergileri kapatıld •. 

Caha sonra, 1936 yıllarında gelişen işçi sınıfı hareleetine karşı Türk 
Ceza Kanunu'na 141 ve 142. maddeler konmuş, bununla da yetinilmeyerek 
1 938 yılında Dersim harekatı ve katliamı başlatilmişttr. Ilginçtir ki, yine ay
nı tarihlerde ıstanbul'da Hup Okulu ve Donanma olayları yaratılmış; arala· 
rında Nazım Hikmet'in de bulunduğu g.eni� bir kesim büyük cezalara çarptırıl
mışlardır. 

Ne ölçüde "yenilenirse" yenilensin, CHP'nin bu geleneksel yapısını ve 
daha da ötesi kimi Ilerici çevrelerdeki cazibesin; göz önüne alırsak, dikkatli oL
manın gerekliliği kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Örneğin, son olayların bır 
değerlend!rilmesi yapıldığında temeldeki faşlst tırmanışı, Doğu'ya ekilen pro· 
vOkasyon tohumlarını adeta unutturmak istercesine ortaya çıkarılan ''Tii'ki
ye 'de bölücülük" edebiyatını ye bu edebiyatlO kimi ilericiler de dahil ka.muo
yund>ki etkisini önemle ele almak g_kmektedi,. "Bölüdilük" sözdigü �ş
bakan ve Içişleri Bakanı'nın ağızlarından da sık sık duyulw olmuştur. 

Malatya olaylarından sonra toplanan CHP genel yönedm kurulunun 
EceYit �şkanhğında y.ptığ. topl.ntıdan ,onra y.y.nı.d.ğ. bildiri. gazeteler
de şu ba�.k1.r1. yer .Im.ştır: "Fendoğlu suikastı ulusal birliii bölmeyi .maç
I.yan vahim bir oı.yd"." Onemli ol.., diğer bir nokta da CHP'nln bildirisinde 
Doğu'd>ki ve M,ı.ıya·dalci olayıM. i1i"'in olarak tek bir faşist uy ..... madan 
ya da baskıdan söz edilmemesidir. OIP'nin açıklaması "ulusal birlik" sözdit
Ieri ile ba.şlamakta, aynı sözdlderle bitmektedir. 

Unutmamak gerekir ki, OtP'nin de ehlileştirilerek sahneye siliilcliğU 
böYle bir oyunda zam edenler. tümüyle Doğu ve Batı emekçileri oı.eak"'. 
Bu�uyui. MC iktidarlar. ile CHP IktidarLırm. bi .... bl .... ele .lıp, kimin neye 
y>k.n olduğundan h_ede. görevleri payı.,tırmay. çalışmaktadır. MC'nln 
ektiği tohumlar. CHP'mn belirli konulard.kI ''lwwiyed'' ve belirli çe .... ier 
üzerindeki "etki,ı" ile birlikte düşünOldUğUnde • •  ynı oyunun farklı oyunculan 
birer birer ortaya çıkrnak�ır. 

Doğu bölgemizde birbirini Izleyen olayıM. bu bütünlük ve nihayet bu 
'''şi>ölümü'' lçinde değerlendirmek ..... kmektedir. 

'"TIP 'liler Devrimcilere karşı mücadele
yi faşizme karşı mücadelenin temel bir 
Un8Uru olarak ,örüyorlor " Bunu yozdık
tan Iom'O Yürüyiiş 'ün 20 Mart direnişi 
ile ilgili yaz"ının bir bölümii aYMn alı
narak o kumın t erinde duruluyor ve o· 
radan şöyle bir anlom çıkGrılıyor. 'TIp'· 
liler Ecevit tn yer yer pll8if direnişi ah
tif direni.e çeviren e)" emler dedili şeyi 
zinhar biz YGpmadık, hepsini goşi.ller 
yaptı, biz ma.umuz demek i.temişler . .. 

Halbuki o yazıda goşutlerin yaptılı 
iş ve kimlere yaradılı açıkca belirtilmiş. 
Aynco Yürüyüş 'ün o sayısındaki 20 
Mart 'ılı ilgili bütün yazılarında kitle di· 
renişinin dektelilendili ve böyle direniş
lerin dedekleneceli, Maocu ve goşid a
kımlara karfl verilen mücadeleııin 
Faşizme karşı mücadele ile bolınt"ı ola· 
rak görüldügü açık bir şekilde ifade edil· 
mişti. Bu kadar Gçık yazılan bir yazıda 
böyle anlamlar çıkaranlar ve bu işlerin 
yalanya dolanla yürütüleceğini 8Of14nlar 
bir: gün m utlGka kitleler tarafından tecrit 
edileceklerdir. 

Biz Yürüyüş okurları da Maocu ve·go· 
şi.ı akımloru karşı mücadeleyi faşi.z.ru 
karşı miiClJdelenin öMmU umurLarınden 
biri ,iiriiyoruz ve görecctiz. 

ZEYNEL BIçER 
OR TA CA MUCLA 

..... �. 

INSANLARLA NASIL OYNANIR? 

YA YKUR mektupla ö�rctim Medeh 
Kuraları yıl .onu .ınavlorınm 13·14 Ma· 
yu 1 9 78 Cumartesi'Pazar günleri yapıla· 
caRı bir ay önceden ilgililere duyurul' 
muştu. 

Bu kuralar: Elektrikcilik, Ele'/tronih 
Radyo-Televizyon lamiri, Daktilo, MGlii· 

nG Teknik Re.mi gibi konuları kOP80 
maktodır. Kurslara katıkınların büyük 
bir çolunlulunu işçiler oluşturmakta· 
du. Düzen;n kendilerini elitimıi.z.lile 
mahkum etme.inin ek'ilini gidermeye 
çalışa.ı işçiler ... 

Başvurma bellelerinde hangi ilde ii
nGlIO girmek iatediği 60ruldulu hIJlde 
kurıiyerlerin tercihi dlfında büyiiJı bir 
çoğunlulu Ankara 'da "nova çoln/mış 
ve .ınav yeri olarak da Teknik O'retmen 
Okulu bildirilmişti. 

Sınav sootinde. ıınav yerine gelen 
kursiyerler: "Sınavların belirliı tarihe er
telendili "  duyuru.u ile karşılaştılar. 
Sordular, sordular! ... 

"Niçin ertelendi?, DGha önce bildiri· 
lemezmiydi1. Erteleme gerekçe.i neydi' 
Işçiler işlerinden zor izin almışlardı, üc· 
ret kaybına ulranıışlordı bir dahG nOld 
izin i.tf!rlerdi, iki günlük otel pa1'08ını pe
şin ödemişlerdi bu kayıplarını he80bınl 
kimden soracaklardI1 ... ii 

Yanıtloma bcuitH: 
Onlarda bişey bilmiyorlardL 12 Ma· 

Y" CUmG ölleden .onra .ınav .ortlları 
beklenirken gelen )'azıdanertelenıekGl"O
rı çıkmıştı. Onların bu k.onuda ne ydki· 
leri ne de bilgileri vardı. Kurıiyerler hak· 
lıydı ama yapacok birşey yoktu. Soru· 
cak yer de! Çünkü tatildi. Erteleme ka· 
rarı alıp, yazanlar hafta tatiliııdeydiler .. 
Tatil olmasına �orşl/l Teknik Okullar 
çevresinde yer yer polis otolaruıın bindi· 
rilmiş olarah mevzilcndikleri de gözden 
kaçmıyordu ... 

Oy verdikleri CHP 'nin, CHP 'li Milli 
Elitim Bakanının bu kazıJ!ının acısıyla 
başları önde ayrıldı işçi kurıiyerler .ınav 
yerinden ... 

CENAP OOCAN 
ıSTANBL'L 
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SAVAK: BiR GiZLi SERViSiN 
ANATOMiSi 

Iran 'daki son gelqnıeler, tüm dünya �unyunun yakın ilgisini çekti. 
Şah rejinsinin niteliği ile, ünlü baskı örgülÜ SA V AK 'ün acımasız uygulamalan 
ile Iran, Türkiye'U okurlar için de yabancı bir ülke değil. Batı Almanya'da ya
YlOlanan iinlü " Der Spiegel" dergisit lran'a ilişkin olarak yayımladılı bir uzun 
makalede şu satulara yer veriyor: OlSavak gizli polis örgütünün SO bin ajanı, 
halkı hemen her yönden kontrol altında tutmaktadu. Uluslararası Af örgütün
ce verilen rakkamlara göre, Iran'daki siyasi mahkumların sayısı SO bin ila 
100 bin arasındadu. 1972'den bu yana 300 idam envi verilmiş ve 70'i aşkın 

ON HATıRLATMALAR 

Ocak 1977'de, Federal Almanya'nın 
"Anayasa Güvenlili · Verrassune:achutz" 
örtütü ile İran'ın "SAVAK Gizli Servisi" 
nin işbirliRi yaptıRı, kamuoyuna yansı' 
yanca, Bonn hükümeti bu işbirliRini, yal
nızca "uluslararası terörizm"e karşı 
"muum" bir ilişki gibi "österme eayre
ıine ginnişti. Bu yolla Federal Alman 
Hükümeti, bir yancan bu işbirliRinde 
sırf üst düzeyde iki devletin yüksek çı
karlarının gözetildiı!i izleNmini uyandır
mak istiyor, di;er yandan da SA V AK'ın 
di�er ülkeler iizli servislerinden farksız 
olduA:u hissi verilmeRe çalıljılıyordu. 

