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BiR KiTABıN DÜŞÜNDÜRDÜKLERi: 

IC TİCARET HADLERİNDEN 
DIS TİCARET GÖRÜSMELERİNE 

- � 

Türldye'de fiyatJaz yeniden çok hızlı 
bir artış içine gjrdl. Bir devalüasyonu iz. 
leyen dönemde, böyle gelişmeler kaçı
rulmaz. Itbal ürünlerini gjrdi olarak kul· 
ianan ürünlerin fiyatlan, devalüasyon 0-
ranının gerektirdieinden çok daha hızlı 
artıyor. İstatistik dizilere bakmak bunun 
böyle olduRunu gÖ6teriyor. 

Hükümet polilikalan, yeinız devalü· 
asyon yolu ile de�ıı, kamu işletmeleri· 
nin ürettikleri üriinlerin fiyatlarunn be
lirlenmesi yolu lle de enflasyonu hızlan· 
dıncı rol oynuyor. Hükümet politikala
rının belirledlgi dl�er fiyatlararasında ta· 
nm ürünlerine ödenen ftyatlar da bulu
nuyor. 

Taban fiyatları uygulaması ile oyna· 
nan oyunlara burada ginnek gerekmi
yor. Bu konuda çok çeşitli mekanizma
lar çalışma baUnde. Tartm kredilerinin 
dalıbml, küçük üreticinin tefeciye olan 
nıabkumiyeti, iiriinün tarlada kapatılma· 
51, büyük üretici gerektiren ürünlerin fi
yatlarmm belirlenmesinde izlenen ay
nmcı poUIika, fiyatlann Ilan edilmesin· 
de k.auth geciktirmeler ve benzeri ön
lemlerin tümü, tarunda küçük üreticinin· 
daha da yoksullaşmasmın temellni oluş
tunıyor. 

AÇIKLI()IN BAŞLANGıCı 

bundan önemli bir yanı daha var araştır
manın. Yapılan çalışmanın ve hesapla
malann sonuçlan SIl8lanmak1a kalma
mış; yorumlar getlrilmiş ve ileriye yöne
lik olası gelişmeler konusunda çözümle· 
meler yapılmıŞ. 

önce istatistik sonuçlam bakmakta 
yarar var. Bu sayfl!-da yer alan tablo ça
hşmanın kapsadı�ı 1956-1976 dönemi 
lçln iç ticaret hadlerim veriyor. ıÇ ti
caret hadlerinin hesaplanmasırun başlı
ca yararı, tanm kesiminin üıünlerinin de
�erlendirilişinde görülüyor. Tanmsal ü
rünler üreticisinin eline geçen fiyatların 
ödedi�l fiyatlara olan oranını gösteren 
bu dizi, özellikle Sovyet iktisat yazllUn
da "makas" sözcüR\.i ile özetleniyor. Bu 
oran yükseldikçe tarunsal üıünler lehine 
bir gelişme i düştükçe de sanayi ürünleri 
lehine bir gelişme oldu�unu anlamak ge
rekiyor. Başka bir deyişle, Ilk durumda 
makas tanm lehine, ikincisinde lse sana
yi lehine açılıyor. 

FIYATLARıN DINAMlCI 

Tablonun son sütunu makaslO geliş
meleri konusunda ıŞık tutucu. Belirli 
devreler ayırt etmek olanaRı var. Dizi
nin Ilk yıh olan 1956 'dım başlayarak 
hızlı bir artış görülüyor. l\ılakas tanm 
lehine açılmaktadır. 1958 devalüasyonu 
bu gelişmeyi durduruyor. 1958 yılı için
de görülen tersine dönüş bir sonraki yıl
da dip noktasIlB ulaşıyor. Makasın sa
nayi lehine gelişmesi 1959 yılında son 
buluyor. Gelişmenin sanayi lehlne olu
şunun dunnasıı tarım lehine olmaya 
başlamasıyla eş anlsmlı. Makas, kapanıp 
aç�dıkça tarundan kırpıp sanayi kesimi· 
ne ekliyor. sanayiden kırpıp tarıma ekli
yor. 

yönden ele almak gerekiyor: Sanayi ü· 
rünlerinin fiyatlanndaki artış yüzde 18'e 
ulaşırken büyük çapta tarımsal ürünlerin 
fiyattannın bir göstergesi olarak yorum
tanması gereken gıda maddeleri flyatlan 
ancak yüzde 11 oranında arttı. Kısaca, 
makas sanayi lehine gelişmesini sürdür· 
mekte. 

ORETrlCINl SATACAKSIN!.. 

Yine, YOROYOŞ 'ün son sayısında 
"dışa oynayan iktidar"dan söZ edlldi. 
Metin çulhaoeıu, Türkiye burjuvazisinin 
dışa açılmasının zorunıulueuna işaret 
ediyor. Döviz darboRazı, dış ticaret açı· 
Rı gibi etkenlerı büyük öneme sahip. 
Yalnız, bundan daha önemli bir sorun 
var. Sanayi, üretti�i dayanıklı tüketim 
mallannı satmak zo:unda. ıÇ pazar, ge· 
rekli büyüklükte de�ıı. Doymak üzere. 
Ihraç edebilmek ise, maliyetleri dÜşür· 
mekle mümkün. ıçlnck>n Çıkılması güç' 
bir durum, 

Çıkış, ücretlerin görülmemiş boyut· 
larda baskı altına alınmasından geçiyor. 
Ocretlerl götü\memlş biçimde baskı al· 
tında tutabilmek için, CHP en büyük 
"umut"u oluştunnakta. CHP, DISK'e 
ödemesi gereken bir diyet olmadıRmi bi
liyor. Bunu söyledi de. Kime diyet öde
mekte oluşu bir yana, ayru CHP, otuz 
kadar milletvekilini 1 Mayıs'ta "1 Ma· 
ylS Alaru"na gönderdi. Kitle içinde yer 
alıp demokratııımı "kamtladı". Burju· 
va partileri ve basını, buna çok kızdı. 
Kızıl bayraklara, sıoganlara ateş püskür· 

dü. Bu sonuncusunu büyük burjuvazi 
kendisi de yaptL Yalnız, CHP'li millet
vekillerinin ı Mayıs Alaru'nda bulunma
lanna aynı tepkiyi göstermediler. Bu ko
nuda bir şey demediler. CHP'nin birçok 
işlevi bir arada gömıekte oluşu, yukar
da sözü edilen umudun maddi temelim 
oluştunnakta. 

Dışa oynayan iktidar. bir miktar da
yanıklı tüketim malını maliyetinin al
tında. Ibraç edip subvansiyonlarla duru
mu bit süre idare edebilir. Ertelenen 
borç ödemeleri başka bir olanak saRtar. 
Ama, bütün bunlar yeterli de til. Sanayi 
ürettltı dayanıklı tüketim mallannı da· 
ba büyük boyutlarda ihraç etmek zorun· 
da. Bunun için pazar gerekli. Bunun için 
maliyetleri dÜŞÜlmck gerekli. Pazar ko
nusunda. bazı büyük dostlann kendi pa. 
zar1annın bir bölümünden 'lUrkiye'yi de 
yarar\andınnalan bile beklenebilir. Mali· 
yetler konusunda ise, işgi.icünü ucuzlat

'mak zorunluluRu var. ışgücünü ucuzlat
nıanın bir yolu, tarun iirünIerlnin fiyatla· 
ruu baskı altında tutmak. Makasta son 
yıllarda başlayan açılma ve yönü bir sü
re daba devam ebnek zorunda. 

Bütün bunlarm ötesinde ülke içinde 
talebi kısmak zorunlululu da var. Bu 
da dayanıklı tüketim mallaruun fiyatı.· 
nnm artışını bir süre daha koruyacalım 
gösteriyor. Artan maliyetler ve ucuzla
yan işgüdi. Dayanıkb tüketim mallann· 
da tıkanıkhk. Bütün göstergeler, bu yılın 
başında yapılmış olan yüzde 28-33'lük 
devalüasyonun yeterli olmadıRma işaret 
ediyor. 

Tuunsal üreticilerin hangi ürünlerin 
satıalan ve alıcıları olduklarına ilişkln 
çalışmalar az da olsa, tek tek belirmeye 
başladı. Yalçın Küçük'ün 1968 yılında 
günlük bir gazetede çıkan bir araştınna· 
lIDda bu amaçla, bir butday dengesi 
kuruldu. Milyonlarca köylü ailesinin 
butday da üretli�i balde butday abosı 
durumuna geldikleri gösterildi. DPT ça
lışmalannda o günden beri "kırsal re· 
fah" gÖltergelerlni ortaya çıkarmak 
için çeşıtti endeksler hesap edlldl. DIE 
uzun süredir "köylünün eline geçen fi· 
yatlar"ı derlernekte. 

Makas 1963 yılma kadar sanayi "hi· 
ne açılışını sürdürdükten sonra, bu yıl
la birlikte 1966'ya kadar süren bır karar· 
sızlık döneml geçiriyor. Başka bir deyiş
le, makasın tanm lehine açılmamda 
gÖltereURl kaıak.slzlık, ister istemez sana
yi lehine bir gelişmenin gÖltergesi oluyor. 
Fakat, bu dönem bir yana bırakılırsa, 
1971 yılma kadar düzenli bir artış, tarun 
lehine bir gelişme var. 1970 devalüasyo
nunun endekse yansıması hem geciki· 
yor, hem de çok kısa ömürlü oluyor. 

iÇ TiCARET HADLERi 

Bu tür a�tırmalardan sonunCJsu 
Şuı.t 1978'de çıkan bır başka DPT ça· 
hşllWl. Oktay Varher'In çabşması 36 
sayfalık bir çerçeve içinde hem daba 
önceki çalışmalan özetUyor, hem de 
1973 yılında yapılmıı; bir anket çabşma· 
lUIa dayanarak Iç tlc&n!t badlerinl he· 
saplıyor. Araştırma sadece Iç ticaret 
badlerinln hesaplanrıusına yönelikmiş gi. 
bl rıörünmesine k.a.rşın yer yer bunun 
ötesint ııeçlyor. En başta, kınal nüfııııun 
.... yiclen ne .. tın ahp anayi kesimine 
ne tatlıltının belirlenmesi ıçın anket so· 
nuçlannm bir ayıklanma.lı yapılmış. Bu 
kadanyla bile mgün bır çabşma olarak 
adlandınlmaya bak kazaruyor. Yalnız, 
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1972 yılında sanayi lehine gelişen 
maka.s hemen ertesi � " yeniden tanm 
lehine açılmaya başhyor. 1973-1974 
de�erlerl, yaklaşık olarak birbirine eşıt. 
1974 yılında yarun puanIık bir düşüş 
VIIi o kadar. Ama bu düşüş daha sonra· 
ki yılların geUşmelerlnln haberdsi nlteU· 
�inde. Çünkü, 1976 yılında üç puan dü· 
şen endeks bir sonrald yıl, 1976 da on 
puan birden dü,ÜYor. 

1977 yılı taban fiyatlan hatırlardadır. 
Bu yılkIler de geçen yılı aralmayacak bl· 
çimde. Buna karşılık sanayi ürünlerine 
yapıian zamlar IId yıl lçinde sanayi ürün· 
lerinin fiyatlarını Iki katına yUkselta. 
1974 yılında yükaek taban fiyatları, son 
YıLLardakI taban lehine gelişmenin son 
noktasuu oluşturmakta. Burada &öyle
nenleri, YOROYOŞ 'ün son bir kaç sayı· 
sında fiyatlara lUşkin yaZllanlarla blrUk· 
te ele almak gerekiyor. DevalUa.syonlarl 
genellikle hızlı fiyat artlŞ) dönemlerinin 
başlangıçlanDI Oluşturuyor. Bu, hatır· 
lanması gereken sonuçlardan biri. Bir 
başkası, 1978 yıhlUn Ilk üç ayında top
tan eşya fiyatlannın yüzde 14 artışı. BUJ 
ıon yılların en hızlı ııyat artışını oluştu· 
ruyor. Yalnız i bu sonuncu. gelişmeyi Ikl 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 
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Çiftçinin 
Odtdili Zincirleme 
Fiyatlar(l) Endekl 
100,00 

119,50 119,50 

144,74 121,12 

169,20 116,90 

173,40 102,48 

179,77 103,67 

174,15 96,87 

177,86 102,13 

186,77 105,01 

187,51 100,40 

206,41 110,08 

208,22 100,88 

215,56 108,20 

226,95 105,28 

244,13 107,57 

284,92 116,71 

312,08 109,53 

403,15 129,18 

568,18 140,94 

664,94 117,03 

816,25 122,76 

i 

Çiftçinin Içticanı 
Eline Cıçı" Zincuume Hadk'; 
Fiyotlnr (2) Endtlu (2)/(1) 

100,00 l00,cıo 
133,04 133,04 111,33 

149,37 H2,27 103,20 

165,76 110,97 97,97 

175,10 105,63 100,98 

181,79 103,82 101,12 

197,67 108,79 113,5 

212,53 107,46 119,4' 

212,60 100,03 113,8 

222,19 104,51 118,51 

242,4<l 109,10 117,4' 

252,00 103,96 121,0 

261,73 103,86 121,4: 

280,76 107,27 123, 7� 

314,59 112,05 128,8t 

374,97 119,19 131,61 

393,27 104,88 126, O� 
529,10 134,53 131,24 

741,90 140,22 130,51 

845,90 114,00 127,21 

962,07 113,73 117,8f 



KÖPRÜNÜN iKi VANıl 
METiN ÇUI.HAOGıU 

YWiiyüş'iiı bu sıyısında. Tii'kiye'nin barut fıçıları ele alınıyor. Bir başka 
deyişle, burjuv.uinin pilot bölgeleri. Nurettin Yakar'ın Hatay'a ilişkin değer� 
!endirmesinde önemli bir gözlem var: Burjuvazinin, sağcılık ve sOlClIluğu sınıf
.. I .. mellerinden uzaklaşbrmada gösterdi#i bliyli< başarı. Bu, Tilrkiye bu�uva· 
lisinin tarihsel bir başarısı. Sosyalizmi, kÖycülük, köylücülük, küçük burjuva 
ingnallığı, yardımseverlik, devletçilik, Atatür1c.çüUi<., Cuntacılık gibi çeşitle
melere indirgernekte tarihsel sicilinde koskoca bir olumlu puan bulunan burju
vazi, aynı çarpıtmada bugün de önemli sayılabilecek bir başarı gösteriyor. 

Sayılan çeş;tlemeb' bugün de var. Ancak burada önemli bir saptama da
lu yapmak gerekiyor. Sosyalizmin geniş yığınlara yeterince ulaşamadığı uzun 
yılb.r, öncü "kadro''\uı saptırmada bu çeşitlerneler etkin oldu. Bilimsel sosya
lizmin katıksız kızıllığı Atatür1c.çülükle, devletçilikle, cuntacılıkla bulandırıldı. 
Öncü kadrolar, her önemli dönemeçte bu saparmalarla fire verdi. "Sosyalist" 
Aııtii1cçüler, ."sosyalist" köylücüler, "sosyalist" devletçiler ve "sosyalist" 
wntaaw hareketin ve kadroların kayıp hanesinde önemli yerler oluşturdular. 

1961 sonnsı dönem, Türkiye'de öncü kadrolarla yığınlar arasındaki 
köprülerin kurulduğu dönem oldu. Şu anlamda: Sosyalist hareket, iAneyle 
kuyu kazan öncü kadrolarla sınırlı bir uğraş olmaktan çıktı. Geniş yığınlan 
u�u. Belli baılı bliyük merkezlerdeki apartmanlarda tarhıilan bir sorun ol· 
maktan çıktı. Ti.l'k.iye ölçeğinde geniş bölgelere, illere, ilçelere 'le köylere ya
yıldı. Sosyalist harekette "mahfil" dönemi böyle kapandı. 

Kadrolar ve yığınlar. Burjuvazinin en büyi)( korkusu, ikisinin arasanda 
sağlam, kalıcı, yıkılmaz bir köprünün kurulması. Burjuvazi, bu büyük korkuyu 
yenmek, köprünün sağlamlaşmasını engellemek için iki yakaya da tahrip 
kalıpları bnklyor.\ -

SOL yana,.ydın kesimine eki(en tahrip kalıpları , 1973'1e birlik" CHP'cilik,. 
DIsK'cilik oldu. Kalıplar padadığında, "kaybolan nesil" ortaya çıktı. DGM 
direnişinde "tann bize bu günleri de gösterdi" diye ağlayan, 1 Mayıs'la 364 
gün sarhoş gezen, yıllarca aradığı işçi sınıfını gerçek konum ve işlevinden sap
tırılmış bir OISK imajında bulduğunu sanan, CHP'nin bir şuraya bir de bura
ya bakan "ikili yanı" ile yalnızca bununla, teori yapanların da bulunduiu bir 
nesiL. Bu neslin bir böliinüne kaybolmuş gözü ile bakmak gerekiyor. Umut 
işçi sınıfından, aydınlardan, gençlerden yetişecek yeni kadrolarda. Şartlan
mamış, temiz ve yeni bir nesilde. Köprünün sol yanındaki umudu bunlar oluş.
turuyor. 

Öbür yanda geniş yığınlar, işçiler, emekçiler ve köylüler var. Ve bu 
yana ekilen bir baıka tahrip kalıbı. Bu kalıbı ıöyle anlatmak mümkün: TIir1<I· 
ye'de "sosyalist" ya da soku olmak hem çok kolay, hem de çok zor bir iş ol
du. Zorluk, gerçek anlamda sosyalist ya da solco olmakla ilişkili. Bu anlamda 
sosyalist ya da solcu olmak gerçekten zor. Ama bir de kolay yan var. Bir 
de kolay yoldan "sosyalist" ya da soku olmak var. Ne mi gerek? Basit:CHP'1i 
olacaksın. CHP'ye (iye olup oy vereceksin. Yalnız başına Kii1.I!lAü, yalnız baŞı
na a1e\'iliği devrimcilik için tek ölçüt sayacaksın. Tüı1c:iye böyle olup CHP'ye 
oy verince "sosyalizm" diplomasını aldıAını sanan, iyiniyetli, dinamik, diri 
ama bilinçsiz insanlarla, yığınlarla dolu. Köprüoün sal yanına ekilen tahrip 
kalıbı da böyk: patlıyor. Burjuvazi kitlelerdeki bUyük potansiyeli kendisi için 
zararsız mecraiaD böyk: akıtıyor. üstelik, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde 
uzun ve kısa dönemli planları açısından gerekli, patlamaya hazır barut fıçıları 
bulunduruyor. 

Sağ ve sol yakalar arasındaki köprünün kurulması, aradaki geçitin Siilğ
Ianması, her iki yakaya bırakılan tahrip kılıplarının etkisiz kıllnmase demek. 
Bu köprü nasel kurulacak? Köprü nasılortaya çıkacak? Bu soruların tek bir 

yanıtı var: örgüt, örgüt, örgüt. Çli1kü geniş yığınlara örgütü götürmeden burju
vazinin sis perdelerini aralamak, giderek ortadan kaldırmak miinkün değil. 
Geni.ş yığınlara örgütü götürmeden, onlann CHP'yi tanımalarını "devrimcilik" 
ad,"a konan sahte eksenleri görmelerini, ''Mahir, Hüseyin, Ulaş" ya da "Hüse
yin, Yusuf, Deniz" ilericiliğini aşıp. "iki süper deviet" tezinin cazibesinden 
kurtulup gerçek sosyalizme yönelmelerini beklemek ham bir hayaL. Bugiaıkü 
büyük ama "amorf" birikimi güce dönüştürmenin tek aracı, örgüt, örgüt ve 
yine örgüt. 

TWi<:iye'de demokrat ve sosyalist hareketin bugün içinde bulunduiu 
darboğazı, 1971 öncesine kıyasla ters dönen bir tablo ile açıkla.mak mlinkOn. 
Özetle ıöyle: 1971 öncesinde, Tiir1<iye lıçi Partisi, kendi sağını da kapatmıl" 
tı. Bir başka deyişle, sosyalist örgüt olarak TIp en SlDdan ilerici, demokratik 
özlemlerin terciinanı ve örgütü olmuştu. Kendi sağlndakUeri de peşinden su
rüklemesini bilmişti. Bundan en önemli dersi çıkaran CHP oldu. Ecevit hare
keti ile birlikte ve CHP'ni'! TIP'den aldığı dersle tilbloyu tersine çewrme dö
nemi başladı. 1971 'den sonra CHP kendi solunu kapatan örgüt oldu. Umudu
nu TIP'e bağlayan ilericilerin demokratların yerini, umudunu GIP'ye bai
layan "sosyalist"ler aldı. CHP 'nin kendi solunu kapatma operasyonunda gös
terdiği bu başarı, bugün sosyalist harekette k .. ııma.sa gereken çemberlerden 
başlıcasını teşkil ediyor. 

Kurtulmak istemekle kurtarıcıyı görebilmek, birbirinden çok ay" olgu
lar. Bugün Türkiye'de kurtulmak isteyen, ama gerçek kurtarıcıyı lörenleyen 
geniş yığınlar var. Kurtulmak isteyip gerçek kurtuluş yolunu ye kunanayı 
göremeyenkr, mutlaka efsanelere, fetişiere, "mesihi'lere lna,nırlar. Kı.n:Uıuş 
yollarını ve kurtarıcılarını gerçek dışında ve ötesinde ınrlar. Ecevit irnaiı, 
''Mahir- HUseyin - Ulaş" ya da "Hüseyin - Yusuf - Deniz" devrimciliğinden 

aydınlar arasandaki contilcılığa dek uunan ti.in annıJlM, gerçek kunanclnın 
işçi sınıfının politik hareketi ve örgütünün henüz toplumun geniş kesimlerine 
yeterince ulaşamamasından kaynaklanıyor. Bir bakıma sanayi devriminde kur
tuluşu makinelerin tahribinde gören emekçiler gibi. Bir bakıma 1800'1er Rus
yaSında kurtuluşu Çarın öldürülmesinde gören Rus devrimcileri gibI. Kurtul
mak isteme özlemi ile kurtarıcryı tanıma bilincinin tam olarak çakışmadılı 
ti.in dönemerde olduğu gibi. 

TUı1c:iye burjuvazisi önündeki yılları garantiye almak için, köprUnün iki 
yanına tahrip kalıpları serpmek, böylece köprünün güçlenmesini önlemek zo
runda. Köprünün sol yanı, şimdilik CHP güvencesi altına alınmış durumda. 
Ancak önllmllzdeki yıllar, yığınların OIP'yi tanıyacağı, anl:.yacağı yıllar ol.· 
cak. Tanıma ve anlama, kurtarıcıyı görme anlamını taşımıyor. Yalnızca, kur
tuluşu ve kurtarıcıyı görmede ilk ve zorunlu a.şamatardan birini oluşturuyor. 
Blrjuvazi, daha sonraki aşamaları önlemek için de, köprli1ün sai yanına 
tahrip kalıpları bırakıyor. Bir yandan MC kalınusı gerici·fa�st gilçleri besleyip 
palazlandırarak geniş yığınlarda bir belginlik, yılgınlık ye umutsuzluk ortamı 
yaratarak. Öte yandan da kendiliğinden hareketlenmeyi, mOmkün oId�unca 
sınıfSiili temellerden kaydırıp sahte eksenlerde odaklaşurmaya çalışarak. 

Tür1dye'de, köprUyü oluşturacak, yıkılmaz bir duruma getirecek olan 
sosyalist hareketin geleceğinin güvencesini de toplumun nesnel gelişiminin 
yönU oluşturuyor. Sosyalist hareket, gelişme perspektifini sözde "raklp"leriy
le gerçekleşecek hesaplaşmasında değil, bir bütün olarak Tl.i1tlye toplumunun 

. yönelişinde arıyor ve buflıyor. Sosyalist hareketinhesabı, burjuvali Ile. Sosya
list hareketi, "siyasi çizii"lerden ayıran nokta burada. Sosyalist hareket 
burjuvazi ile hesabını görmek üzere, kararlı adımlarla yUrUyor. 
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Mi'li'Mii·J.rı:'oaı;: 

SERMAYE 
KOSEKAPMACASI 

-

BOZULACAKTIR 
GeçtiRimiz hafta, Türkiye kapı.taliz

rrinin geriliRini, çarplklıRıru olduRu ka
dar temsilciliRinin rezilliRini, seviyesizli
A:ini simgeleyen iki parasal organizasyon
la noktalandı. 

Cuma günü saat 11.40 sularında Erzu
rum'a inen uçaktan çıkan Alpulan Tür
keş doRruca Ulucami 'ye (idip Cuma na
mazını eda ettikten sonra meydana yol
lanırken, İstanbul'da Taksim meydanın
daki kürsüden de Süleyman Demirel, 1 
Mayıs günü "bu meydanda kahrolsun 
Türkiye diye baRınıdıRı" Y _ ."lIyla bis
miUah deyip şunlan söylüyordu: -

"- İstanbul elbette feth olunacaktır, 
ne güzel kumandandır o kumandan ve 
ne mübarek askerlerdir o askerler, diye 
buyuran hazreti peygamberin ruhu mu
a.zzep olmuştur ... " 

AP'nin İslanbul'da "RayraAa saygı", 
MHP'nin de "Komünizme ye bölücüIü
Re karşı milli birlik ye beraberlik" namı 
&.ltında Erzurum'da düzenledikleri mi
üngler, büyük sennaye ve gerici sermaye 
gruplannın döktüRü banknolLarın 
mor foto�aflanydı adeta, 

KIRLI FAŞIST MANEVRA 

Akla ııeiebilecek pa.ra.uJ. ye reklamsal 
her kolaylıkla beslenen, iç ve dış emper
yalist ba�Lant.ı ye odakların olanca. des
tek ve gücüyle dayanaklanan faşisı ideo
lojinin kiliesel güç gösterileri, kuru�ıkı 
barul atımhAlOda ve ilkel, seviyesiz bo
yul ve çerçevelerde paçavra gibi sallanıp 
kaldı. 

Tepeden lımaAa suça batmış iki si-

yu teşekkülün genel başkanlarının, mi
t.ingden çok önceleri hazırlanmış basın 
bültenlerindeki şu ifadeler de bir hayli 
ilginçli. Demirel gönnediQi kalaballkla
rı "bu mahşeri kalabalılınız" diye şekil
\endiriyordu. 