Oysa tüın kurgusuyla SAVAK, bir to
taliter dilcta rejiminin bukı orıanıdll' ve 
temel görevi, I,,,,il i vahşi wrbalıAın bas· 
kuı altında tutarak m<ınarko·faljist ikti
darın güvenliRini s.ıı.Q'lamakt8n ibarettir. 
SAVAK'ın yöntemleri, "hin dünya" de· 
nAn "demokratik" devletlerin İstihbarat 
ö_iÜtlerininki (ibi deRilelir; dehşet saç
ma, şantaj, tehdit, adam öldiirme, işken· 
ce ve cinayettir. Bu bakımdan SA V AK' 
ın kurbanları yalnızca belli bir ideoloji
ma temsilcilerini deRil, fakat demokrat
lar, kültür acamları, vatan.severler, anti
(qistler, uıuaı, hareketler sosyalistler 
ve komünistlerden meydana gelen geniş 
bir çeneyi knpsamaktadır. 

SAVA K dolirudan doRruya Şah'ın 
emri altındadır ve yalnızca ona karşı so
rumludur. Olkenin tum yönetim meka
nizmasınm dışında ayrıcalı bir kuruluş' 
\ı,!r. Oluljumu 1956'Iara kadar fider. 

TARIHSEL OLUŞUM 

1941 'de muttefiklerin tran'a girmele
ri ile HiUer Almanyuı'na açık yakınlık 
iö.U!!rmilj olan Rıza Şah'ın kovulması, 
uan halkına politik yörı.den bir nefes al
dırmlljb.Mu,addık hükümeti zamanında 
demokratik hayat ve antiemperyalist 
mücadelenin ieliljimi doruk nokwına 
Varmlljtı. 

Emperyalizme kar,ı n.ucadelenin ana 
hedefi lnailiz emperyalizmi ıe onun yer
li iljbirlikçiu olan monarşi idi. 1961-
53 yınannı kapsayan o dönemde bu her 
iki d�mana önemli darbeler indirilmiş
ti. 

Kısa bir lüre içindtı In"mzler ülkeyi 
terketrnek zorunda kalmışlar,ülkenln en 
büyük gelir kaynaAı olan peb'ol endüst
risi devletle4tirilmiş "e ef:lperyaIizmin 
on yıllar lÜren sömÜlÜlünden sonra ger
çek sahibine, uan Halkı'na geri verilmiş
ti. Şah'ın yetkileri en aza indirilmilj ve 
Mu.addık hükümetinin talebi ile bu 
"Şah yönetici deA:il t.C!msilcidir" duru
mu, Anayasada bütünleyici ve "eni4Ieti
ci t.edblrlerle güvence altına alınmlljtı. 

Iran'da kitlelerin antiemperyalist mü
cadeleı!nin bu baljanla" yanlu bulmakta 
da gecikmedi: ömeR In '"Urruncu Muır 
kralı, vatanaever subaylar tararından 
tahttan indirildi ve ül keden kovuldu. 

EmperyalilUer için - özellikle ın"itiz 
emperyalizmine karşı daha güçlenmi, 
bulunan Amerikaıı emperyalizmi için _ 
bu gelişmeler alarm nitelilti tuşıyordu. 
ıraıı 'a uyeulanan ekonomik boykot, hü' 
kumetiıı kararlı tutumu uyuinde etkiuz 
kr.ldı�ı gibi, tam tertine, Muııddık hü
kumetinin ünderliQ:indeki "uluaa! cep
he' harekelini daha da iÜçlendlrmeRe 
yarrıınH$tI. Böylece emperyaJbom ve mu-

narşİ için tek çıkar yol kalmıştı: "hü
kümet darbesi" .. nk darbe teşebbüsünü 
başaramadılar. Şah ülkeyi terkedip kaç
mak zorunda kaldı. CIA ile monarşinin 
iljbirliRi ile girişilen bu darbe hareketi
nin öRrenilmesi üzerine yüzbinlerce in
aan monarşinin kaldmlmasını istedi. 

Bir hafta kadar sonra ikinci bir dar
be teşebbÜlüne (irdiler ve bunu başar' 
dılar. Bu darbe bir askeri darbenin tüm 
karakteristiklerini taşıyordu: Yerli geri' 
cilik, emperyalist ülkelerin gizli servis
leri ile lşbirliAi yapıyor, seçimle başa 
"elmiş hükümeti deviriyorlar, bir askeri 
hükümet kuruyorlar. bu hükümetin asal 
görevi ilerici ve antiemperyalist güçleri 
safdıŞı etmek ve tülen "yoketmek", 
muhalefetin tamamen ortadan kaldını' 
muından sonra da, arkasında gene as· 
kerlerin bulunduA:u bir sivil hükümete 
yönetimi devretrnek.. Darbeciler, sıkı
yönetim,kitle halinde tutuklamalar, kat
Hamlar yoluyla kitlenin hareketini daAıt
mayı ve kadrolarını öldürmeyi başardı
lar. Darbenin ardından sivil mahkemeler 
kaldırıldı, yerine askeri mahkemeler 
kondu. Bu(Ün hilA böyledir. 

"BEYAZ DEVRIM'IN" lçyüZü 

Bir yandan Aaya, ACrika ve Latin 
Amerika'daki çelişkiler ve yeni sömür
geciliA:in kOljuUan, öbür yandan ise ba
şarılı devrimler ve kurtuluş mücadelele
ri, 195e yılblflnın durumunu karakte
rize etmektedir.Kapital ve meta ihtacı 
için pazar zorunluluRu ile az gelişmiş ül
kelerin hammaddelerine mecbur oluşu, 
emperyalizmin, uzun vadeli ekonomik 
ve stratejik çıkarlan adına politik ve ida· 
ri hareketlerinin temel belirleyicL<;jdir. 
İran 'da, bu düljünce, darbeden ve mo
narşinin tekrar ihya edilmesinden sonra, 
"beyaz devrim" denen hareket, tüm top
lum alanlannm " Amerikan'la,tırılması" 
polis ve ordunun güçlendirilmesi ve SA· 
VAK'ın kurulmuı yoluyla fiilen uyııu
Ianmıştır. Tüm bu tedbirlf:r, ba�ımlı bir 
kapitalizınin gelişmesini zorlamak adı
nadır. 2. Dünya savaljı ardından yeni bir 
emperyalist görev bölüşümü sonucu 
uan 'da egemen üretim biçinıi haline ge· 

Iran halk. SamJr ho,.JrlU'unu yeMcdtir 

kişi cadde ortasında polis tarafından vunılarak öldürülmüştür. ''Spieııel''in 
böyle anlattığı Savak örgütüne ilqkin olarak , iran d",md. buhıııan ilerici, 
ywtseverlerce yaymlanan '1ran·Komitee Inlonnationkdienst" aldı organ d. 
geniş bir yazı yayınlamış, örgÜlÜn işleyişi bakkmda kamuoyuna açıldamadı 
bulunrnuştıır. lran'dakl baskı rejiminin kavnınınıısında büyük önem taşıdığını 
sandığumz bu incelemeyi, bu sayuna.dan itibaren okurlarmuza sunuyoRIz. 

tirilen İran kapitalizminin ba�Im1llıRı 
'salt ekonomik alanla sınırlı da deRildir: 
Olkenin ve tüm kurumlarının emperya
list si.temle bütünleştirilmeli amaçlan
mı,tır. 

Bunun da ötesinde, monarşiye, ülke
de baskıyı yoRunlaştırma görevi yanısı' 
ra, bölgede de emperyalizmin köprübaljl 
olarak temsilcilik "örevi düşmüştür. ışte 
bu işlevle.ini yerine ietirebilmenin ön 
Ijartı, iyi eRitiimiş vurucu bir gizli servi
sin vücuda getirilmesiydi. Böylece SA
V AK 1956 yılında kuruldu. 

SA V AK'ın kuruluş, bünye, organizas
yon, gÖn!v kapsamı, ajan eRitimi vb. ta
sarımlan CIA 'dan kaynaklanır. Buiün 
bile CIA ve İsrail gizli servis ajanları, 
SAVAK'm ettdli kademelerinde fiilen 
çalışmaktadırlar. 

han'daki polis ve terör rejimi, SA
VAK'I, herşeyi bilen ve ber bir yurttaşı 
tam kontrol albnda tutan, "herşeye ka
dir" bir ispiyon te,kilatı olarak göster-O 
rnek gayretindedir. Bu propagandanın 
amacı açık: Psikolojik et1d yoluyla tek 
tek herkesi korku ile sindirmek. 

Ne var ki, 60ttı yılların .onundan bu 
yana silahlı mücadelenin gelişimi ve en 
şiddetli terör halinde bile devrimci güç
lerin, örgütlerini kurmayı, onlan peki,· 
tirmeyi ve n!jime etkin darbeler indir
meyi baljarmış olmaları, SAVAK'ın, ger
çekte "balçık bacaklar üstünde duran 
bir alamet heykel" durumunda olduRu
nu kanıtlar. 

SAVAK'IN YAPıSı VE KURGUSU 

SAV AK'ın çalışmasını daha gözle gö
rünür biçimde açıklamak için onun ya
pısına kısa bir göz atalım. SA VAK 'u üç 
bölüm halinde çalışmakta: Ana Şubeler, 
SAVAKoTahran ve SAVAK - Taşra ... 