Türkiye üzerindeki kirli faşist manev
ra ıstanbul'dan ve Erzurum'dan aynı 
günlerde bir mizansene oturtutmaya ça-

!ışılıynrdu. 
MHP geçtitimiz ay, 26 Mayıs tarihini 

kararla.ştırmış yer olarak da Erzurum 'u 
saptamışıı. 26 Mayıs'ın sihri 27 Mayıs' 
tan önceki gün olmasıydı. 27 Mayıs'a 
"bulaşmış" bir personel bu "kir"den a
rındılını bir kez daha kanıllamülıydı. Bir 
yanıyla temelinde sermaye sınıfının usa
leLiyle mÜlenasip kefen tüccarhQ'ına da-

yanan zamanlama tılsımı, AP'nin kur
maylarınca da çözülmekle ıecikmedi. 
Onlar da ilk provayı 14 Mayıs'la Sam
sun'da yaptıktan sonu 26 Mayıs CÜnü ls
tanbul'a taşınacaklardı .. 

ESKI VE SEFIH MlzANSEN 

Zaman konusundaki bu ufak boaut-

----ALTı PETROL üstü PESKES----
Son gün�rde gerek döviz darboğazı, 

gerekse diğer ekonomik sorunlar. Tiiki
ye 'nin dışa bağımlılığının boyutlarını 
bir kez daha sergiledi. 

Bir Ataş bir Botaş sorunu ve döviz 
darboğazı nedeniyle petrol ithal edile
memesi yabancı petrol şirketlerinin 
Tiikiye'deki kahredici gücünü ortaya Çl
karttı. __ 

Bilindiği gibi Türkiye'de Mobil.Qil 
Company, Shell ve British Petrollium 
gibi şirketler büyük ölçüde yatırımlar 
önemli ölçüde işletme imtiyazı almış
lardır. Bunlardan Shell uluslararası 
petrol tröstlerinin en güçlü şirketlerin
dendir. Shell Avrupa'da etkin olan bir 
örgütlenme ve arama faAliyeti sürdür
muştür. Bunun sonunda Avrupa'nın tek 
hakimi durumuna gelmiştir. British Pet
rollium da, Büyük Britanya'daki genel 
merkezinden uluslararası kuruluşlarını 
denetleyen yaygın yapısıyla etkin şirket· 
ler arasında yer almıştır. Mobil Oil Com
pany ise Avrupa'da hemen hemen hiçbir 
etkinliği olmayan "ncak Ortadoğu'da 
göcunu ispat eden bir şirkettir. 

Bu uç şirketin Türkiye'deki faaliyet
leri oldukça ilgi çekicidir. Tirkiye'deki 
ikı.idarlara en yakın şirket Shell olmuş
tur. Hatta bir tarihte Shell'in ingiltere' 
deki genel merkezinden Türkiye temsil
ciliğine "her ne pahasına olursa olsun" 
diğer petrol şirketlerinin Türkiye'den 
sökülmesi yolunda bir direktif de gel
mişti .. 

Türkiye toprakları adeta, bu üç şirket 
ile çeşitli etkinliklerle kolu kanadı bağlı 
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tutulan TPAO arasında parsellenmiştir. 
Bu şirketler işletme ruhsatı aldıkları 
topraklarda arama faaliyetlerini uıu n 
yıllar sürdürmelerine karşın önemli sayı
labilecek petrol damarına rastlayamadık
larını bildirmişıerdir. 

Bu sonuçta, petrol üreten geri kalmış 
ülkelerin ekonomilerini ve petrol yatak
brlOl kontrol altında bulunduran petrol 
b'öst!erinin Türkiye'nin mevcut petrol 
rezer.ılerine "yedek" gözüyle bakmaları
nın da büyij{ rolü olmuştur. 

Ancak bu arada Shell jeolojik etüdler 
sonunda petrol bulunması ihtimali yii<.
stk bölgelerin işletme ruhsatını almıştır_ 
Bu bölgeler sanki özel olarak bu şirkete 
verilmiştir. Şirket bugüne kadar Güney
doğu Anadolu bölgesinde (Siirt - Mardin 
ve Adıyaman) yaptığı sondajlar sonu
cunda 8'i rantabl 317 petrol kuyusu aç
mıştır. 

Mobil'e ise petrol bulunması ihtimali 
zayıf olduğu bildirilen Iç Anadolu Böl· 
gesi ile Trakya Bölgesinin ruhsatları ve
rilmiştir. Mobil bu bölgelerde çok az bir 
çalışma sonunda - $onda; yapmaya dahi 
gerek duymamıştır. 

Mobil'in bu konuda Shell'e her an 
uarruza hazır bir tutum izlediği dikkat
lerden k.açmamıştır. Nitekim kendisine 
verilen Trakya Bölgesinde geçen yıl or
talarında sonda; çalışmalarını yoğunlaş
tırmış ve Tekirdağ bölgesinde, bir ucu 
Romanya'ya diğer ucu da Yunanistan' 
ın petrol elde ettiği Taşoz adasına kadar 
uzanmakla olan bir damar bulunmuştur. 
Sonda; çalışmaları yoğunlaştırılmış ve 

sonunda ylitsek oktanh bir petrol dama
rı bulunmuştur. Bulunan petrolün para
fininin çok olması nedeniyle dışarı akan 
petrol hemen donmuştur. Mobil şirketi 
bunu bahane ederek sonda; çalışmaları· 
nı durdurmuştur. Bu bile yabancı petrol 
şirketlerinin Türkiye'de ne oyunlar 
çevirdiklerine somut bir örnektir_ 

Mobil şirketi petrol damarını "burası 
mermer damarı imiş" gibi bir gerçek 
dışı savla kapatmıştır. Şirket, bu dama
rın bir daha kullanılamaması için sonda; 
deliklerine çimento doldurmuştur. Bu
nun üzerine TPAO hemen bu bölgede 
petrol arama çalışmalarına başlamışS3 
da, yetersiz teknoloji ile bu işi gerçek
leştirememiştir . Mobil aynı şekilde 
Trakya'da bir büyiJ< damar daha bulmuş 
ancak bu damarın da Ege denizi ile irti
bat halinde olduğu ve sonda; sonunda 
çamurlu su çıktığı gerekçesiyle bu da
marı da çimento ile kapatmıştır. 

Bugün artık biliniyor ki, yabancı şir
ketler arama faaliyeti yapmamaktadır. 

Ayrıca, bu şirketler "yedi güzeller" 
adlı petrol tröstünün aldığı kararın da dı· 
şına çıkaramamaktadırlar. Bu nedenle 
Türkiye'de petrol arayacaklarına, hazır 
bulunmuş peıroHi dışardan ithal etmeyi 
ve Türkiye'yi gelecek için yedek depo 
olarak kullanmayı planlamaktadırlar. 

Bu kararın sahibi, uluslararası petrol 
ticaretini elinde tutan ve "yedi güzeller" 
olarak bilinen tröst olup şu petrol şir
kederinden oluşmaktadır: 

1. Gulf Oil Campany, 2. Mobil Oi! 
Company, 3. Shell, 4. Brithis �trollium 

5. Texaco, 6. New·J ..... y 011 Comp.ny 
ve 7. Exxon. 

Son At.aş sorununun temelinde de bu 
hesaplar yatmaktadır. Ayrıca Ataı oru
ğı şirketlerden Shell, Mobil'i or .. khk· 

tan, tasfiye için bir oyun içindedir. 
Shell, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı.· 
ğının Ataş'ın tam kapasite çalıştırılması 
için tanıdığı üç aylık sürenin kendisine 
işlemeyeceğini bildirmiştir. Bu şirket dı
şarıdan ithalat yapmamaktadır. Shelt 
Doğu Anadolu'daki petrolü boru hattı 
ile Dörtyol'a getirmekte, oradan da 
Ataş'a vermektedir. Ayrıca Shell'In 
Ataş'taki hissesi yüzde 27·2S'dir ve bu 
oranda Ataş'ın üretimine katılmaktadır_ 
Mobil'in hissesi ise yüzde Sl'dir. Brithis 
Petrollium ise Mobil ile Shell arasındaki 
bu sürtüşmeye katılmama kararmdadır_ 
BP Ataş'taki hissesini satmaya kararlı
dır . BP son olarak yüzde 17'lik hissesini 
satmak istemiyle Maliye Bakanlığına 
başvurmuş, ancak TPAO'nun soğuk 
davranması nedeniyle bu iş gerçekle şe
memiştir. 

Halen Türkiye'nin kara parçası üze· 
rinde petrol şirketleri tarafından parsel· 
lenmemiş yer yoktur. Sıra Türkiye'yi 
çevreleyen denizlerin parsellenmesine 
gelmiştir. Şimdiki yarış bu yarıştır. 

"Son Tii'k Devleti "nin petrolleri ye 

bağımsızlığı birbirine çok benzemekte
dir._. 

Böylesine bağımsızlıklan yana mil
liyetçiler ile a.ğababalarının hesap vere
ceği gürner uzak değildir. 



miL bir yAnıt itilecek olursa AP ve MHP' 
nin l!iıanhul ve ErLIHum yönlerinden gi. 

ri:ıoııklerı faşsit hombardımanın birbirini 
butunleyen anlamlllrl da yardı: Bundan 
sonra Turkiye uzerine çevrilecek dolap 
olarıık en son ko�un çıkarılması girişi· 
mine h.ı� vermek gerekiyordu. O da, es
ki, uzun ve sefih bir miunsendi: "Bölü
cliHık! .... 

Oldum olası sermaye iktidarlan bo
yunca düşünce, \,cdan, din, mezhep, ırk 
ayrımları niçin körüklenmiş, her an pat
lamaita huır sıcaklıklarda tutulmuştu 
acaba?. 

En bayall:ı, en kaba, en _tihbiçimler' 
de bu ayrırncı politikalara niçin Ö2.el bir 
önem ve süreklilik tanınmıştı acaba? 

Tepeden brnaA:a bütün ayrıntılanyla 
bu politika ye manivelalar, sınıfsal soy
gun, sömürü, baskın, şiddet, işkence 
yöntemlerinin ve unulamalarının hem 
nedeni hem gerekçesi kılınmamış mıy
dı?. 

Ve sermayenin faşizmi hedef alan 
partileri, bütün gerici malzeme ve silahla
rı seferber etmekte kararb göriinüyorlar
d .. 

iKi YüZLüLÜK 

Türkiye ışçi Partisi Başkanlık Kurulu 
üyesi Can Açıkıöz'ün de dediRi &ibi 
"emperyalizmin işbirlikçilerinin ve bun
lann politik &ÖzCü ve örgütlerinin düaen· 
)ediRi bayraRa "yil mitin,; iki yüzlülük
Lerinin yeni bir kamtı oluyordu. 

Yıllardır yürüttükleri politikalarla üi· 
kenin ekonomisini ve tabii kaynaklan
nı emperyalist tekeUerin yaRmuana a
çanlann 1sLanbul ucundaki "lM!çkin" 
temsilcisi 4Öyle konuşuyordu. 

". Biz bu ülkenin öz sahipleriyiz_ Ya
hanwı ve kiracısı deailiz ... " 

Bu iradenin altındaki kompleksin de
vamı da şöyle oluyordu: 

"- Cenab-ı Allah bizimlerlir. Ecdadın 
ruhu bizimlewr. Satılmış sapık ve hain
ler hak ettikleri derli mutlaka alacaklar
dır. Böli.ıcü\ük yalnız bölücülere deA;il, 
bölünenlere de sadece fe.laket getirir. Bö
lücülük kıyametinin aıtından kimse saA; 
çık.maz ..... 

Bu sesin Erzurum uzantısı da benzer 
şeyler söylüyordu. En raA;bet gören mal
zeme' gene "bölücülük" idi.. 

BAYATLAMI Ş YALAN ' 

Bu konudaki tezgahlara, geçtiRimiz 
haftanın başından itibaren parlamento
da da girişilmişti. 

Cumhuriyet Senat05unda bir konuş
ma yapan AP Kars senatörü Ziya Ayrım. 
Karı ye Ardahan yöresindeki olaylara 
dell:iniyor ve konuşmuırun bir bölümün
de de, "Bir zamanlar Kanı ve Ardahan'ı 
isteyen Ruslar, gene buralan istemeRe 
hazırlanıyorlar" diyordu. 

Artık Türkiye'de ipliRi pazara çıkmış 
rezil bir 'Oluk savaş malzemesinin piya
uya .ü.rülmeai amacının altında sırılan 
niyetler apaçık belliydi. Nitekim AP Ge· 
nel Başkanı Süleyman Demirel bir kııç 
gün sonra Kan'a "kızıl bayrak" çekmek' 
te a:ecikmeyecekti!.. 

DoRu v(Güneydolu'yayönelik MHP 
y.yllma'INn, .deta resmi devlet politi
kasının kanadı .altında koııanmasının a· 
macı, geçüll:imiz haflaki gelişme halka
larıyla biraz daha açıkhğa kavuşuyor' 
du .. 

Senatoda AP'Ii Ziya Ayrım'ın konuş
rnu.ına cevap veren İçişleri Bakanı trfan 
özaydınh ise konuşmasın. "teşekkürle" 
başlıyordu. Ziya Ayrım önemli konulara 
de�inıTÜşti! .. 

Öuydınh, Turkiye'nin her yerinde 
huı.ursuzluCı:un varhCl:ını kabul ediyor 
ancak bunun 50n :lo!) ayın deltil yılların 
birikimi olduQ:unu söylüyordu. Tabii 
beyinsel giibe"i sol ye 508yalizm düş· 
manlıG:ı ile kesilmiıı bir Ö�aydınh'nın 
konuşfT'LHsı i'.arnan zaman AP'lilerin de 
onayını kazanıyordu. 