Ana Şubeler: 

ı.  Şube: SAVAK'ın genel karargahı
dır. Planlama 've uygulama kunnayları 
burada çalışır. Direktörü General Na.ır, 
1953 darbesinde kendini göıtenniştir \'e 
Şah 'ın ve elA'nın mutemet adamıdır. 
Aynı zamanda 3. ve 8. şubeleri de yö
netmekte ve kontrol etmektedir . .Ajanla-
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nn yetiljtirllmeu de bu Ijubeye &ittir. Alt 
kademe ajanlanam elilimi İran'da yapı
bıken, yübek kademe ajanlar, elitim 
için Amerika Birleşik Devletlerl'ne veya 
larail'e gönderilmektedirler. 

2. Şube: Haber toplamak ve bunlan 
7. Şube'ye aktarmakla görevlidir. 

3. Şube: Güvenlik Masası adını a1m1,
tu ve muhalifleri kontrol, takip, tutuk
lama, işkence etme ve öldürme itleri ile 
yükümlüdür. (1)  Bu şube, ten Sabeti' 
nin m&rÜeti ile, yüzlerce demokrat ve 
devrim�inin idamını aaRlamışt.1l'. Yar
dunCISl BehpoJU iae, 1967'den 1971'e 
kadar, yurt dışında ölrenim görüp yur
da dönen öRrencilerin soru,turmalan ile 
gÖn!vli idi. 1971-75 arası, Dr. Sadyadi 
takına adıyla önce Münih'teki uan kon
.olodulunda, daha sonra da Bonn'daki 
uan Büyükelçlli�inde çalışb.1976'den 
sonm tekrar han'a döndü. Genişleyen 
(rev hareketlerini ve dlahb mücadekı ha
n!ketlerini daha etkin biçimde karljılaya
bilmek amacı ile, 3. Şube, polis ve jan
darmayla birlikte bir "SozlUnculukla 
Mücadele Mü,terek Komiteai" te,kil etti. 

3. Şube, SAVAK'm en büyük ,ubeli
dir. 01k.e iclnde ve dışında muhale'fetin 
jurna11enmeaini bu şube yürütür, ajanla
nn ve muhbirlerin tüm raporlan bu tU
bede toplanır ve tüm i,kencoeci alç.klar 
ve cinayet komandolan bu şubenin �
reviileridir. Monarko Faşist rejimIn e .. -
menURinin iÜvenlili için tüm. faaliyetler 
SAV AK'ın bu şubui tarafından Leqah
lanıp uYlUlanır. 

4. Şube: SAVAK ajanlarının "özlen
mesi ve korunma&lndan .orumludur. 

6. ve 6. Şubeler: Teknik çab,malan 
yürütürler. 

7. Şube: Gerek kendisi tarafından 
uRianmış, "erekse 2. Şube tarafından 
kendiline aktarılmı4 tüm istihblU'alın de 
Rerlendirilmesi ile iörevlidir. DeRerlen 
dirmeu yapıımı, istihbarat "doat ülke
ler" Iıtlhbarat teşkilatların., örnetin 
ABD, ıngiltere, İsrail "e Batı Almanya' 
y. da iletilir. Ayrıca bu şube, han-Pa
kislon-Türkiye ara" bır pakt ol.n CEN· 
TO'ya da istihbarat &allamakı. 
lüdÜf. 

8. Şube: Karşı i.tihbarab 
.orumlululund. '.� .  

9. Şube: ln'n'lıların v e  yaIIAn"d,n" 
ülkeye giriş Çıkı$ kontrollan ve 
viu i,leri ile iöre.:idir. 



SAVAK'IN IRAN IçINDEKI 
FAAL/VETI 

Söz ve yazı öıaür1iilünün kökünü ku
rutınak, muhalefeti bastırmanın esasla· 
nndan biri. Olkenin tüm basını SAVAK' 
ın sansürü .Ibndadır. Bütün iazete, der
il ve yayınevleri redaksiyonlannda bir 
SAV AK görevlisi mevcuttur. Radyo ve 
Televizyon devlet elinde olduRu için 
baştan kontrol albndadır. Üniversiteler-
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lunuşu �lükolayıardandlI'. (2) oıkenin 
kültür makamlarında, Kültür BakanlıRı 
mÜ8teşaruıdan yüksek okul hocalarına 
ve eRitim görevlilerine varana kadar, 
SAV AK işbirlikçileri bulunmaktadır. 

Kendi yayın merkezlerinden de (Peh
levi ve Franklin Yayınevleri gibi. ..) SA· 
V AK, h.bire monarşinin yüceltilmesini, 
yeni IÖmiil'ı::eci sapık kokuşmu, kültürü. 
antikoınünizmi ve Amerikalılaşmayı 
propaganda eden bil dizi kitap, gazete 
ve dergi yayınlıyar. Böylece, bu prop.
ııanda yoluyla kitlenin . özellikle de 
gençlerin - bilincini etkileyeceklerini 
umuyorlar. Ancak, SAVAK, öArencileri 
ve entellektüelleri kendiı1.e çekmeyi, hat
ta tarafSlzlaştarnayl bile asla başarama· 
mıştır. (3) Amnesty IntemationeJ tara· 
fından 60.000 olarak belirtilen siyasi tu
tuklu ve mahkum sayısının yaklaşık % 
BO'nini iran aydın kesimi meydana ge
tinnek"'dlr, (4), 

ülkenin tüm resmi kuruluşlan SA-
V AK'ın kontrolu altındadır.Yetkili 
amirier, yönetim kademelerindeki 
memur ve görevliler ya bizzat SA VAK 
ajanlandır, ya da SA V AK 'a hesap ver
mekle yükümlü durumdadırlar. Herhangi 
bir resmi göreve atama, ancak SAVAK' 
ın yazılı olumlu görüşü ile mümkündür. 
SA V AK'ca yüzde yüz güvenilir görülme
yen belediye görevlileri, ancak süreli söz
leşme ile ça1ıştm1abilirler. Birçok 
memur ve görevlinin, çocuklannın siyasi 
bat1antı1anndan ötürü sorumlu tutul
duklan da biç hayretle karşılanmamak· 
tadır. Ya1unlann tutukIanrruw çok ola
�andır. 

Tüm Parlamento, gene SA V AK'm bir 
uzantuından batka birşey olmayan fa
şist "Rast.ah.iı - Yeniden DoAuş" Partisi 
üyelerinden meydana gelmektedir. Buna 
raA'men, her dönem başında her Parla
mento üyesi, tarihsiz bir istifa Migesini 
imzalamak zorundadır, böylece SAVAK 
bunların herhangi birinden, iıtediAi anda 
kurtulabilmeyi garantilemektedir. 

Ordunun yüksek subaylan özellikle 
Majeslelerine sadakatierini ispatlamış ve 
onun itimadına mazhar olmuş bulun· 
malanna raltmen, gene de ordu komu
tanları SA VAK kontrolundadırlar ve 
uzun süre aynı makamda tutulmazlar. 
Alkeri darbe korkusu çok fazla oldultu 
için, komutanlar genellikle bir görevde 
2-3 yıl bulununca bir başka göreve kay' 
dmlırlar. Ayrıca, son üç yıl içinde iki 
komutanın helikopter kazasında ölmele· 
ri de bu anlamda dikkat çekicidir. 

öte yandan bütün büyük işletmelerde 
de SAVAK hazır ve nbırdır. Her çeşit 
gizli yolla işçiler araBında jumal (aaliye· 
ti yiirütülmektedir. İran 'da işçilerin sen
dikal örgütlenmesi yasaklanmış oldueu 
için, SAVAK'ın düzenleriyle, başlarında 
SA V AK ajanları bulunan işyeri "sendi
hitları oluşt.urulmuştur. Bu sendikalar 
gözünde her grev, düzen yıkıcıbIı ile eş 
anlamlıdır. Grev öncüleri hemen tutuk
lanır ve g:rev gene de sürecek olursa der
hal jandarma ve polis devreye &Okulur. 
Böylece örneein 1970'de Djakan tekstil 
fabrikar.ı. işçileri üzerine ateş açılmış, 46 
işçi öldürülmüş, çok &ayıda işçi yaralan
mış ve tutuklanmıştır. 

Kırsal bölgelerde de halk SAVAK ta
rafından kontrol edilir. Toprak refor
mu adını t.aktı�ı geçiştirme ile köylü 
halkın yoksulluIunu gidermeyi başara
rr.adılı için, rejim, icar parası tahsiline 
karşı çıkan birçok köylü ayaklanması 
üzerine devletçe kurulmuş kooperatif· 
lerdeki ve zirai birliklerdeki SA V AK 
ajanlarını yollamak zorunda kalmıştlr. 
Rejime karşı en büyük ayaklanma Fars 
bölgemnde olmuş, Şah dostu subay 
MinbRSh.ian 'ın emriyle uçaklar ve heli· 
kopterler bölgeyi bombalamışlnrdır. 
Hayatta kalanların bir bölümü, karargah 
mahkemesi kararıyla hemen idam edil
miş , diep.rleri tutuklanmıştır. 

Alh,,!daki blhtı Sauak 'la korumaya çabşıyor 

20 Hektar'm üstünde topraltı bulu
nan her çiftçi, devlet zirai birliklerine 
girmek zorundadır. öte yandan, küçük 
toprak sahipleri ise, topra�ı işlernek için 
kurutabilecek kadar araç ve gerece sahip 
olmadıklarından zaten Atmak zorunda 
kaldıkları için, baştaki kural tüm köy
lülüRün SA V AK ltontroluna tam anla· 
mıyla girmesi demektir. 