Ve öuydınlı kürsuden inerken "her 
karış topra�ı Türk olan Kan ve Ardıı· 
han 'ın kimseye verilmeyecelİini" söyle· 
meyi ihmal et.miyordu! .. Genel Başkanı 
ve Başbakanının daha 10 gün önce söy
lediklerini eazetelerden okumamış mıy· 
dı? Yoku Lehip görevini mi yüklenmiş
ti? Bu döküntütüRün adı neydi?. 

Türkiye'deki sermaye iktidar ve poli
tikalan ıeçtilimiz hafta renk ve desen
Leriyle de IÖltermekt.edir ki, son çözüm· 
de içte aRır bir sermaye tahakkümüne, 

dışta ise emperyalist-kapitalist sisteme 
derin bir teslimiyete açılan ufuklarda 
birbirlerini tamamlamaktadır. 

SERMAYENIN BAHÇESINE 
HALI DÖŞEMEK 

Hüyük sermaye, uzun yıllann bilinç 
ve deneyleriyle ve dış emperyalist odak
ların destekleriyle işçi sırufına ve emek
çi kiUelere her türlü araç ve gereçle sal· 
dırmaktadır_ Hemen bunun yanıbaşında 
emperyalizmin "sol" koltuk altını oluş
turan Maoculuk iLe bu saldın haritası 
tamamlanmaktadır. 

Bu lörümün, Türkiye'nin gündemin
deki emperyalist-kapitalist saldırının 
keskin hatlarını oluşturmaktadır. Bu 
perspektifi tamamlayan unaurları da, iş
çi sınıfının politik örlüUenme ve müca
delesine yönelik kararsızlıklar, inanç SıZ
Iıklar, yılıınlıklar ye çeşitli ad ve boya
lardaki politikalar oluşturmaktadır. Sos
yalizmi hedef almayan ve onunla diya
lektik bütünle,meyi kuramayan baA:ım' 
aızhk, demokrasi mücadele anlayaııları
nın, ifade ediliı;lerindeki renk ve keskin
likler ne olursa olıun, sermayenin ekme· 

Rine yaR ıürmek, bahçesine hah döşemek 
olduRu gerçelinin ,.."ırtılması da serma
yenin taktiksel haneıini kabartmaktadır. 

TEsLlMIYETÇILlK TABLOSU 

Ancak bu panoraınanın somutlaş
tırdıA:ı ve baRımSlzlık, demokrasi, SOS
yalizm mücadelesinin bilinçli mücadele
cilill:ine ve örgüUülüg:üne bu inanç ve 
BZme get.irw�i bileyici özellikler de faz· 
Iaııyle mevcuttur. 

Görülmüı;tür ki, işbirlikçi büyük ser
maye ve geriri müttefikleri, soldan aza
mi yalıtı'masına özen göıılerdiRi 
CHP 'nin demokrasi: mücadelf!sinde de 
"tarihi" i,levinin dumun. uA'ramasınl 
gal!;'lamada önemli adımlar almı,lır. Iç
te büyük sermayeye leAlimiyet., :ısm, 
pahalılık, dı ,ta NATO, ABT v,. palron· 
larına !.eıılimiyet ise onunwlukl. Alevle· 
nen çoztimliU:tlükler, daha d" baQ:ımlı· 
hklıtr geijret.'eQ:e benzemektedir. 

nalibakan Bülenı Bceviı'in iki hltfw.. 
surt'cek Bch:ikıı ye AHU "ni"i lionucuıı· 
da liapkadıın taY�an .,,'lkıuacaÇı:ınl bekle· 

menin ıı.lemi yoktur. ABU Ankarıt Uuyukel
I"iı;;niıı Waııhington'a çekti�i telekli no
(undaki yatıştırmayla "Akıhıız Milliı,'ct· 
i,·i" Ecevit yurda dönerken ne ",fibi kU1.a · 
nımlllrla dönecektir pek kUıjkuludur 
ıı.mıı Turkiye'l'Ieki "aklJlı milliyetçi" Ue
mirel ye 'I'ı.lrkelj'lerin WWlhington'dan al
dıkları sinyalleri nami ölçülerde kullıı· 
nacakları bellidir. 

KÖ ŞE KAPMACA 
Son haftalar içinde iç piyuada ııörü

len fiyat kamçıbınmalannın yanısıra, 
pnlük ihtiyaç maddierinin yok'lara ka
rışmaya ba,lamaıı belirginlik kazanmı,
tır_ Sınıf manLtRı dehlizlerinin biHnç .. -
ta, "toplu aözle,me düzeni" ve "i,çi 

ücretleri" konularıyla dışa vurdurul' 
muı; olan bir Ecevit'e ve onun yöneti· 
mindeki CHP'ye sermaye köı;e kapma
C&&! içinde oynatılan rol tarihi misyonu
na ters düşmemektedir. Ancak türlü çe· 
şit şaşırtmaca, yarultmau politika1any
la, potansiyeli "ert.elenebilir" vadelerde 
CHP ııişesine yönlendirmeRe çalışılan 
emekçi kitlelerin aynı role ortak edH
mete çalışılması IÖJ'Ünen durumun va· 
him yanını oluşturmaktadır. 

KıRıK ç iZGI, AYDıNlıK YARIN 

Tarihin çizıiai elbette biteviye düz 
bir çizııi wdoırultudauzanm.maktadır. 

Ancak tarihin yüzünün ileriye dönük ol' 
madıll:ı da henüz kanıtlanabilmi, delil
dir 

Türkiye'nin ballm.&IZıık, demckrui, 
sosyalizm mücadelelini za!en ulqtara· 
cak olan i,çi smıfı ye yanda,ı emekçi 
kiUeterin ve onun politik örlÜt ve müca
delesinin en,tiRi buiÜnkü konumda aö
riiMn de, bir kaık çizııiden ibarettir. 
SermayesiyLe ve onun fU wıya bu ad wl 
etiket altındaki saldırılarıyla, yarattılı 
daamıklıklar, inançııslıklar ve kahpell"
leriyle oluf8ll bir kırık çiqL.. 

Ve çok açık, çok ya1ın ve bilimael bir 
aerçek daha: So.yalizmi hedef alan ba
Rım5lzhk demokrasi mücadeleti ... Parti, 
parti, parti Türkiye I,çi Parti ...... 

MC'nin başları halkın önüne 
hangi yüzle çıkıyorlar? 

Milliyetçi Cephe partileri, bir dizi meydan göserileriyle kuru gürültü ko· 
parmaya yönelik yeni bir kampanya başiatUlar. MHP'nin 16 Nisan'da Ankara' 
da, AP'nin de 14 Mayıs'ta Samsun'da düzenledikleri mitinglerden sonra, seri

ciliğin bu iki koltuk delneği geçen Cuma günü Erzurum 't'e ıstanbul'da da 
meydanları.· kirlettiler. MSP'nin hocaları da 28 Mayıs'ta düzenledikleri malum 
"Fetih Yürüyü�ü" için bu yıl Konya'yı seçtiler. 

Milliyetçi Cephe panilerinill göstermelik kal.balıklorın görüntüsü .rkosı· 
na sığınarak başlattıkları bu yeni kampanya, iki buçuk yıllık ikdduW'lnm so
rulacak hesabını kitlelere unuttll'maya, i�birlikçiliğin ve demokrasi dÜ1ımnll
ğının yüzlerindeki lekesini giZıeyerek temize çıkmaya yöneliktir. Denirel, 
Türke� ve Erbakan, politik ortam, yoniden bir Miırıyoıçi Cephe Iktidar.,," 
kurulmasına el'lerlşli hale getirebilmek için sürüülen faşist komplolann arka
sındaki kendi parmaklarını kamufle etmeye çalıŞıyorlar. Gerici ortakll!.n bü
yü hissedarları, faşist tertiplerine ortamı hazırlayabilnıek için bulanık sud.ı ba
lık avlamaya bel b.ğlam,�lardır. Bu amaçla gerici, ıoven, faıi'ldeınagojilerle 
emekçi kitlelerin aklını kanştırma ÇibaSlnı tuz ...ermilledir. Bu çabalarının 
baş malzemesi de antikomUııizl)ldir.. '\ 

Milliyetçi Cephe'nin bUyük baŞı Demirel'in, gürültü koparma kampanylSl
nın son durağı olarak 1 Mayıs A lanı'nı seçmesi bir rastlantı deilldir. Demirel, 
işçi sınıfının uluslararası birlik-dayanışma.fllücadele gününUn gelenekle�lğl 
alanda, demokrasi mücadelesinintenYlgücü işçi sınıfına ve onun yanda,larına 
aklınca gözdağı vermeyi ummuştur. ıstanbul'da Demirel'in ye Erzurun,'da 
Türkeş'i" boy gösterefiği kürsünün arkasında, gerçekte emperyalizm ve büyük. 
sermaye , faşist ı,jiktatÖfli.ık silahın," t.mnlyeti açık beklediAini göstererek işçi 
sınıfını ye demokratik güçleri caydırm .. hevesine kapılm ıllardır. Milliyetçi 
Cephe'nin ,ırıakları böylece emperyalizme ve tekelcilere, onlMı dıha iyi beko 
çilik edebilmek iç in kuliibelerinde "daima haz,," beklediklerini ilan etmişler
dir. 

AP ve MHP'nin, ortaklaşa yw-üttükleri antikomilnist kampanyayı, şown 
milliyetçiliAin körüklenmesine dayandırmaya çalıştıkları görülüyor. AP'nin 

kuru güriJlıülü toplantılarının "Bayrağı Saygı" yaftasıyla süslenrnek Istenmesi 

bu çabanın bir sonucudur. Gerici güçler, antidemok.ratlk plan ve tertiplerini 
kabartılmış şoven duyguların sis perelesi arkasında yutturmavı hesaplamak-

tadırlar. 
Milliyetçi Cephe partilerinin kendi kendilerini aklama girişmlerinin bop 

çıkarılması Için, gerici ortaklığın iki buçuk yıllık iktidar döneminin p..ız.ui 
çıkma mış ipliğinin bırakılmaması, bu dönerrln hesabının sorulmass zorunlu
dur_ Ecevit hükUmetinin, süregiden faıist komplo Iw'şısındakl kilytısız 1utumu 
sürdlkçe, faşist demagoji kendisine bırakılan boşluju doldurmak için her· 
halde tereddUt etmeyoektir. Gerici ortaklığlO ba$lanna, rolkm ytaürıe baka· 

cak cUreti bulma olanaiı verilmemelidir. 
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GE�<K çEşITLI ·'YAPAY" çELIşKILERI AYNI ORANDA BARINDIR
�IALARI GEREKSE TOPLUMSAL HAREKETLENMENIN ILERI BOYUT· 
LARA ULAŞMASı NEDENI ILE PATLAYAN BIR KIVILCIMIN TüM HA
TAY ılıNı BIR ANDA TUTUŞTURMASı OLASıDıR. I ŞTE BU NEDENLE 
OLAYLA RıN ODAK NOKTASI OLARAK ANTAKYA MERKEZI SEçIL
MEKTE. BURADAKI OLAYLARıN KISA SIR SüREDE AYNI KONUM
DAKI DiGER ILÇELERE DE SIÇRAYACAGı GERICI GüÇLER TARA
FINDAN HESAP EDILMEKTEDIR. 

NURETTIN YAKAR 

HATAY,: Güney'de 
bir barut tıcısı daha 

Türkiye'nin belirli bölgeleri, smt! mü
cadelesinin temel ekseninden saptırılma
sı, bundan yararlanarak gerici-faşist güç: 
I"rin elverişli bir ze.run bulabilmelen 
açısından ilginç birer laboratuvar Dite

Ii�i taşıyor. Malatya, Elaz� gibi yöreler, 
sınıf çatışmasını gizleyen, emekçi ke
simleri çlkarlanna ters tut.umlara kolay· 
ca it.en çeşitli "çelişki"lerin odak nok
talan olarak Yürüyüş'te daha önce ele 
ıı.hndılar. 

Thrkiye'de bu anlamda ilginç dene-
1imler sergileyen yörelerden biri de Ha
tay. Hatay, Elazı� ve Malat.ya kadar ol· 
masa bile l\IlIP'nin önemli ölçüde oy al· 

• 

dıeı merden biri. OsteUk 6 Haz� se
çimlerine kıyasla, II Aralık yerel seçim
lerinde MHP'nin en çok oy artışı göster
diRi illerden biri durumunda. 

Ancak daha önce sözü edilen ve te
mel sırufsal çelişkileri gizlemeye yara
yan "çelişki"lerin yumaklaşmuı açısuı

�dan Hatay'ın konumu Elazıe ve Malat
ya'ya hayli yakın. Etnik açıdan Kürt, 
Arap, Türk unsurlann içiçe yaşadıRı, 
bunlara bir de Alevi-Sünni "çatışma"sı
nın ileri boyutlarda eklendiei illerden bi
ri Hatay. BunJara pk olarak bu ilde dü
zenlenen provokasyonların ve estirilen 
terör havasının bir bakıma yörenin en 

güçlü Işçi merkezlerinden biri olan la· 
kenderun�u pasifıze etmeyt, bu Uçedekl 
işçi hareketlenmesini doRuken boIma
yı amaçladıeı da söylenebıur. 

OLAYLARıN GELIşIMI 

Genel bır deRerlendlnneye gitmez
den önce, özelllkle ıon lld üç aylık dö
nemde Hatay lllnde cereyan eden olay· 
lan kıııca sergilemek gerekiyor. 