SAVAK'IN IRAN DıŞıNDA 
f'AALIVETI 

1963 A�ustos'undaki CIA Darbesinin 
ardından, tüm parti ve örgütlerin kovuş
turulması ve dalatılması, gerçek toplum
aal muhalefet birikinıine uygulanan kat
liam ve işkence, kültür ve elitim kurum· 
larının birbiri.ardından kapatılması, üni· 
versite ve akademilere ölrenci ahmının 
çok az bir lise mezunu sayısı ile sınırlan' 
ması, İran 'daki muhalifleri ve aydınları 
Avrupa ve Amerika'da topIanmaRa zor
layan temel nedenler olmuştur. 

I.ran'da kapatılan ve yasaklanan parti 
ve kuruluşların üyelerinin yurt dışında 
yeniden örgütlenmeleri ve öRrenci sayısı
mn artması, Şah 'ın kanlı diktatörlüRüne 
karşı kamuoyu yaratıcı bir direnişi baş
latu. Avrupa ve Avrupa dışı ülkelerde 
ayrı birlik ve federasyonlar halinde oluş· 
muş siyasal ve sendikal yönelimli ö�ren· 
ci örgütlenmeleri, 60'h yıllann başında 
bir dünya örgütü içinde biraraya geldi : 
CısNU) 

SA V AK. yurt dışındaki bu siyasi mu
halefeti organize biçimde kovuşturmaRa 
geçti ve çabasını özellikle İran 'daki mo
narko-faşist diktı:ı.törlüle karşı ıran ay· 
dınlarının Avrupa ve Amerika'da örgütlü 
biçimde yükselttikleri dünya çapında 
başarılı muhalefet çalışması üstüne yo
lunlaştırdı. 

Kapitalist devletlerin emperyalist sis· 
tem çıkarları çerçevesinde, SAVAK, 
yurt dı�;ındaki siyasi-askeri gizli faaliye
tine, NATO, CENTO, SEATO paklları 
ile ba,ladl. 

ÖRGÜTSEL IL/NTILER 

SAVAK'ın yurt dışı faaliyeUeriniı. 
örgiitsel merkezi Tahran'daki SAVAK 3. 
Şubesidir. Bu makamın dört altı şube· 
sinden birincisi, herbiri yurt içi ve yurt 
dışı kontrol edilmesi gereken politik 
grup, örgüt ve ulusal hareketle ııgılı ol
mak üzere altı özel bürosu ile muhalif 
ve sendikal örgütienmeleri gözetiemek, 
içlerine Bızmak ve bash altına almakla 
görevlidir. 

Polis ve Jandanna ile "Müşterek Ko
mite" içinde bu birinci alt şube, yurt 
içi ve yurt dışı muhalefetin kişi ve ör
gütleri ile ilgili tüm gizli bilgileri, bun
lara dayanarak tutuklamalar ve işken
celer yapılmak üzere oluşturur. 

Birinci alt şubenin altı özel büro
sundan birinci ve ikincisi, yasaklanmış 
parti ve örgütlerin faaliyetini takip eder, 
üçüncü büro tüm akademisyeruer ve di
ler muhaliflerle ilgili bilgi toplar, dör
düncü ve beşinci biilOlar Araplar, Beluç
lar ve Kürtlerle ilgili istihbarat yapar ve 
gelişen hareketlerin içine provokatörler 
Va.sataSl ile sızarak propaganda ve hare
ketierin bölünmesi çtıbşmalanm örgüt· 
ler. Altıncı büro ise, ilerici din adamla
rına karşı gözetim ve baskı uygulama gö· 
revindedir. (6) 

Yurt dışındaki SAVAK görevlileıi, 
özellikle İran büyükelçilikleri, konsolos
lukları ve diRer termilciliklf'..rindeki 
diplomatik personelden meydana gel
mektedir. Bazı örnekler : Federal Alman 
Cumhuriyeti Dışişleri'nce yayınlanmış 
bulunan Bonn 'daki diplomatik temsilci
ler listesinden, göstermelik makamıarda 
bulunan ünlü SA VAK ajanlarının isimle
rini sıralamak mümkündür: Tuageneral 
Akbar Dadsetan, resmi hava ateşesi ve 
gerçekten SAVAK'ın Batı Almanya'daki 
bir numaralı adanu. Aynı gerçek, Büyük
elçilik lıirinci htib Mohttmad Taghi 
Djavıııı, ikinci ve üçüncü katipler Ebra
him Parsakia ve Zeinedin Abrary içiıı de 
geçerlidir. Eültür Ataşesi M. Asserm ve 
r:asın Ataşesi Dr. H. Amirkhalili ise doğ
rudan dolruya SA VAK direktifleri ilı, . 
çah.şmaktadırlar. (6) 

SAVAK Avrupn merkez üyeleri, Bir· 

teşrniş Milletler'in Cenevre'deki Ulu.lar 
atuı Çalışma örgütü fibi ulu&lararası ur 
güt ' ııörevlilikleri rr.ukui altında "Iran 
daimi miayonu" olarak yuvılanmış bu· 
lunmaktadır ; Nitekim daimi temsilci 
Malek Mahda)'i C1SNU'nun ııizli bdge
leri yayınlamuı üzerine ı,viçre'de� Çl
kanlmı,'u, (DEVAM EDECEK 

(1) Amne.ty International (Ulu.larara.ı 
Af örtütü) yayın uri,inin Iran .ayı.ın· 
da, •. 8 'de şöyle yazıyor: "Işkence me· 
totları şunları kaptıyor: Dövme, kırbaç
laT1UJ, elektroşok ve 11'%0 geçme, el, ayalı 
tımaklarının ve dişlerin «ikülme.i; har
.aklara kaynor '1.1 pompalama, ho).alara 
büyük ağırlıklar asılma.ı, tutuklunun ak· 
kor halindeki metal levM ü.tüne oturtul' 
T1UJ., ueya makata kınk şişe wkulması lt. 

(2) Daha 1953 Eylülünde, zamanın 
ABD Başkan Yardımcısı Nixon 'un ülke· 
yi ziyareti ve.ile.iyle Tahran Universite.i 
öRrencileri, Universite kampusündeki 
jurnal faaliyetine son verilmesini vc 
ABD ile Iran ilişkilerinin kesilmesini 
talep etmişlerdi. Cevap olarak polis ve 
a.keri birlikler saldırtıldı, bir kısmı kam· 
puse paraşütle indirildi, ders sırasında 
dersanelere saldırdılor. Bu katliam da 3 
ölrenci öldürülmüş, yüZıerce"i yaralan
mış ve tutuklanmışt,. 

(3) Yazar kovuşturulması son 10 } ıldc 
daha bir )'olunlaşmıştır. 1 968 'de Samat 
Behrangi SA VAK tarafından öldiiriiliip 
cesedi denize atılarak, güya denizde bo
ğulmuş gibi gö.terilmişnr. 1 9 70'de ya
zar Tonekabuni bir kitahı dolayısıyle 
tutuklanmıştır. Ona işkence yapıldığı 
ölrenilince Iran Yazarlar Birlibi 'mlen 69 
liyenin imzasıyla, yazarın .erbest bırakıl· 
ması", ve ifade Iıümyen isteyen lıir bil· 
diri yayınlandı. Bunun üzerine Nldiri)'e 
imza koyan yazarların da bir hL&rnl t:ı' 
tuklandı ve bir tanesi ağır yaralı ve kı,· 
ma halinde bir yol çukurunda bulundu. 
Rejimi eleştiren yazar ve şair Golezurhi 
1974'de ölüm cezasına çarptırıldı ve 
idam edildi. Yalnız 21·31 Mart 1 9 75 ta
rihleri arasında 6 0 'dan fazla yazar ııe ya
yıncı hapse atılmış IJe işkence görmüştür. 

(4) 1953 'ten bugüne kadarki .üre 
içinde 10.000'e yakın vatansever öldü
riilmüş bulunuyor. Dokuz yaşında ço
cuklar asılmış, bir itirafname imzolatıl
ması için baskı olarak üç yaşında ço
cuklara ana babası önünde işkence yapıl
mıştır. Birçok kişi tuken' mahkemelerce 
mahkum edilmiş, gene birçoğu yargısız 
hUkümsiiz hapishanelerde tutı.:klanmak
tadır. Işkence görerek ölenler için re.
mi bildirilerde "kaçarken vuruldu" den
" !ktedir. Vrnegin Djasoni Gurubu 'nun, 
1 9 7 6 'de rejim aleyhtarltğı ile yargılanıp 
5-15 yıllar ara.' Iıüküm giymiş olan 7 ki
şisi, iddiaya gere bir hasiphaııeden diğe
rine ııaklolurken kaçma teşebbüsünde 
lIunılmvşlardır. OYŞQ gerçekte bunların 
Iıepsi eti lIohşi işkence sonunda ölmüş· 
lerdi. 

(5) Bknz: SA VAK üstüNe bozı bilgiler 
(Einige bırornıationeıı überden SA V .... 1K) 
Yoyınlo)'an: Iran Vlusal Cep/ıesi (Orta· 
doğıı Sek8iyonu), 1 973. s. 8 

(6) Bknz: Ausu.;aerngcs Arnt: Li.te der 
Diplomatisclıcn !ıJissionelı ımd A nderer 
Vertretııngen in Bomı. Bonıı i [175 (Ey· 
LÜL 1 9 75. s. 
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Hindistan Komünistlerinin 1 1 .  Kongresi 

Partinin gücünü kanıtladı 
Hindistan Komünist Partisi 'nin Onbi

rinci Kongresi, Nisan ayının ilk haftasın
da Bhatinda'nın küçük Punjabi kentinde 
tamamıandı. Yanm milyonu aşkın Parti 
üyesini temsil eden 1500 kadar delege
nin katııdıe' Kongre'nin Parti 'ye yeni 
bir gljç kazandudıeı belirtiliyor. Parti 
içinde düzenlenen geniş bir tartışmanm 
ertesinde ve ülkedeki hızlı politik geliş
melerin ortasında tamamlanan Kongre, 
HKP'nin ivedi politik görevlerini başa
nyla tanunlayabildilUni gösterdi. 

HKP'nin Kongre'sinin yaklaştıeı gün
lerde gerici basın Parti 'nin politikasıyla 
ilgili yoeun bir aldatmaca ve iftira kam
panyasını başlabnıştı. 1977 yılındaki 
uzun sıkıyönetim dönemi boyunca Par
ti 'nin izledie;i politika üzerinde geçen 
Ara!ık ayında merkez organlanoda 
başlatılan tartLŞma, Parti 'nin eski politi
kasının deAişthilmesi, hatta Parti 'nin 
bölünmesinin belirtileri olarak gösterili· 
yordu. Kongre öncesinde yerel örgütler· 
de ülkenin ekonomik ve politik koşulla· 
nyla ilgili olarak sürdUıüJen tartışmalar 
da Parti" içindeki bunalımın bir kanıtı 
olarak öne sürülüyordu. Maocu sözde 
"Komünist Partisi" de, HKP'nin politi
kasını "oporlunizm" ve "revizyonizm" 
gibi YöÜtı:ı1,lriı:ı karaJayarak, gerici güçle· 
rin kampanyasına katılmıştı. 

BIRLIGIN GüCü 

Parti'nin taın bir birlik içinde geçen 
11. Kongresi, gerici basımn yönettiei 
propaganda savaşının çürüklü�ünü kanıt· 
ladı. Kongre'de, işçi sınıfının ve dieer 
emekçilerin son yıllardaki kitle.eylemle
rine kahlım oranının yükselmesine dik
kat çekilerek, böylece sol ve demokratik 
güçlerin birliRi yolunda daha elverisli bir 
ortamın doe-duRu. ı>ellrtildi. ışçilerin� 

memurlann ve köy emekçilerinin katal. 
dıAı ortak grev eylemlerinin hızla art�ı 
üzerinde duruldu. Bu arada, taron Işçile. 
rinin sendikalaşmasınm geliştirilmesi, 
Parti 'nin önündeki görevlerin başlıcala. 
nndan biri olarak saytım. Kongre, Par
ti'nin ve Parti politikasının etkin oldutu 
kiUe örgütlerinin eylem doRrultusunu 
gösteren 19 maddelik bir mücadele prog. 
ramını' .benimsedi. 

HKP'nin 11. Kongresi'nde maoculu. 
tun uluslararası ve ulusal düzeydeki işçi 
sınıfı hareketine verdiRi zuarlar üzerin· 
de özellikle duruldu. MaoculuRun ulus· 
lararası işçi smıfı hareketinin baş düş· 
manlan arasında, ve Hindistan'daki bi· 
limsel sosyalist hareketin bölünmesinin 
sorumlulannın başında yer aldıeı belir
tildi. 

MüCADELE HEDEFLERI 

Bundan önceki dönemde iktidardaki 

işçi Kültür Derneği : 
"Mücade/emiz 

durduru/amayacak" 
14.5.1978 PAZAR GüNü Işçi KüL
TüR DERNEGI GENEL BAŞKANı 
ıLHAN AKALIN BOMBALANAN 
DERNEK BINASı ÖNüNDE BASINA 
BIR AÇIKLAMA VAPMIŞTIR, AKA
LlN'IN AÇıKLAMASıNı OKURLARı
MIZA SUNUVORUZ : 

"10 Mayıs sabahı saat 03.l5'de fa
şist güçlerin yeni !>ir saldırısına tanık ol
duk. Faşist gijçler, işçi ve emekçilerin, 
hayatın her alanında yürüttükleri örgüt· 
lü mücadeleyi durduramadıklannı gör
dükçe her gijn biraz daha 5aldırganlaşl. 
yor, biraz daha azgmla.şıyorlar. Son sal
dmlar iki açıdan önem taıııyor: Bu bina· 
ya koyduklan tahrip kalıplanyla hem 
TİP Altından: İlçe Merkezini, hem de 
kültür ve sanal alanında uAraş veren 
deme�imizi hedel aldılar. 

"MC dönemini lokallerimize yapılan 
saldınlar ve polis baskılarını göi!üsleye
rek gef;irdik. MC'nln gftmeci lle deme· 
eimizin baskı ve saldınlardan kurtulma· 
sını beklemiyorduk. Gerçekten de bu 
tür baskı ve saldırtlann sonu gelmedi. 
Ceçtil!imjz ay içinde Eskişehir Şubemiz 
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TOB·DER ile ortaklaşa düzenledikleri 
gece Için çalışma yapılırken polis tara
fından "üye olmayanlano demek bina
sında bulunduRu" gibi sudan bir gerek· 
çeyle kapatıldı. Bugün de yıkalan bina
mız önünde son saldmyı protesto ediyo
ruz. 

" Demetimiı, tüm ilerici, demokratik 
ki Le örgütleri gibi bir yandan idari ma· 
kamlann ve polisin baskıları, dieer yan· 
dan gözü dönmüş (aşist çetelerin saldın· 
lan karşısında çalışmalmnı sürdürüyor. 

"Faşist saldırıların ve sonu gelmeyen 
bombalamalann ardında yatan güçler 
Uim kamuoyunda belgeleri ile bilinirkent 
faşist odaklano hili eylemlerini sürdü
rüyor olmalan ve ısrarta üzerlerine ttlll
memesi kolay açıklananııyacak bir çetiş
kıdir. Hükümet yetkililerini bu konuda 
somştunnaJara başlamaya ve tWjilst 
odakları daRılmaya ç&Ö:ırıyoruz. 

"Dernek lokallmiz bombalandı ama 
dern.�lmJz tüm üyeleriyle bAlA dImdlk 
ayakLI. Mücadelemizi 'kan ter içinde' 
ama muUaka daha da YÜkself.eceRiz.Tıp· 
kı yapının tuala tuRla yükselmesi gibi. 
Bu yapıda herkedn koyacaCı bir tuela 
var. Tüm ilericl, demokrat ve yurtsever
leri bu mücüdalede göreve çaıınyoruz." 

Hindlstan U1uııal Kongre Partili U. lşlılr
�ine yönelmekle blrllkte,HKP, Kongre 
Partisi'nin yerli ve yabancı büyük eenna· 
yeye ve"ııei ödünleıi ısrarla eleı;tlmıIf, 
sıkıyönetimin emekçi kitlelerin hayati 
çıkartanna zarar vennek için kullanılma· 
sma karşı uyarılarda bulunmuştu. Parti' 

nin LL. Kongresi, bugünkü Janata Partisi 
hükümetinin, basın sansüıünüo ve grev 
Yasal:ının kaldırılması, ücretlerin yüksel· 
tilmesi gibi demokratik girişimlerinin, 
Sovyetler BirUeı ile dostluk ve lşbirl�i 
politikasının olumlu karşılandıRım be
Urtti. Buna karşılık, Janata Partisi hükü
metinin, yabancı sennayeye daha da ile
ri ödünler venne politikasıyla mücadele 
edileceti açıklandı. 

Parti 'nin Merkez Yürütme Komitesi 
üyesi Mohit Sen 11. Kongre'nin önemini 
şu sözlerle vurguluyor: 

"Kongre, herşeyden önce, Parti'run 
son üç yıl Içindeki başarılı mücadelesi· 

nin ionuçlanni özetlemeli wl gerileme 
ve yaıılışlanmızı çözümlemesi baltDDJD
tian önemli oldu. Bu, Parti'mizin ideol� 
jik, politik ve örgütsel birlJtini daha d. 
.gUçlendirdi. Kongre'nin, sol ve demokra· 
tik güçlerin ve partilerin birtiline daya
nan yeni bır ulusal alternatif yaratılmlSl 
Için Hindlstan halkına yaptııı çaln bü
yük önem taşımaktadır. Böyle bır politi
ka, Hindlstan balkının sooyallzm per&
pektiline yönelen tam bir demokrasiye 
d<>eru ilerlemesine olanak verecektir. 
Parti'nin 11. Kongresi, HKP'nin prole
tarya enternasyonalizmlne ve komünist
ler arasındaki uluslaıarası dayan�mamn 
güçlendlrilmeslne olan baeıweı teyid 
etmesi bakumndan da önem taşıyordu. 
Marksizm·Leninizme ve uluslararası ko
münist hareketin birlitine .sadakat, Par
ti 'mizin, işçi smılının ve tüm Hindistan 
halkının çıkartan için verdiei mücade
lenin etkinlilinin artanımasının zorunlu 
bir k06uludur." 