SÖZÜ edilen dönemde, tek tek ya da 
birbirinden kopuk gıbı görünen &aldırı 
olaylan artık olaRan bale geldl. Faıılll 
güçlerin ilk &aldırlan, lIerlel kesimin 
tepldslnln ölçülmeslııl amaçhyordu. Bır 
bakıma, gerlel-faııi,t güçler, karşı tarafı 
" taıtıyordu" . 

Bu amaca yöneUk saldm ve bomba 
olayları birbirini izledI. Hemen her gece 
bir yerde bomba paUıyor, bir ev �a da 
araha &aldırıya uRruyordu. TIP ii sekıe
lerinln evi, TöB-DER yudırnlaııma san
dıl!ı baııklınIDın arab ... , CHP'li bır ayu
katın uabası saldırı hedefleri arasında 
yer aldı. Bunu, araba ile adam çiRneme 
girişimleri izledI. Ancak daha çok "karşı 
tarafı tartma" amacına yönelik olmakla 
birlikle, bu olaylarla Halay ilinde iste
nen ortam yarat�amadı. Çakmak çekıh
yor, ama alev alınıyordu. Ortada henüz 
tek tek kıvılcımlar vardı. 

Bu kez hayallarnış una etklnliRlnl 
koruduRu sanılan bir tertip denendi: 
Camiye bomba kondu. Bomba patlama
dı. Hemen her gece ışçi Kültür Demeeı 
saldmya uRruyordu: İ.skenderun'da bir 
ilerici öldüıüldü. Antakya'da ise bir baş
kası bıçaklanuak yaralandı. 

'ilim bu olaylarda bir nokta dlkkati 
çekiyordu : Olaylann odaklandiRı yer 
olarak il merkezi Antakya seçiUyordu. 
Olaylann büyük bir bölümü il merkezin
de cereyan ediyordu. 

ANTAKYA'NIN öZELllGI 

Burada, Ma·lalya ve Elazıra kıyula. 
Hatay Wnln bır özeWRI ortaya çıkmalı· 
tadır. 

Malatya ve Elazıl'ın ilçeleri ele ahn· 
dıRmda, göreH olarak, bu Uçelerln H 
merkezleri lle aynı oranda hareketıen
medlRI, çeH,ldlerln ileri boyullanla or· 
taya çıkmadıRı eöıülecekllr. Bunun bır 
de IODUCU vardır: Elazıe ve Malatya'dı 
da olaylann odak nokta&l olarak II mer
kezleri .. çılmekle, aııcak bu olaylar ii· 
çeleri lle blrUkte Wn tümüne kolayca 
yansılılamamaktadır. Hatay iIInln fukh 
özeWRI de burada ortaya çıkmaktadır. 

Gerek ıym çeUşkileri bemen hemen 
ayru oranlanla barındırmalan ve gerekae 
toplumsal hareketlenmenin ileri boyut
lara ulatınaJI nedenl He pallayan bır kı· 
v�cırnın tüm Hatay iIInl tüm Uçelerlnl 
hatta köyleri He blrHkte tul .. tunnuı 
büyük bır oı..�lır. Işte bu nedenle 
olayluın odak noktuı olarak Antakya 
merkezi M!çilmekte, buradaki olaylann 
çok kıaa bır sürede llA!ybanh, Kırıkhan, 
Altmözü vb. gıbı Uçeleli de kap .. yacaıı 
beklenmektedir. özetie, ilçelerde cere
yan eden olaylar klia bir türede merkeze 
yaıwdıl!1 gıbı, merkezdeki bir kıruom, 
Uçelerl ve giderek tüm W k ... liirede lu· 
ıu,luracak bır nitelikte görülmektedir. 

GERICI GüÇ LER VE 
"çELlşKI "LERI 

Hatay'da provokasyon ortamını yay
emlaşbnp IODunda "yangın"ı çıkarmak 
Iateyen eerlel güçlerin başlıca sömürü 
konusu Thrk-Kürt-Arap-Alevl-Sünııl Zin
cirini en zayt! halkumdan koparan.k. bı· 
şanya. ulaşmıictll". ''En zayıf halka" ola
rak da, sözü edılen sözde "çetiıki'lerin 
çok dengeli bir konumda bulundul'u. 

E LAZIG: Faşizmin tal im alanı 

( ;t!ric,:i-raşist Kuçlerin Elazıg i nasıl bir 
pro\'Okasy on oda�ı haline getirmeye ça
Iıştıklarına, YfJROYl'Ş'un önceki 5I1yl· 
Iannda de�innıiştik. }ı�aşist güçlerin ,iri· 
şimieri henüz lIOn bulmuş de�i1dir. Bu 
güçler, bu"un de belki de Türkiye'nin en 
büyiJk, en kanlı olaylarından birini, Ela· 
zıg'da patlatabilme çabşmalannı sürdür· 
mekLedirler. \ 

Öncelikle geniş bir yılgınhk ve tedir' 
ginlik �tmosferi }'araımaya �alışan1ar, 
yeROYuŞ'ün 162. sayu;ında Si!rgilenen 
c.olaplanno yenilerini eklemekte ,ecik' 
mediler. 

BiR BA�KIN OLAYı VE 
IKI CiNAYET 

Zincirin deha 60nraki halkahmndan 
ilki. l;evreıJe ilerici·demokral olarak bili· 
ıı�n Avukaı Sacit'in evine }'ıpılan e�i gü· 
rulm�ıniş salem oldu. Avukat Kelekçi' . 
nin t!vine yltPl13n balÖkınlla avukatın, eşi 
ve çocuklanmn �ııcri kClilan ba�landt. 
Oeha &onra da evi ou)'uk bir ya�maya 
ul1ndl 

f'u olayın yanlnlBrı ve yarattığı deh· 
ı::et h.aVMI sürerken, bu kez de okulun· 
d.a (aşisı baskıların durdurulm&ıu çalış
nUllarında arkadaşlarına önculuk eden , 
hu yolda çeşitli makamlarla i1i�ki kururı 
bir og:rt'nci, .\·eterincr FP.kültt:si ikinci sı
nır öjtrenciai Seyrettin Erkıhç, bablUının 
dükkanı öni.inde öldürüldü. Daha bu ö�· 
rendnin cennesi kaltlırılmadan, TöB
DEK lokalinde ayakkabı bOY8Cllı�1 ve 
ıcrniziik iş.çiliAi yaparak hayatını kaza· 
nan işçi Mehmet Yenal, !okal önünde bı' 
çaklı bir &aldırıya uArayarak öldürüldü. 

OLAYLAR DURMUYOR 

TiJm öğretmenler ve ilericiler, Yenal' 
ın cenazesine a:thjp çıkma kararidıAını 
1l?lterOlıer. Yanlılan ortama raamen, 
bır cenaze touru düuruediler. 

Bu olaylardan hemen bir gi,in ıoor", 
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E1azIQ'11ı ilk kahve baskını düzenleni
yordu. Daha önce devlet Lakanı ve Ela· 
zl� Milletvekili Ali Rıza Scptiofılu 'nun 
da bulundur:ulıun. söylcndiA;i bir kahve, 
mııkinalı lufeklerle laranır . Du baıkında Cin iki ı..i�i öldü v� 1,'011. sayıda kişi yara
lanclı 

Dort olu ve çuk sayıtlı. yaralı ile so· 
ııu(,:lanıır. tüm bu &aldırılıuın Ilmacının 
"Mallıtya �narYO&ı;"un Elazı{(chı uhne· 
LOe konmaııı" olduw:u açıktır. Çünkü 
olayların ardı arkaBI kesilıniyordu. Sözü
nü etıiAimiz kahve b .... kınını aynı .::iin bir 
ikincisi ve ertesi gün üçüncüsü i:dedi. Du 
.aldırılarda da çok kişi D�ır yaralandı. 
Bu .aldınlar, her gece duyıılmuı adet 
haline gelen bomba ve makinalı &eıleri 
tarafından deıtekleniyor,., 

19 MAYIS MI,  FAŞ IST GöSTERI MI! 

Son olarak ,eçtiilmiz 19 Mayıı "ünü 

şehir stadyumunda yapılı," ve hiçbir ile
ricinin katllanuıdlAı 19 Mayıs törenle· 
rinden IÖZ edilebilir. 

ElazlR 'daki 19 Mayıı törenleri tam 
bir (aşiıt ilöst.eri biçimine hüründüruldü. 
Bayram dolayısıyla künüye konuşmak 
üzere çıkan Elazı� vaUsi .Ieyhte lezahü· 
rat ile konuşamadı .  naha &onra Ela.zı�' 
iii MHP'li Belediye Başkanı büyiJk t.eza· 
hüraı altında kürsüye çıkarıldı. 19 �laylı 
gti6Lerileri ile "ülkücü"ler, "Ela,zı(:: 'ın ger
çeL. sahiplerinin kendile:; oldu(::unu ka
nıtladıklarını" düşünüyorlardı. 

ELAZıG'A TEKRAR DIKKAT 

ElazlG:'da iRrenç bir oyun oynanıyor, 
Kan kokan bir oyun oynanıyor. Buıı:üne 
kadar burjuvltZlnin beyin yıkamaları ile 
faşizmin yarattıaı fetişler 've yaydıRı 
korku Ile ,artlanan bUinçliz halk yıaın. 
ları , ilericilere kar,ı harekete "eçlrllmek 

Ülteniyor. Burjuvazi ve faşist ,üç'ler, Ela· 
zı�'da sünni·alevi, Türk·Kürt ve benzeri 
çelişkileri hayli başarılı bir biçimde kul' 
lanıyor, özellikle Tunceli kökenli olan 
Kürı'A1evi yurttaşlar özellikle bir at.eş 
çemberi i�ine alınmış durumdalar. 8\ın
lar, şehirde ilericilerin barınabildiQi wk 
okul olan VeLeriner FakiJltesi öRrcncile· 
ri ile birlikte, şehrin merkezi bölıı:eleri
ne innıeye < .. ekiniyorlar. BUeUn Elaı.ı�· 
da, kent re'men ve alenen (aşi&t iŞlıal al
tında. 

Tüm ilericilerin Elazı(!: 'da yapm.uı te· 
reken, "fırtınanın dinrnesini beklemek" 
deail , "nem dalgalara karşı yelken aç
mayı öQ:renmek"ıir, Fa,izmi, faşizmin 
zorbabtını ııe.riletmenin t.ek yolu budur, Ama bu tek yol, ıorumıuzlukla, macera
eılıkla başanya ulaşacak bir yol delildir, 
Tek yol, hedefine ancak örıütlü müca
dele, birlik ve provokasyona ııelmemek
le ulaşabilecektir, 



taraflar u&SJndaki güçlerin "eşıt" oldu
lu Antak")'a il merkezi görülmektedir, 
Bugün Antakya il merkezi rulen ikiye 
bölünmüş durumdadu, Taraflar birbirle
rinin " bölge" lerine girememektedir. Ge· 
rilim sürekli artmaktadu. 

Fa4ist1er, Antakya'da yangun çıkart· 
ma çabalanru sürdürürken, Antakya ile 
ayru etnik ve mezhepsel yapıyı aşaıı yu
kan ayru denge ile yansıtan Kınkban'da 
da boş durmamışlar, 1969 deneyimin· 
den hareketle ikinci bir Kırıklıan olayı 
çıkartmak Istemişlerdir. 

Geçtilimiz günlerde sayılan 40.ı;O'y· 
bulan bir grup faşist militan Kınkban' 
daki alevi·kürt halkm dükkan ve mesken
lerine saldımuştardır. Faşist güçlerin he· 
sabı Kmkhan'la birlikte aynı yapıya sa
hip Antakya merkezinin de hemen 
"yangın" alanma girmesidir. 

Ancak faşistler, saldırılıklan kesim· 
den bekledikleri tepkiyi görmediler. Er· 
tesi gün aynı saldırdarm tekrarlanmasın. 
Iwı;m, saldırıya ulrayonlar evlerinden 
çıkmayarak ve di.ikkanla.nru açmayarak 
faşist tertibi boşa çıkardılar. 

HASSA'DAKI TERTIp 

Kırıkhan operasyonunun istenilen bi
çimde sonuçlanmaması üzerine, faşisUer 
bu kez de Husa 'yı pilot bölge olarak 
seçıller. 

Hassa'da yapılan, daı köylerinden bl· 
linçsiz emekçilerin ılçeye getlrtilerek 
halkın üzerine saldırtılmasıydı. 19 Mayıs 
törenieri sıraliUlda provokasyon "başbue 
Türkeş" slopnlan ile başladı. Daba 
sonra, bir meydan kavgasma dönüştii. 

Taş, sopa ve kırık şişelerle halkın Uzeri
ne saldıran faşistler Hassa 'da istedikleri 
gergin ortamı yaıatmayı başardılar. 

Bugün Hassa'da flin bir sıkıyönetim 
hüküm !Ülmektedir, Askeri birlikler gece 
balkı sokala Çıkarmamakladır. Ancak 
bu durum henüz Antakya'da ve aynı ya
pıyı yansıtan ilçelerde eşit ölçüde yaıw
masmı bulmuş deRildlr, 

özetle, Antakya ilinde bugüne dek 
saldın ve kıvtlcuıılann nicenıı sürekli bır 
artış göstermektedlr. Faşist güçler, bu 
kıvılcımlan, kitleyi tutuşturacak düzeye 
kadar çakmaya niyetli olduklarnu gös· 
tennektedlrler. Bugün Hatay da 
plllarnaya hazır bir barut fıçısı görilnil· 
mündedir, 

"DEVRIMCI" KESIMDE 
NE VAR NE YOK? 