GEÇT Z HAFTA TAHRIp KALlPLI BIR SALDıRı 
DA, Işçi KOLTüR DERNEGI'NIN ALTINDAG'DAKI GENEL ME 
KEZI BüVüK HASAR GÖRDü. EGEMEN GüÇLERIN KUKLALARı, 
HEDEFLERINI ıVı BILlvORLARDı. KURULDUGU GüNDEN BU 
VANA, EMEKÇiLERIN IDEOLOIIK VE KüLTüREL GELIŞIMINE 
BüVüK öNEM VEREN, BU VOLDA KAlıCı BAŞARıLAR ELDE 
EDEN Işçi KüLTüR DERNEGI, ÖTEDEN BERI FAŞIST SALDıRı
LARıN HEDEFLERI ARASINDA VERINI ALMıŞTı. TAHRIP GOCü 
ÇOK VüKSEK BIR BOMBA ILE Işçi KüLTüR'ü "ARADAN Çı
KARMAVI" DüŞüNMüŞ OLACAKLAR. FAŞIST SALDıRIVA EN 
lvi VANITI VINE Işçi KüLTüR DERNEGI MILITANLARı VERDI
LER. DüZENLEDIKLERI BASıN TOPLANTISI VIKIK BIR BINA
NıN ÖNüNDE OLDU. AMA Işçi KüLTüRCüLER VIKILMAMIŞ
LARDI DIMDIK AVAKTA OLDUKLARıNı VIKIK BINANıN ÖNüN
DE GöSTERDILER. 

�qm_ ... ı--... .... ". 



iSCi TiYATROLARı 
• • 

(AJ'IT�PROP TOPLULUKLAR) 
MEHMET KOK 

Bu ay I,çl Kültür Demeeı YGyınlan 
bır kltap yayınladı. Kitabın adı: Işçi 
Tiyatroları (Ajltprop Topluluklar) 

ı,çi Kültür Demeeı ''�çı .. dleer 
emekçilerie çoedq Işçi sınıfı kültürü· 
ııiin nlşklslnl sa4lamayl" amaçlıyor. 
Demeein türügünde, "çoedq I,çl kültii
rilri.in ıeıılinleıtlrilmesi ıçın araştırma· 
lar" .. "çoedq Işçi kültürüri.in yaygın. 
laşması lçln"gereidl organizasyonlar" 
yapmak olarak belirlenen göreneri de 
yüklenmiş durumda. Kitap, Işçi Kültür 
Demeel'oln bu görevıeri çerçe...ınde, 
ülkemiz Işçi sınıfı mücadelesi ıçın öneml 
çok taz1a olan işçi tiyatrosu sonınuna, 
dünya işçi sınıfı praüeinden, geniş bilgi 
doearcıj!ı sa4lamak aroacıyla yayınlan· 
mış. 

Kitabın ç .. lrmeol Yılınaz Onay. Y�
maz Onay kitabı çevlnnek1e yetinme
miı. Zenlln dipnottarla kıtabı yalnız 
okunmakla yetinilecek durumdan çıkar
mit. Yılmaz Onay'm dipnotlan kitaba 
Ikl özeDIk kazandırınış. Birindii kltap 
konuyla "Illenenter Için bır eeıtim aracı 
olmuş. İk1ndsi, konuyla TürkIye'deki 
"çı Tiyatrolan uygulamaları �ılaştır
malı olarak eleştirildleı ıçın dipnotlar 

. titabı demmci sanat çevreleri içinde 
Wttfmaya sakmuş. Bir üçüncü özellik 
de rahatça eklenebilir. Kitap dipnotlar
daki zengln bılgıler sayesinde yalnrz AI
maoya'dakl Işçi Tiyatrolarını, ajitprop 
topluluklannın çalışmalarını deeıı, tüm 
Alman lşçi lllllfı mücadelesini ve aynnta
lannı da öRretlyor. Ajitprop topluluk
ların çalışmaları Alman Işçi Slnıfı müca
deleslnln kopınaz bir parçası oldueu 
ıçın de olaylan daha kapsamlı anlamak 

ı_ TORKİYE ıŞçı PARTIsi 
PROGRAM VE TOzOCO 

ve yapılanlan daha ıyı canlandırahllmek 
bakumndan !1ipnotlar çok yararlı oluyor. 

Yılmaz Onay kitaba yazdıeı önsözde 
Iki ııt gölÜıje deelnmiı;. Birindsi Stanls
Iawsl'nln 1925'de hatıratında kaydettıel 
ve daha sonra blr burjuva yazannca 'Ke
lepçeti TIyatro' adlı aotlkomünlst çalış
masında kullarulan ve bugün 'rurkiye'de 
de birçok çevrede benimsenen şu yan
lış düşünce: "ıdeolojık angajmao (Ten
denz, eeillm, amaç) lle sanat btrleşemez. 
Biri dlReriol dışlar. Sanat' .. ıdeolojık 80-
e:a.iman vurgulayan vb. sanatsal olmayan 
temel düşüncelerle yaklaşılırsa, elde bır 
çıçek Ilbl solar 1I11I1at." Iklnd gölÜıj ili! 

, Gorki'nin işçi sıntlı sanat anlayışına 
uyan şu sözleri: ''Devrimci romantizm, 
esasında 'sosyalist gerçekçilllin' müstear 
Ismidir; asıl belirleylclsi de, bu�nde 
geçmiı;in eleştlrilerek ortaya getirilme
sinden ibaret olmayıp, daha çok, ·bu-' 
günde devrimci kazanunların perçinlen
mesi ve sosyalist geleceein yüce hedefle
rinin aydınlanmasmı desteklemektir." 

1deolojik çalışmayla sanat baitdq
mız' diyenlere ülkemiz işçi smtlı hare
ketinin dev ozaru Nazını Hikmet çoktan 
cevabını vermiş tüm yaplUarıyIa. Yılmaz 
Onay kitaba yazdıeı önsözde kitabm ya
yınlanmasındaki bir amacı da şöyie dile 
getiriyor: "Işte bu saptırmalara karşı da, 
Cqlımln tırmandıeı Alın80 kapitalist dü
zerundeki Alman işçi sınıfı tiyatro hare
keti bilgisi, ülkemizde işçi sınıfı hareke
tinin kültür ve sanat alanındaki mücade
lesi için önemlı bır tarıhsel bilgi kaynaitı 
olarak, işçi ve emekçi örgütlerinin ve yı
A:ınlannın deeerlendinnesine sunulmak
tadır." 

Yayının lçerieı dört yazıdan oluşu-

ıo. Işçi SıNıFıNıN 
ULUSLARARASI 
DAY ANIŞMASI VE 
1 MAYIS 

ı ı .  PARTIMIZ GÖREV 
BAŞINDADffi 

yor. Blrindsi yinnl y�a yakın bır süre 
önce, Alman Demokratik Cumhuriyeti' 
nln (OOR) ''Kız� Ses" topluluRunun ge
lIııiınini sergileyen Dieter Stelnke 'oln ya
Zısı. Ardından, "Kızıl Ramp U'stünde" 
adlı yaymdan alınan ve bu proleter top
luluklarının üyeleri tarafından kaleme 
alınmış Iki ''Yqanmış Tecrübeler Rapo
nı" gelmekte. Partili Işçi ıınıfı d .. rlm· 
dsi Herbert Kleye, kendı toplulueu olan 
'Genç Mubalız"ın, kent ve köy ajitas

yonlarındakI külliirel'polltik mücadele
sini, burjuvazinin engeDemelerinl, &eçim 
kampanyalanndakl eylemleri, parasal so
runlan, oyun eylemine geçiş biçimlerini 
ve meselenin daha birçok yönünü kap
samlı olarak anlabnakla. "I(rz� Fareler" 
topıuıueunun deney daitare�ını sergile
yen ·ikind ,raporun yazan Herbert 
Krauss. YaymClların önsözünde Herbert 
Krauss'un o dönemde Sosyal Demokrat 
Parti'nin sol kanat Işçi gençllei (SAJ) 
örgüUenmesi içinde oldulunu öereniyo
ruz. Bu kanat SPD ve SAJ'm yönetici 
kademelerinin "sınıf uzlaşmaası kül
tür ' çalışmalanna karşı kendi altenıa
tifinl ortaya koymuş. Bu alternatif 
Kıııuss'un sözleriyle şöyle: "lşçUerin, 

ı &ömülÜye, ezici toplumsal gelişimleri 
tehdit eden Cqlst tehUkeye karşı ver
dilden sınıf kavgastru, sahneden giderek 
yeni araçlarla desteklemek." Dördüncü 
yazı ise bir tarihçe: DanieU Hoffman -
Ostwald'ın kaleme aldıeı ''Weimar Cum
huriyetinde ışçi Tiyatrosu'nun GeHş:im 
Tarihçesi". Ancak yayınlar tarafmdan 
sona konulan bu yazı kitapta ilk bölü
me konmuş. 

Kitap bize işçi sınıfı mücadelesinin 
tiyatro alamndaki özverili mücadelesini 

2.50 11.. 

5.00 TL. 

12. YAŞASıN şILI VE 
TÜRKİYE 

HALKLARıNIN KARDEŞÇE 
DAYANIŞMASI 3.00 11.. 

ı3. BACIMSIZUK, 
(4. basım) 10.00 11.. DEMOKRASI, 

2. TORKIYE ıŞÇı 
PARTISI TOzOCO 2.50 TL. 

3. DF;MOKRASI BIWIRGESI 

(3. basım) 3.00 11.. 
4. GÜNCEL GÖREV 

SOSYALIZM IçiN ILERI 
ı4. SA YlLARLA TORKİYE 7.50 11.. 
15. TORKIYE Işçi PARTIsi 

ı. BÜYÜK KONGRE 
TUTANACı 35.00 TL. 

o 

i 
(Tükendi) 1.00 11.. 

ıe. ÖRGÜTLÜ, BIRLEŞIK GOç 
YENILMEZ 

:' :: 
5. YOLUMUZ AÇIK OLSUN 

(Tükendi) 4.00 TL. 
e. HER NE PAHASINA 

BIRLIK DECIL 2.50 11.. 

7. ı2 EKIM 1975 SEÇIMLERINDE 
TAVRIMlZ 
(Tükendi) 1.00 TL. 