Hatay'da tezgahlanmak Istenen oyun· 
lar, akla hemen lIericiodevrimcl kesimin 
konumunu ve gücünü getirmektedir. 

Bugün Hatay'da nicelik olarak faşist· 
ler ilerici • demokrat unsurlara kıyasla 

"bir azmliktırlar. Ancak faşist-gerici güç. 
lerln, karşılarmdaki ilerici kesimin da· 
lınık.Iı#l ve örgUl.!iizlüAünü de Iyice ' 
hesap ettlklerlnl unutmamak gerekmek. 
tedlr. 

Bugün Hatay 'da, en genel batlan Ile 
bak�dıtında lIericiliei ya da gericiliei, 
saıcılıill ya da solcululu belirleyen öl· 
çüt ne yazık ki smıf.sal temelden uzak
laşmıştır ve çeşitli goşlst gruplann da ' 
katkısıyla giderek uzaklaştınlmaktadır. 
Ilericilik ya da solculuk eşittir Kürtlük, 

Pet rol - Iş grevi kimleri korkuttu'? 

MEIDtEf GUNSUR 
Petrol-I, Ilyesl i,çllerln Batman Rafinerisi, MabIy;ı yiiro:skıdeki bendn Is· 

tasyonları .e Dörtyol Boru H�tb'nda başlattıklan grey, sliiiyor. 
Petrol işçilerinin IP'evl, çeşltH çevrelerce .1 ile karşılandı. Ancak, birbı· 

rlne ııt konumdaki -ra da öyle olması gereken· hrklı çevreler, tek bır değer· 
IendIrmede birle1tiler: "Bu grev yabancı petrol �rketlemin bir oyunudur, se
bebi de, AlaJ'ln de.ıetleJtlrllmeslnin önlenmesidir" 

Buna bir de, Ecevlt'n Almanya eezisi öncesi bajbımış olduğu ve geçtiği. 
miz ııünlerde de, CHP ortak I'\lp toplantısında tekrarladıilı "Haksız üc .. t ar· 
tıjbn is10me .e ekonomi darboAndayken grey yaparak hata işleme" .,ması 
da eklenince, ortaya gerçekten ilginç bir görünüm çıktı. 

GöriInIim iıginç, çünkü DISK Ilyesl Petkim-ı,"ın, YüROYüŞ okurları .. n 
.e işçilerin çok yakından tanıdıkları ... ne mal olduilunu bildikleri· Genel 
Başkanı Mehmet Kılınç, Petrol Sanayii lşverınlerl Saıdi .... Başkanı ye Eco· 
vit aynı noktada buluştular: "Bu grev yabancı petrof �rketlerinin provokasyo
nudur'" 

Mehmet "'linç'ın bu türden sözler etmesinin ardında yatan gerçek, herkes· 
çe malum, kaba deyimiyle CHP 'ye yararınıak. SonPetrol·lş genel kurulunda, 
CHP 'yi pek memnun etmeyen sonuçlar alınması, Mehmet Kılınç'a CHP nez· 
dinde kaybolmuş gibi görünen itibarını yeniden kazanma ve de belki de gide· 
rek kam.ı sektöründeki işçileri örgütJeme konusunda "icazet" ve "yetki" ala
nk, dükkanını geliştirme umutları yaratu. 

Ece\lit'in tepkisine de şaşmamak lazım. Sendikalardaki CHP tırmanışının 
bir hedefi de zaten, "işbarışını sağlamak", yani ijçileri kontrol altında tuta
rak, ücret anıştarını sermayenin müsade ettiği dUzeyde tutmaktı. Diğer buna 
bağlı hedef de, işçi sınıfının düzenden kopuşunu ve sosyalizm yönUne kanali· 
ze oluşunu geciktirmektir. 

CHP, sendikalardaki "gücü" ile, bunları sağlayabileceğini sermayeye vaad 
ettiği için hükümet olabildi . Şimdi de, verdiği sözU tutma çabası içindedir. 

Petrol işverenlerinin çıkışı da, son günlercE sermaye sınıfı arasııda moda 
olan "solcu çıkışıar"a bir örnek oluşturuyor. Serrmye son zamanda, herşe· 
yin altında "emperyalizmi" ve tabii "iki sl4>er devleti" bulmaya çok meraklı. 
Bunu yaparken de "sol" görünümlü terminolojiyi kullanmaktan çekinmiya. 

BOtil" bu gelişmeler sürerken, Ataş'ın deYlelleşlirilmesi me.selesi de hükü· 
met içinde çalkalanmalar yol açıyor. Oysa, Petrol işçilerinin grevi, Alaş ko
nusuna da ışık tutuyor. Petrol işçilerini" grevi, petrolün ve tün madenleriı 
devtetleştirttmesi ekonomimiz için yakıcı bir gereksinme olduğunu bir ka d .... 
ha kanıdıyor. Tabii anlayana. 

Petrol işçilerinin grevi, "ilerici Basına"da pek fazla yansımıyor. Mehmet 
KJlınç'ın grevi kırmayı amaçlayan demeçlerine sütunlarını CÖOlençe açanlar, 
nedense bu grev karşısında kayıtsız kalıyorlar. Bunun nedeni herhalde Bat· 
man'ın "uzak" olması olmasa gereS" 

Petrol işçilerinin haklı grevi, işçi sınıfının dostlarının ve düşmanlarınil bir 
kez daha açık seçik onaya çıkmalarına yarıyor. Bu yönüyle de, her grevgibi 
gerçekun öjlreticl oluyor. 
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Arap!ık ve Aleviük; gerlciUk ya da 581· 
cılık eşittir, '!Urlunenlik, Sünnilik mantı· 
�I barut fıçısını daha kolay patlar'bIr ba· 
le geUrdıeı gıbı, IIericiodemokıat güçler 
arasındaıd dailınıklıl!ın ve kopuklutun 
da başlıca nedenlerinden birini oluştur· 
maktadır. 

terör ortamı ise Maoculan palazlandır· 
maktadır. F&liizm ve Maocululun blrbi· 
rini besleyici yaıu, en somut bır biçimde 
bu Ilimizde gözleneblimektedlr. 

Mücadelenln gerçek ekseninin böyle 
saptttdmBBl ve bunun sonucu olan dalı
nıklık ve örgUl.!iizlük faşlstlerle birlikte 
en başta� Maocu unsurlann işine yara
maktadır. Işın Ilgjnç. bır dl�er yanı da 
şudur ki, hergün bır olayın patlak verdi· 
ei Hatay Ilinde, bugüne dek f"lsllerle 
Maoculu arasında geçen hiçbir olaya 
rastlanmış deılldlr. Aralannda adeta bır 
"put" vardır. Birbirlerine "dokunma
mak" üzere bir anlaşma vardıı. çünkü 
Maocu\ann "devrimcilik" anlayışı gelır· 

dl�1 başıboşluk Ile (aşlsılerin saldırısına 
zemln hazırlamakta; faşistlerin yarattıeı 

YANGıN ÇiKARSA .•. 

Bugün Antakya ve llçelerindeki den· 
ge durumu, kıvılcımların yol açaealı bir 
yangını daba da tehlikeli kılmaktadır. 
Belki de faşist ögelerin gücü, Hatay'da 
bır E1azıt boyutlarmda deeııdlr; ancak 
çıkacak olaylar, son tahlllde Hatay 'dak! 
Ilerici birikimi, örgUllenme ça\ıfmalanru 

gerilere i_tır. 
Yaratacalı yılgınbk .. korku Ile; paııik 
Ile. Ve olaylarm ''butırıirnuı'' perdeli 
altuıda Ilerici kesime de uygıılaııııcak 
baskı ve terörle. Yitirilen, anen ya da 
baakı altma alman kadrolarm doluroca· 
iiı boşluk Ile .•. 

Dediler ki • • •  

Aradan hayli zaman geçti. CHP ağırlıklı iktidarıı neye oynadığı ve bu o· 
yunda cn çok kimlere ve nelere güvendiği de ayan beyan ortaya çıkmaya baJ
ladı. Basın, CHP'nin giivendiği dağların neler olduğunu hergün örnekleri ile 
sergiliyor. Şimdi bu örnekleri bir kez daha hatırlayalım. 

SAKIN KORKMAYıN siz YOKSUNUZ 

Başbakan Ecevit ve I çişleri Babnı özaydınlı, valHerle artık. bir toplantı 
yapar. Bu toplantıda çeşitli görüş ve öneriler Heri sii'üıür. Önerıer arasmda 
"bazı memur derneklerinin kapatılmalan" da vardır, Böylesine tir önerinin 
TÖB·DER gibi örı!Utlerin tabanından upki çekmesi endişesine k"şı ne yap
malı?,Vapllacak olan açık. Haberi şöyle kaleme alınınız: 

"YanıtııOn onarşi ile a:nıoşmak için poU6injandarmatun ,üçlendirilme'; ıe
rekNlini ifade eden IKlliler, politikaya koyan memur derMlderinin de bpdtı'
maıını önermişlerdi,., VaUlerin politika yaptıklan için JuıpatdmufU öncrdjlr· 
leri memur derneklerinin adları açıklanmamış ancak bunlar araıında TOB
DER 'in adının geçmedili ülrenilmiştir. " (VoUıe,. Olltü Ocolılan IR,.".,;,.; 
Suçlcıd&, Cumhuriyet 23 May,. Solı) 

SAKIN CHP"YI 
SERMAYENI N  HÖKüMETI SANMAYıN 

Aradan hayli zaman geçti. Içte ve dışta CHP'nin neye oynadığı açığa çıktı. 
CHP'nin umudunu iç ve dış sermaye çevreleri'lin " sağlam" kazığına bağladığı 
da hergeçen gün daha çok açığa çıkıyor. Peki CHP'nin bu gidişile tepki du
yulursa ne olur? Ne yapıp edip bunu engellemek gerek. Bunun için de masa 
başına oturup "CHP'nin artık sermayeye ters düştüğü" türiiıden yuıar yaz
mak gerek. Olur ya, inananlar çıkar. "Işçi sınıfı gaztesi"nin "işçi sınıfı yaza· 
rı" bakuı bunu nasıl başil"mış: 

"Kim; önemli gÖltergek!re bokılU'la, sermaye .ımf. w öze"'kle de onun iş
birlikçi·tekelci keıimi, CHP alulıklı hükümeti belirti konulardı karŞ"ft] al
maya, bir bütün olarak dG onu yıprGtmayı GmGçlaYGn girişimlerde bulunmaYG 
başlamıştU', .. 

..... IŞbirlilıçi, tekelci ,ermGye, CHP alulıklı hiikümete tam anlonuyla güve
nemiyor, yüzde yüz ve �r konud4 bu benim hükümetinıdir diyemiyor, "  (öz
lem Özgür, Sermayenin Hedefi, Politiıto 23 MGY" Salı) 

Işte böylece yuvarlanıhp gidilecek. CHP konusunda hiç merak etmeyin. 
Belki biraz sağa kayabilir. Ama zinhar TÖB·DER'I kapatmaz. ISRdiği kadar 
sermayeye yanaşmaya çalışsınj istediği kadar onun misyonlarını üstlensin, ser. 
maye onu zaten sonuna kadar benimsemez. Hayır, olamaz. qiP sermayerj" 
olamaz. 

Sabahtan ak.şa'ma kadır bu türkOyU okuyun. En "gerçekçi" ve en "akıllı" 
ilerici hatta "sosyalist" sayılma koşullarını yerine getirmiş olursmuz. 
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TOPLU 
PAZARLı K  
DOZENi, 

OCRETLER 
VE, 

KARLAR 
SiNAN EMRE 

SENDiKAL HAKLARıN ÇOK "KÔTÜ" 
KULLANI LARAK EKONOMiYi ALTÜST 
ETTiGi, ENFLASYONU KÔRÜKLEDiGi, 
ÜLKEYi BATIRDlGI YOLUNDAKi iDDiA
LARDA HiCBiR GERCEK PAYı YOKTUR. 
BU TÜR iÖDiALARI -ORTAYA ATAN LA-İ RıN AMACı iKiLiDiR. BUNLARDAN BiRi, 
iŞçi SıN ıF ıNıN SENDiKAL HAREKETiNi 
SÜREKLi ·OLARAK BU TARTIŞMANIN 
iCiNDE TUTARAK SiYASAL MUCADELE 
ilE BAGLANTISINI KOPARMAK, iKiNCi
Si iSE iSCi SıNıFıNıN SENDiKALASMIS 
KESiMi ilE SENDiKAL HAKTAN YOKSUN 

I EMEKÇi KiTLELERi KARŞI KARŞıYA 
GETiRMEKTiR_. 

1978 toplu söZleşme düzenine girişimizin 1 S. yılı. 
Ne VM ki sendikal hakların varhğına yönelik saldırılar 
gittikçe büyüyen boyudarda devam ediyor. Burjuvazi 
başlangıçtan beri sendikal hakları içine sindireme
miş, sendikal hakların, işçilerin toplu pazarlık ol�a
ğıyla biraraya gelmesinin; bilinçlenmeye, slf1lf müca
delesine yeni ufuklar getirmesine yolaçacağından 
korkmuştur. Bu korkuyla her farsattı sıendikal haklara 
saldırmış, işçi smıfının örgütlenmesine ket vurmaya 
ça!ışmışbr. 