8. SELAM TORKIYE'NIN 
A YDINUK GELECECINE 
(Tükendil 5.00 TL. 

9. MC 
DÜŞı')RÜLMELIDIR 6.00 11.. 

(Tükendi) 3.00 TL. 
17. YEREL YÖNETIMLER 

DEMOKRA TIKLEşTI-
RILMELIDIR 5.00 n. 

18. ULUSAL BA(';IMSIZLIK 
IçIN NATO'YA HAYıR 15. TL. 

ÖdemeU Isteme Adrest. 
Türkiye Işçi Partısı 

Basın Bilrosu 
Piyerlotı Cad. 211.3 

Çemberlitaş/at. 

ayrıntııı biçimde anlatmakta. Ancak 
kitabı okuyunca tiyatro alarundakl bu 
mücadelenin başarısının ancak işçi sını· 
fı partisinIn öncülüeünde ve ancak onu, 
sayeslnde mümkün oldueunu anlıyoruz 
Daha do�rusiı her alanda oldı.ıeu gibi tl 
yano ve dieer sanat alanlarındaki çalış
malann da neden Işçi sınıfı partilerinden 
batınısız yürüyemeyeteeinl anlıyo· 
ruz. Başka bir deyişle de parti mücade· 
lesine hizmet etmeyen sanatın ve onun 
bir dalı olan tiyatronun neden Işe yara· 
mad�lDI anlıyoruz. Parti mücadelesine 
hizmet eden sanatın ve onun dalı olarak 
tiyatronun ise nasal devrimci bir silah ha· 
line gelebildiein! ve asll sanatın da bu 01· 
dueunu kolayca görebiliyoruz. 

Yılmaz Onay önsözünde şunları söy· 
lüyor:"Ancak, bütün bu bilimsel doeru· 
lan somut hayatta ömekleyerek kanıt· 
lamak da gene işçi sınıfı örgütlerinil' 
omuzlarına yükleniyor. İşçi sınlfunl7, 
birçok iyi niyetli aydınunazın eski alış· 
kanllkIı "işçi anlamaz" diye tutturdu"· 
lan işçi sınıfı ideolojisini, sanat alanında 
da yalnız anlamak dee-ıı, gerekirse onla· 
ra da ıanlatmak gücünde oldu�unu cı· 
bette gösterecektir." "Bilimsel s06ya· 
llzmin rehberliRinde, sanat alanında da 
sınıfsal örgütlemneyi ve örgütlü hareketi 
başararak ... " 

ışçi Kültür DerneRi şimdiye kB<!arl.i 
başanh çalışmalarıyla bu söylenenlerin 
Türkiye'deki ömeRini oluşturma yolun· 
da. Ama ışçi Kültür Demeei 'nin yayın
Iad�ı kitabı okuyanlar daha Işçi Kültür 
Demeö:i 'nin önünde ne kadar uzun ve 
çetin bir yol oldulunu da daha kolay 
anlayacaklar. Onun Için İşçi Kültür Der
neeı 'ne çok daha fazla iş diişüyor. 
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ıLHAN ALKAN TöB-DER ISTANBUL ŞUBE KONGRESI UZERINE YÜRÜYUŞ'ON SORULARıNı YANıTLADı 

TÖB-DER'iN GINUGI 
iCiN GÖREV BA -

YOROYUŞ: TOB-DER �n, özeltik� Jdonbul Şube 
Kongre.indeki olaylarla yeniden yara ald" . biliniyor. 
TlYB-DER 'e Mrşı. onun elkinlilini koruma.no ve ort
hrmaano ko". aorumluluk duyan hiç him"nin anu
mloyanltJyacal, .on J.tanbu' Şube Kongruindeki 
olaylan görüp izlediniz. Bu olayları hııoco anlotır mı
,ınu' 

TÖB-DER Istanbul Şube Kongresini başından so
nuna dek idedim 13 Mayıs 1 �78 günü yapılan Şube 
Konuesine, geniş bir katıhm vardı. Binlerce öğretme
nin sabahın erken saatlerinde belediye sarayı önünde, 
kendi temsildsini belirlemek üzere toplanmış olmala
rı ve içeriye girebilmek için saatlerce kuyrukta bekle
meleri övgiiye değer bir tavır olarak değerlendirilmeli
dir. 

Kanlıma göre, kongrenin yapılacağı salonun küçük 
oluşu yüzlerce öiretmenin dlŞMda kalmasını gerekti
ren önemli bir olumsuzluktu. Divan seçim�rine geçil· 
diğinde, kongreye kaulmak üzere gelenlerin yarıya ya· 
kım, solunun c:kJlrKb bulunuyordu. 

Divan seçimlerine bu koşullarda başlandı. Genel 
Merkezce atılW1 ıeçici yönetimin başlwıı kongre di· 
nrM teçim�rini ·yöolendiriyordu. Sayım işlerini Y�· 
pan ve konırenin " güvenliğini" sağlan:ıakla görevten· 
dirilenlerin üç«ş tanesinin dışında tümü Genel Mer· 
kezce atanan geçici yönetimin yandaşları idi. Geçici 
yönetim de ise; Devrimci Öğretmen- ', Özgürlük Yo
lu, Demokratik Merkeziyetçiler, De'rTimci Demokra
tik Birlik'in temsilcileri bulunuyordu. Aynı umanda 
bu guruplar, Demokratik Merkeziyetçi Birlik'in katı
lımı ile tekrar ortak liste oluşturarak yeni seçimlere 
birlikte giriyorlardı. _ 

Demokrasi Için Birlik, Birlik Dayanışma ve De
mokratik SOL Birlik guruplarının, öğretmen tabanına 
güven veren ittifaklarının en geniş öğretmen kesimini 
kongreye getirmesi daha başlangıçda geçici yönetimi 
ve yandaşlarını tela,.t'3 düşürdi. Divan seçimlerinin ge
reksiz olarak uzatılınası " .... kunuluşa kadar savaş" 
sloganlarının sık sık atılarak, kongre havasının elekt
riklendirilmeye çalışılması, kongreyi yaptırmama Ye
ya en azından geç saatlere kadar uzattırma eğilimleri
ni açığa çıkarıyordu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen 
geniş öğretmen kit�si örgütlerine Sahip çıkma karar
hllğı ve soAukkanltlığl içerisinde bekliyordu. Bu ka
rarlılık, öğretmen olmayan unsıxların kongreye 'ta
sallut · etme girişimlerini boşa çıkaracak nitelikte idi. 
Bu kararlılık, bir öğretmen arkadaşımızı lise mezunu, 
başka bir ilde Eğitim Enstitüsünde okuyan ve kongre
ye üVeymiş gibi sokulan oğlunu salonun dışına atma· 
sına kadar götürüyordu. 

Divan seçimi sonuçları, resmen ilan edildi. Şube 
Başkanı 1 254 oy alarak diıvan seçimlerini kazarian . 
üçlü ittifakın temsilcHerini göreve ca�ırdı. 

Kongrenin güvenliğini (I) sajlamakla ıörevtendiri
lenier, yerini almak üzere kW5Üye yaklaşan divan baş· 
Unına. Qlckrf/or, divanın teslim edilemiyeceiini, söy
lüyor, seçimlerin tüm sorumluluğunu aştdıkları hal
de "demokratik seçim" ........ kurtuluşa kadar sanş" 
sloganlarını abyorlardı. Bu avır, beliren öğretmen 
iradesine saygısıuığın tipik örneği idi. TUm bu olup 
bitenler üç TÖB·DER Genel Yönetim Kurul üyesinin· 
de hazır bulunduğu toplantıda meydana geliyordu. 
GYK üye�rinin olayları umursamaz bir tavırla veya 
inisiyatifalamaksızınizlemeleri bize göre ilginçti. Aynı 
zamanda da düşündürücü. i Seçilen divan başkanının "Divanın seçildiğini, gö
reve başlamaları gerektiğini, bu haklarını kullanacak
larını" açıklamaya çalıştığı bir sırada, görevliler önce 

i diviiVl başkanına, sonra da kadın-erkek ayırımı yap· 
maksızın salonu dolduran tüm öğretmenlere karşı sal
dırıya geçtiler. önlerine geleni sandalye yağmuruna 
tuttular. �Ionu boşalttılar. Bu saldırı., kongreye po
lisin müdahale etmesine davetiye çıkarttı. Kongre ta
"",mI""a"",don dağıldı. 

IBugünlerde Ankxa'daki ilerici, demokrat ve sosya
list öğretmenler 'birbirlerine birleştikleri aynı kanıyı 

aktarıyorlar: " Eğer Ankara TÖB-OER şubesi seçimle
rinde divan seçimlerini kaybetselerdi, Devrimci öğret. 

J nıenin-roiliıa.nları aynı saldınyı burada da ya�caklar-
dı." ' 

YOROYUŞ.- Bütün bu olaylar herMide kongre gii· 
nii başlamadı. Onceli de olmalı, ı.ltınbul Şube Kong· 
retin;n yaplldlAı giine gelinme.inden önceki gelişmeler ' 
Lle bu ıeli§mekır korfuında sorumluluIunu taşıdı'ı· 
nu Demokrcm ıçin Birlik grubunun tutumundon .öz 
edermisiniz. 

Elbette bu noktaya gelişin bir geçmişi var. Istan
bul ye Adana şubelerine, hiç bir demokratik denetim 
kurulma'dm genel merkezce işten el çektirilmesi ola
yı, TöB·DER 'de özellikle de TÖB·DER Istuıbul LU· 
besinde bunalımı tırmandırmıştır. 

Olayların gelişimi, Istanbul TOB�ER şubesini 
" öğretmenlerle öğrencilerin, öğrencilerle öğrencile· 
rin" çatışma alanı haline getirecek nitelikte ve boyut
ta idi. TOB-DER'i içe dönük bir mücadelenin içerisine 
hapseden, öğretmenlerin ekonomik-demokratik müca
delesini geriye iten, faşizme karŞı mücadelede örgütü
rrii.zU :ı.u.fa. uğratacak olan bu gelişmeler karşısında . 
bizler örgütümüze karŞı sorumluluğumuzu yerine ge
tirdik. Ka.ygılarımızı örsütümzün genel başkanına. ve 
sadece yardımcı olmaları açısından bazı kardeş de
mokratik kitle örgütlerinin genel başkanlarına anlat
tık. Çözüm için genel merkeze öneriler götürdik. Ge
nel Merkez olayı sağlıklı bir çözüme kavuşturma yeri
ne, bölge toplanblarını sıklaştmıra.k, bunalımın Tür
kiye düzeyinde yaygınlaşmasını subjektif niyetleri ne 
olursa olsun yardımcı oldu. 

Nihayet beklenen oldu. Mücadelede, kaba kuvveti 
kendilerine tek yöntem olarak seçen "Devrimci Öğ
retmen" adlı gurup peşine takıldığı gençlik örgütün
den de yararlanarak, Devrimci Demokratik Birlik, Oz
gürlük Yolu, Demokratik Merkezjyetçi�r'le birlikte 
şube yönetimini "zor kullanarak, kan dökerek" tes· 
lim aldı. Bu kaba kuvvet gösterileri karşılıklı sürdürü
len olağan Olaylar haline getirilmeye çalışıldı. Ama 
her seferinde, anti·faşist mücadelede önemli bir ,yeri 
olan TÖB-DER. kendi kitlesi ye kamuoyu önünde say
gınlığından çok ıey kaybetti.· . 

TÖB-OER Istanbul Şubesi bu olaylardan sonra ka
patıldı. Yeniden geçici yönetim kurulu atama çalış
maları �pılırken, o günlerde Demokrasi Için Birlik 
grubu olarak görüş ve önerilerimizi genel merkeze ye 
kitlelere açıkladık. Görüş ve önerilerimizi şöyle belir· 
tiyorduk: 

"Sorunun çözümünü kaba kuvvette aramak, araç 
�ara.k da TOB�ER 'le Uyelik açısından bağıntısı ol
mayan ıençlik örlÜtlerini kullanmak, çözümsüzlüğU 
körüklemek olur. Böy .... yöntemler peıinen redde· 
dilmelidir. 

BUJÜne dek Istlnloul ye Ad..,. IUbelerinl kavp .... 
nı haline Ftireıı. bu amaçla öirenci ÖfJüderini işin 
içeresne sokan anfl.dIn birinin veya' biri""""n a

-lınıku oIql yönedınlerle ,",Iıklı kon .. e y.plTllnın 
ve ölretmenin Iradesine ba..ıvurmanın zorlukları orta
dadır, açıktır. 

Istanbul ye Adana Şubelerimizin kongre�rine, o· 
laylara en azından kaba kuvvet açısından taraf olma
mış, tutarlı demokrat ve sosyalist öğretmenlerin geçi
ci yönetiminde gidilmelidir. " (YüRüYüŞ, S.yı 140,) 

Bu önerilerimiz de dikkate alınmadı. Yönetimde 
görevlendirilen arkadaşımız, görev; bu koşullarda ka
bul etmedi. Gerekçesini ise, yazılı olarak öğretmen 
kamuoyuna açıkladı. En son �rimize uygun bir yö
netim aaması yaptısaydı, kesiı .. ikle inanıyorum ki 
hepimizi Uıen, son olaylar engellenebilirdi. Şube; öğ
retmenlerin Iradesi doğrultusunda bir yönetime 
kavuşturulabilir, son olaylann önü alınabilirdi. 

YOROYOŞ: Bu olaylar kartısındo TOB·DER 'in 
&eygını"ı Lle etkinlilinin korunobUme.i lle içerwM 
.okuldu'u oorbo'ozlardan çıkabilmed için gereken 
dovranlf komuunu .iz tıldıl de'erlendiriYOriunuzr 

Once TOB-DER 'in ne olup olmawğını, iyi kavrat
mak gerek. Her şeyden önce, TOS-DER öğretmenle
rin ekonomik-demokratik mesleki kide örgütüdür. Öğ
retmen�rin somut sorunlarından kalkarak, bu satur,
ların çözümünü politik içeriğinden soyutlamadan mü
cadelesini sürdürmek zorundadır. 

"TOB-DER 'i ele geçirirsem Tii'k.iye'deki hareketi 
ben götürürüm" mantığı yanlıştır. Bu anlayışla, 
men dışı unsurların TöB�ER'e müdahalesi 
gellenmelidir. TÖB-DER'in 4. Olağan kongresinde ö
zellikle üye kaydı ile ilgili tüzük maddesi değiştirilmeli 
ve TOB-DER meskk örgütü olma niteliğine bvuştu
rulmalıdır. 

Ikinci bir konu, TÖB-OER'in demokratik bir işler
liğe kavuşturulması gerekir. Tabanın söz ye karar sahi
bi olması, genel kurul kararlarının ye tüzük maddeleri
nin işletilmesi demokratik işierlikte ilk koşuldur. 

ülkemizde uzun bir örıütlenme geieneği ve deneyi
mi olan öğretmenlerin kitlesel örgütü TÖB-DER 'j de· 
mokratik kitle örgütlerini .... lIut .Iunda tutan, kitle· 
sellik�rini yok eden, provakasyana açık, dar, goşist 

, ve maocu grupların kendiıtrin teşhir ettikleribir alan 
haline getiren- anlaylJ&arb, kararlı ye ilkeli olarak mü-
tadele edilmelidir. Lafta genel bazı dairuları söyliiyor 
olsa.IM bile, örgüt yönetiminde ki konumlarM'lI koru
mayı her şeyin önüne alan ve bu ujurdi "benden son· 
ra tufan diyen" ye bunun için her türden makyaYelist 
yöntemi kullanmaktan kaçınmayan, tüm uyarl1ar.ı 
karşın bu tutumlannı sürdüren diler guruplan Urt' 
da aynı kararlı ve ilkeli aVlr alınmalıdır. 

YOROYOŞ: TOB·DER Genel Merkezi, ncu:ıl bir 
dOLlranışı benimMmetidir' 

TÖB-DER lsunbul Şubesinde, olayların ör)ütü
müz açısından bu denli tehlikeli boyutlara ulaşmasın· 
da, elbette genel merkezin aldığı yanlış kararla"n ö
nemli payı vardır. Olumlu, hayata geçerliliği olan öne· 
rilerin dikkate alınmayışı, yönetimde kalabilmenin 
hesapları, TOB-OER'de maceracı goşist akımların ye
şermesine sebep olmuştur. Hele, Istanbul gibi önemli 
bir şubenin, genel merkez eliyle goşistlerin etkin ol· 
duğu bir yönetime teslim edilmesi, Çıkan ve çıkaak 
olan Olayları ve sonuçlarını peşinen kabul etmek anla
mına gelir. 

Tüm bu olup bitenlerden sonn: olup biten�rin acı 
deneylerini de unutmadan, bulunduğumuz noktadan 
hareketle TOB-DER ıenel merkerine öneriyoruz: 

Öğrenebildiğimiz kadan Ue, i U1imaunız üzerine 
TÖB-DER hukuk bürosu; Isunbul Şubesi kon...,ın· 
de divan seçimlerini seçerli olarak kab� etmiş, ıeçi· 
ci yönetim kurulunun acil harcamalar dışındı. i,.m 
yapamayacağını, yeniden liye ubul etme yetkisinin 
olmadığını, yanda barı konareyi yeNden çaiırrnıı w 
yönetme yetkisinin .çilen div;ana ait oldulun.ı löriIt 
obrak bilcirmiıtir. s..ıc.ırwı göriqle .. uyul""" >e bu 
husus tarafbn ve bmuoyur'Q �n pçrlhntıden 
açtklanmalıdır. 

...,_,cUTlemerın ir.adıHini yarlSıank seçilen 'le .çil
rriş oldukları resmen açıklanan di\WI yönetimi j Der
hal ye kararlılıkla en kısa. sürede konareyi toplantıya 
ç.ğırm.Iı, tüzüğün ve Istanbul TÖB·DER jUbe yöneti· 
mini gerçek sahiplerine bırakmanın sorumlllluiunu 
yerine getirmelidir. 

TOB-OER 'in birliAi, bütünlüğü, saygınltğı ye örgüt· 
IU1ük geleneği karşısında en ufak bir sorumluluk du
yan öğretmen arkadaşlarımla, TOB-OER genel merke
zi ve Istanbul şubesi meşru divan yöneticilerinin, bu 
belinilen önerilerin gerçekleşmesi için elden .�n 
tüm çabayı göstermeleri gerekmektedir. Özellikle 
TÖB·DER genel merkezi ve di"", bu gereklillğ. uY· 
madıklan takdirde; dolacal-': sonuç, TOB-DER'i" say· 
gınhğının azalması, örgiltümUzUn ciddi yara. alması, ör
gütümüzün bölünüp parçalanması tahtikesiyle karşı 
karşıya gelmesidir. 

Bunun için tüm öğretmenleri ve merkez yöneticile
ri ile divan yönetimini göreve çağırıyorum. 
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