Sendikal haklara yapılan saldırı, özellikle ücretle
rin maliyetleri yükselttiği, böylece enflasyonu körük
lediği noktasında yoğunlaşmaktadır. Bu iddia ortaya 
atılırken iki yönlü yarar umulmaktadlt. Birinci yar.u, 
sendikaları ve işçileri yalnızca ücret artışları sorunuy
la uğf3.ştJrmak; dikkatleri bu noktada toplayarak, işçi 
sınıfının siyasal rmcadelesini perdelemek. Ikincisi ise 
enflasyondan büyük yıkım gören, sendikal haktan 
yoksun emekçi kitleleri işçi sınıfına karşı kışkırtarak, 
işçi sınıfını en doğal müttefiklerinden soyutlamak. !) 
milyon dolaylarındaki çalışan emekçi nüfusun içinde 
bugün sendikal haklardan yararlanabilenlerin sayısının 
ancak 1 milyon kişi dolaylarında olduğu düşünülürse 
böyle bir propagandanın emekçileri birbirine düşürme 
amacını gerçekleştirmedt nedenli etkili olabileceği 
görülebi ır. 

ücret artışlarının enflasyonu doğurduğu ve toplu 
sözleşme düzeninin Ulkeyi batıracak bir görünüm ka· 
undığı ktdiasına Başbakan Ecevit'in de katılması top
lu paurlık dönemine geçişin L S .  yılında sendikal hak· 
ların ciddi bir tehdit altına girdiğini göstermektedir. 

Acaba gerçekte durum nedir? Soruna eideii bir 
yaklaşım, toplu pazarlık sisteminin yüksek ücret ar
tışları sağladığı iddialarını temelsiz bırakmakta, ter
sine sendikal hakların beklenen etkinlikte kullanıla
madığını ortaya koymaktadır. Bu sonuç aynı zaman
da partilerUstü sendikacılık anlayışının bir iflas bel· 
gesi niteliğindedir. Sosyalist ilkelerle kaynaşmamış 
bir sendikacılığın sınıf ta kaldığının en açık belgesidir 
bu sonuç. 

FIYATLAR IçiNDE üCRETLER 

Henüz toplu pazarlık döneminin başlamadığı 

1963 yılından gerilere �dilerek fabrika satıŞ fiyatları 
içinde ücret paymın gösterdiği gelijimle, 1970-1975 
yılları arasında aldığı durum incelenirse, üretim değe
ri içinde ücretlerin payının son dönemde sendikal 
hakların bulunmadığı yıllara göre düşüş kaydettiği gö
rülür. 

üRETIM DEGERI içiNDE üCRETLERIN PAYı % 

Yıl !Umu Özel 

1950 16.0 9.0 
1951 15.7 9.0 
1952 14.4 10.0 
1953 16.2 10.2 
1954 21.8 10.2 
-------------------

1958 1 3.8 1 1 .8 
1959 14.1 1 1 .2 
1960 13.8 1 1 .0 
1961 13.3 1 1 .6 
1962 1 3.6 1 1 .0 

1970 1 1 .7 1 1 .4 
1971 1 0.8 1 1 .7 
1 972 12.2 10.1 
1973 1 1 .3 10.3 
1974 9.7 10.0 
1975 12.3 10.3 

Tablodan anlaşılacağı gibi fabrika satıŞ fiyatı 100 
TL. olan bir malın bedeli içinde işçi ücret payı kamu 
sektöründe 1950-1954 arasında ortalama 16 Ii-a 80 
kuruş, 1958-1962 döneminde 13 lira 70 kuruş iken 
1970·1975 arasında 11 lira 35 kuruşa düşmüştür. Bu 
pay özel sektörde ise, sırasıyla 9 lira 70 kuruştan 1 1  
lira 30 kuruşa yikselmiş, toplu sözleşme düzeninin 
son 6 yılında ise 10 lira 60 kuruşa inmiştir. 

Ücretlerin fiyatlar üzerinde baskısından sözede
bilmek için yüksek fıyat artışlarının görüldüğü yıllar
dan önce ücretlerin satıŞ fiyatları içinde ani bir sıçra
ma göstermesi gerekir. Oysa son 6 yılda böyle bir SıÇ
rama görülmediği halde fiyatlar sürekli  yükselmiştir. 

KARLAR VE üCRETLER 

Toplu sözleşme düzeninin ücretlerde büyük ar
tışlar sağlayarak karları düşürdüğü iddiası ise gerçek
lere uymamaktadır. Son 6 yılda katma değerin kara 
giden bölümü toplu pilZarlık döneminin çok geri lerin
deki yıllara göre daha da yükselmiştir. Toplu pazarlık 
sistemi burjuvazinin karlarını sınırlamak gibi bir işlevi 
yerine getirememiştir. 

Yıl 
1950 
1951 
1 952 
1953 
1954 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

KATMA DEGER IçiNDE üCRETıN PAYı 

!Umu 
32 
31 
27 
29 
31 

31 
25 
24 
27 
28 

20 
1 9  
25 
22 
20 
28 

Özel 
31 
32 
33 
31 
30 

32 
33 
35 
34 
34 

32 
34 
30 
31 
32 
35 

Göriildüğü gibi ""tma değer içinde ücretlerin pa_ 
yı gerek özel, gerekse kam.ı sektöründe son 6 yrldi 
(bir yıl hariç) sürekli olarok toplu sözleşme dönemin. 
den önceki yılların altında seyretmiştir. Işçinin i.i"e. 
tim siiecinde yarattığı değer olarak tanımlarqn kat
ma değerdeki bu gelişme, sermayenin kar pay.,ı top. 
lu pazarlık sisteminin son 6 yılında ön�ki yıllara göre 
daha da antndığını göstermektedir. 

1950-1965 arasınd. k.mu sektöriOıde bir işçi ya. 
rattığı her 100 liralık değerin ortalama 30; 1958-1962 
döneminde 27; 1970-1975 yılları .rasınd. ise 22 
lirasını ücret olarak almışı.. Bu miktar özel sektörde 
sırasıyla 31 liradan, 1958-1962 döneminde 33 liraya 
çıkmış; 1 970-197S arası ise 32 liraya inmiştir. Yalnız
ca özel sektörü dikkate aldığımızda katma delerden 
sermayeye giden ka.. payı 1950-54 .. ası her 100 lira
lık katma değerde 69; 1958-1962 döneminde 67 lira 
iken , 1970-1975 arasında 68 liray. yükselmiştir. 

Ücret artışlan sürekli tartışma konusu yapılırken, 
karlar hiç gündeme getirilmemektedir. Oys. karlarda 
meydana gelen artış ücretlerdeki artışın çok üzerinde
dir. Son S yılda firma başına düşen karların karşılaş' 
tırılması bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. 

FIRMA BAŞıNA KAR 

Yıl Kar Ende'" 

1970 1 .932.000 100 
1971 2.395.000 126 
1972 2.793.000 147 
1973 3.621 .000 190 
1974 4395.000 231 
1975 4.935.000 259 



lılendi§i gibi ,on 5 yılda firma baıın. dÜJOn kar 
2p kat artınııtır. Aynı dönemd. toptan .ıya fiyatl.· 
rındaki artışın 2,3 oranında gerçekleştiği dikkate alı
"ını reel kirlarda önemli artışlar olduğu görülür. 

VA VERGILER 

ücret artışlarının önemli bir böliiııü vergi ve di-
11 ğer kesintiler yoluyla işçinin eline geçmemektedir. 

Oy .. bunlar "",i liaetin hesabında dikkate ahnma· 
makta, reel ücreder brüt ücret tutulan üzerinden he
saplanmaktadır. Enf1asyonun -gi tarif.lerini bozma· 
si $onuru ücretJiler çok aı:ır biçimde vergilenmelete
dirier. 1 97().1975 .rası brüt liaetıer yüzde 169'Iuk bir 
artıı gösterdi§i halde net liaetteki artıı yüzde 107' 
dir. 1970 yıhnda net yıllık ücret 1 1 .230.TL. Iken 
1975 yıhnda 23.134 liraya çılonııtır. Aynı dönemde 
fiy.tIar genel seviy .. ind.ki artıŞ ise yüzde 1 38'dir. 
BÖYI.ce "",i net yılhk liaet 1970 yıhnda 1 1  bin 230 
Indan 9 bin 715 liraya inmiştir. Görüldüğü gibi 
1970-1975 döneminde işçiler satınalma güçlerini bil. 
koruyamamışlardır. 

Aslında vergi yii:ünün emekçiler üzerinde toplan
ması bu�uvilZiy. iki yönlü kazanç sa§lamaktadır. Bir 
kere özellikle işçilerin ağır bir vergi yiicü taşımaları 
vergi ücreti" bir parçası sayıldığmdan maliyetleri yük
selterek sernayenin birim başına karını artırmaktadır. 
Ayna işçinin y(J(.ünün ağırlaşması burjuvazinin daha 
az vergi vermesine olanak sağLımaktadlf'. Bu çjft yön
lü yanr bugüne kadar son derece iyi kullanılmıştır. 

FlvATLAR NEDEN VÜKSELIVOR? 

Enflasyon burjuvazinin kir hırsından ye ham
madde fiy�tlarının sirekli yiJuıelmesinden k�ynak
lannaktadır. Oretim değeri içinde girdilerin oranı son 
5 yılda düzenli olarak yük .. lmişdr. 

ÜRETIM IçiNDE GIRDI ORANI 

Vıi . Oran 

1971 62.57 
1972 66.43 
1973 67.60 
1974 69.30 
1975 71 .22 

GörUdüAo gibi 1971 yılında her 100 liralık Jire. 
dmde hammadde vs. gibi girciler 65 lira 27 kuruşluk 
bir -yer tuWl<en, 1972'de 66 lira 43 kuruı, 1973'te 
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67 Ii,. 60 kuruş, 1974'te 69 1ir. 30 kuruş, 1975'te 71 
lira 22 kuruşluk bir yer rutmaya başlamıştır. Oysa 
aynı dönemde ücretin payı yüzde 1 1 ,78 den 10,36ty� 
inmiştir. Bu, fıyatlar gelir sev;yesindeki sıçn.maların 
önemli bir nedeninin hammadde fiyatlarındaki yük.se.l
meler olduğunu ortaya koymaktadır. 

Daetlerin yükselerek talebi şişirdiği, böylece 
enflasyonu köruklediği iddiası ise özellikle son yıllar
da stoklarda meydana �Ien yığılmalar gözönüne alın
dığında temelsiz kalmaktadır. Imalat sanayöndeki 
stok artışları ücretlerin taleoi şişirmediğini ortaya 
koymaktadır. 

BUNAlıMıN KÖKENI 

Verilerin gösterdi§ine giin bunalım stok yığılma
lanndan kaynaklanmaktadır. 1971·1975 döneminde 
stoklar 25 k�t artış göstermiştir. 

Vıi 

1971 
1972 
1973 
1 974 
1975 

IMALAT SANAVIINDE MAMUL 
VE VAR i MAMUL STOKLARı 

Stok Milyon TL. 

7.880 
8.098 

10.619 
1 4.785 
20.074 

ArtıŞ 

1 .063 
1 .209 
2.657 
4.701 
5.289 

GörüldU§U gibi 1971 yılında 7 milyar 889 milyon 
lira obn stoklar 5 yıl içinde 20 milyar lirayı geçmiş
tir. Stok yığılmaları 1973 ve 1974 yıllarmda sıç .. ma
lar biçiminde olmuştur. Stokların bu oranda yığılma· 
Si ekonomide enflasyoni n.Amen bir dursunluAun ha
kim olduğunu göstermektedir. En hızlı fıyat artışları
nın görüldüğü 1975't. 'toklarda meydana gelen artış 
1975 yılında da .ritelememiş, yı§ılma bu yıl daha da 
artmıştır. 1976 yılı ortalarınqa baJlayan yaygın MESS 
grevleri, stokların erimesine önemli ölçüde katkıda 
bulunm.ış olmalıdır. 

Stokların böylesi bir urmanma göstermesi karla
rın önemli bir bölümünün stok şeklinde bloke edildi
iini göstermektedir. Karın önemli bir bölümünUn stok 
şeklinde bloke edilmesi ekonomide finansman darbo
ğazı yarattılından stokların artması bu yönliyle de 
bunalımı körükJemiştir. 

STOKLARıN KAR IçiNDE PAVI 

19n � 1  
1972 7,86 
1973 1 3,20 
1974 19,21 
1975 18,13 

Izı.ndi§i gibi 1971 yılında firmaya kalan kar pa· 
yıııın yüzde 9,71'i 1972 yılında 7,86'sl, stoklardan 
oluımuşk.n, 1973'10 o yıl içind • •  Ide edll.n kirın 
yllzd. 13,20',1, 1974'te 19,21'i, 1975'te 18,13'U 'tok 
olarak kalmıştır. 

Eld • •  dil.n karın ön.mll bir bölümünün stok JOk· 

linde gerçekJeşmesinin yar.ıttığı dar boğaz 1973'ler
den sonra içine girilen bunalımlı dönemin belli başlı 
nedenlerinden biri olmuştur. 

GöriUdüğü gibi ne ekonominin içine gjrdili buna
! hmdan, ne de enflasyondan ücretleri son.ımlu tutmaya 

imkan yoktur. Bunalım sermayenin kendi çtbrdıiı 
bir sorundur. 

Gene görüldüğü gibi toplu sözl.şme dlıZenine gir· 
dijimizden bu yana. sendikal mÜQdelenin bilançosu 
henÜl aşılması gereken birçok sorunun olduiunu or
taya koym.ıştur. Ortaya çıkan ablo sendikacılık 
hareketinin bütün bu deneyimitrden yu.ıırtil1W<lk 
ciddi ve tutlrlı bir mücadele vermesinin ,erekli oIdu
iiunu ortaya koymaktad ... Işçi sınıfının politik mUc.ı
delesiyle bütünleşmeyen bir ekonomik mibdelenin 
kapialist düzen içinde b�ŞMılan. son dence sınırlı 
olmaya mahkumdur. SilNyileımeye ç�layan .... 
kapital�t ülk.lerde ise bu �n .. çok daha <!ardır. 

CHP'NIN TERCIHI 

Sendikal h.kların çok ''kötü'' kul1amlarak .kono
miyi .It un .tti§i, enflasyonu körükledlll, IlIkeyl ba
tordıiı yolundaki iddi.larda hiçtir .... ç.k payı yok· 
tur. Aslında iddi.yı ortay • •  tanı... da baıta belirttili. 

miz pbi bunu başka .maçlarını gerçekı.,tlrmek ıçın 
yapıyorlar. Bu amaçlardan biri işçi smtfwıın _ndibi 
hareketini sürekli bu tartııma içinde tutank, sipsal 
müc.dele ile ba§lantısını kOp,rmok, Ikinci .maç da 
işçi sınıfının _ndikal�ımış kesimi ile sendikal hakan 
yoksun emekçi kitleleri karşı karşıya getirmektir. 

Burjuvazi, işçi sınıfı mücadelesi yalnızca ekono
mik alanda verilse bundan pek de çok şikay.tçi ol· 
mayataktır. Ne var ki ekonomik �landa ye ekonomik 
mUc..dele örgütlerinde b�şlayan mOcadele özellikJe bu
nalım dönemlerinde demokratik talepleri de içermek
te, giderek Işçilerin sınıf bilincine ulaşmalarım yol· 
açmaktadır. Bu nedenledir ki özellikle bunalımın bas
tırdılı dönemlerde gerek sosyalist harekete gerekse 
sendikal harek.te yöneltil.n saldırılar yo§unlaşır. Işçi 
sınıfı hareketi bütünüyle kil itlenmek istenir. Son gün
lerde tartışmilların yolunlaşmasının nedeni de bu olsa 
gerekir. 

Başbakan Etevh'in bu tartışmalara karşı tarafın 
saflarında yer alarak katılması sosyal demokrasinin 
nasıl bir "özote dayandıiını çok açık olarak omya 
koyması b_ımından yanırlı olmuşbJr. Reel kırların 
yükseldi§i reel net ücr.tlerin dUşlil§fi bir dönemde üc
ret artıŞ taleplerine saldırmak ye bunu "siyasi hıyatı
na malolsa bile" sonuna kadar sli'dUreceğini belirt· 
mek sosyal demokrasinin bu darboAndan kimin sır
tına binerek çıkacaA. konusunda açık ve kesin ter
cihini yaptığını ortaya koymaktadır. 

Türk-Iş'l. hüküm.dn ücretlerin dondurulması ko
nusunda vardığı anlaşma bu yönden oldukça önem 
taşımaktadır. Bu anlaşma ile Tli1<.-lş enflasyonun ve 
ekonomik bunalımın kökeninde ileret artıılarının yat
tı§ı yolund.ki g.leneksel iddiaların do§rulu§unu zim· 
men kabul etmiş olmaktıdır. 

Tablolar DIE Sanayi AnINtkrinden haoplonnuftrr. 
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'�Çad i r" ve i nsanca yaşam 
mücadelesi verenler 

''ÇADIR''DA INSANCA YAŞAM 
MÜCADELESI VERENLER 

Ulkemizde, Dolu v.e Güneydoe'nun 
önemli sorunları var. Yıllardır çöZüm 
getirilmeyen, getirilmek istenmeyen so
runlar. Bunlar, aynı zamanda. emperya
lizmle bütünleşmiş Türkiye kapitalizmi
nin yaratlıCı sorunlar. özetle, yol, okul, 
su, hastane, işsizlik, açlık, soygun ve 
daha bir çofu. Türkiye kapitalizminin 
yarattııı bu sorunlar, çözülrnek bir yana 

giderek ajIırlaşıyor bu bölgelerde. 
Ancak burada dikkat edilmesi gere

ken bir nokta daha var. Bu bölgelerde 
ortaya çlkan sorunlar, yalnızca kapita
lizmin o bilinen eşitsiz gelişme yasasuun 
tek ba4ına yattıAı sorunlar de�il. Bu te· 
rnel yasa ile içiçe geçen başka özel so
runlar da var. 
özellikle buıjuvazinin politik iktidarlan
nın bugüne kadar izledikleri tutum; ırk
Çı, şoven ve mılliyelçi uygulamalar. 
Mezhep ayrımı gözeten üygulama1ar. 

AÇUK GREVINE GIDERSEK 

Bldııd .. IIıIDd MC blltlm_ d8ııomlııdo tonnaııdıniaıı faŞzıne kar· 
tı ...ıı. __ _ kimu UoIıııIııde çolJ41D1ann da eltln bl· 
çiıııda ka .......... ..... Dt_. çobpıılon bölmek omacıyIa Itçl ......... r 
� aQııdOıııe IOIbfIcIIInI biliyoru. 

"""",,da balwwı EcnII blltlmoll de muhalof."" Iken -II sözled 
.... _ .. _k .... r. EcnII daha önc.ıeıt d.falaru memudann .. ndi· 
lUıI baklarauıı loııuıa<IIııu IÖl'lenıItllr. Ancak. "ban4-demol"asUııanIık" 
adıDa yola çılwılanı Iklldar olduklan ıoon IÖl'ledIlderlnl .n.ttuklan, çab· 
,anlara kaq. dqa&ıcı 'e aodııyıcı obnaıla MC'den farklı  obııadıjlmı ortaya 
koymaUadır. 

Bun.n ıon örneklerinden bld da Imar t.ıwı Bakanlılında ıöıiilmilıjlür. 
imar !akan Bakanltilında, aretler fonunda Iknl öd ....... k çolJ4an 600'ü 141". 
"çı bu&Un memur IIaIülllne ceçmeye zodanmakta. l, akltlednln reshl yohana 
iJcIIlmoktedlr. Bakanlık mlilletan Selamı Uner ""çllere ödenen Iknlledn mO· 
yoııları h.ld.tunu ". "yordım bekleyen ar.tzed.ı .. omda lken i,çll ... böyle 
bır ödeme yaptlmayatajlını söylemektedir. Oy .. , ı,ten atılmak ııtenen 500'ü 
qkın "çlnın ytUık Iknt toplamJan ar.ıler ronunun %3 'ünü bile bulmamakta· 
dır. 

Duıj.in. kadar aretzedeledn ıorunlarma hiçbir çözüm gedrilmemesinin 
b"ı:ca nedeni. milyonlarca liralık yolsuzluklar, konut yapımında en pahdı 
yöntemtn aıeçilmeal. ihaleler yolu ile müteahblUere yine milyonlarca liranın 
p!1keş çekUmesk11r. YöneticIIE"r, tüm bunları örtbas etmek, "bır suçlu yarat· 
mak" Için, pannaklarının işçilere dolru uzatmaktadıılar. 

"çUerin nwmurtaşt,ınldılı ya dı lşten alddıRı günlerde Tez Büro İş Sen
dUtIII, kayilla bir tutumla olayları izlemekte, uadı bir "grev" tehditi sawra· 
rak durumu kurtarmaya çahçmaktadır. Aynı ııendikanın yöneticileri işçilerin 
atılmasında bat rolü oynayan müsleşar ile pek sıkı fıkı görünmeittedirler. 

Olayların giderek hlZlandıfl gijnlerde, durumla ve i,çllerin sorunlan ile 
1Ig1lenmeeleri eereken Tez Bljro ış yöneticileri deniz kenarında tatil yaparak 
SOO'ü aşkın işçinin ekmellne ve I' güvenileine ne ölçüde önem verdiklerini 
gösterdiler. • 

Tabanın zorlaması ile yöneticilere görevleri hatırlatıldı. 26 Mayıs günü 
Ti.u'k·t, salonunda 2 bini aşkın I,çlnin zorlamıS! ile bir ortak toplantı yapıldı. 
Söz alan işçilerden biri, girişimlerin önlenmesı Için gerekirse genel başkan 
Fettah Akan 'ın da katıiacaRı bır açlık gre\'lnln yapılmasını önerdi. Sendika 
bakanı Altan'm yanıtı hayli ilginçti:  "Açlık grevine gideriz, ama açlık grevinde 
bana birşey olursa, teşkilat başsız kalır" 

Bu wr olaylarla, işçiler kimlerin kendilerini nasıl sattıemı gönnektedir· 
ler. San aendlkalar. böyle olaylarrla açıRa çıkmaktadır. lşçiler, her geçen gün 
gerçek smır sendikacıltemın anlamını kavramaktadtrlar. Tez Büro 1, üyeleri de 
yöneticUerinl, san &ıendikacıl�ı tanıdlkça blllnçlenmektedirler. 
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Geniş emekçi Yılınıarı birbirine düştirü
cü, ktrdırıcı provokasyonlar. 

EMPERY ALlzM VE YERLI 
BUR) UV AZI ELELE 

Bir yandan sömürü ortamını güvence 
altına alabilmek, diler yandan da geniş 
işçi ve emekçi yııınları kontrol altında 
tutabitmek için burjuvazi iktidar ortalı 
şeyhleri, aealan özellikle korumaLa, 
bunlarla olan ittifakanı titizlikle sürdür· 
mektedir. Sonuçta, lehiik \'e &ıılık gibi 
kurumların oluşıurdu�u baskı gerek 
maddi sömürü alanında, gerekse bilinçli 
uyaruŞI engelleme anlamında kitleler ü· 
zerinde çirte hir etkide bulunmaktadır. 
Burjuvazi bunun için feodal üstyapı 
kurumlarını korumakta, sürdünnektedir. 

EmperyaUzmin uzantılannm baskı ve 
sömüriisü de caba. Emperyalizmin dev 
kartellerinin, şirketl",rinin bu yöredeki 
uzantıları Mobil, Shell, BP, Ersnn vb.'nin 
solukları, diterlerininkirıde ek olarak 
O�u ve GÜJleydoeu'daki emekçilerin 
enscsindedlr. 

BIR SORUN DAHA: GÖÇEBELIK 

Toprakların belirli eUerde toplanması 
sonucunda geniş ylRınlarl çok yakından 
etkileyen topraksızlık sorununun yanısı· 
ra, Ooeu ve GüneydoRu 'da bir önemli 
sorun daha var: Göçebeılk. 

Berikan, Alıkan, Dudenı, Batovan. 
Kandali, Soran,Garisan, Mehnıediyan, 
Keşgüli, üzturikan, Tayan, Zıvıkan, Ke· 
çan, Gıttan, lşpırti, Mosereşan ve diler 
aşU'etlcr. Topraktan,okuldan, hastane· 
den, her türlü olanaktan yoksun insan· 
ların aşirelk!ri � büyük göçebe topluluk· 
lar. 

Göçebe aşiretler iilerindeki baskı ve 
SÖmürü de geniş boyutlara ulaşmak· 
tadır. ARalar. toprak sahipleri ve tüccar· 
lar başla gelir bu göçebe insanıum sö
mürü9.inde. 

Topratta ve bir yerleşim merkezine 
kavuşabibnek ıçın çırpınan göçebe a· 
şırellerden biri de Berilan aşiretidir. Be· 
ritan'lılar, toprııAa,kavuşabilmek için bir 
de dernek kunnuşlar. ürünlerinin. e· 
rneklerinin ürünü malları aracı tüccarla· 
rın elinden kurtannayı da düşünmüşler. 
Bunun Için de bir kooperatlr kunnuş· 
lar. Acilan ,öyle: Berilanh Göçebeledn 
Tanmıal lıkarimı Gerçekleştlnne ve SÜL
dünne DemeRI ve Beritan'h Göçebelerin 
Mollapolat Köyü Kaldınma Kooperatırı. 

SORUNLARıNı DILE 
GETI RIYORLAR 

Beritan'lı göçebelerin sorunlarını, he· 
deflerini dile getirdikleri basın billlenleri 
de var. Bu basın bültenlerinden birindI' 
kooperatif başkanışöyle diyor: 

"Biz, hayvancılıkla ueraşan bir aşire· 
ÜZ. Koyun besleriz.Koyun, eti, sütü ve 
derlsi ile para eden bir varlıktır. Gel gör 
ki, biz Beritanh göçebeler, böylesine 
herşeyi para eden bir varlık ile ulraş· 
mamıZl rnAmen varlıksısız. Bizler Çalı· 
şırlZ, başkaları kazanır. Buna düpedüz 
sömüri.i derlpr ve bizler oldum 011S1 sö
mürillürüz. Biz çalışırız, başkaları kıza· 
nır. Yaz kış çadlflarda yaşadıgımızdan, 
tutunacak bir dalumz, slrtunız! dayaya· 
cak bir duyanmız olmedıg:mdan sömü· 
rülmemiz daha kolay olur. t. 

Berilan 'lı pmekçllerin $OmnJennl dile 
getirtlikleri basın billtenlerinde daha 
sonra örgütlenmelerinin amaçlan, hfdef· 
leri ele alınıyor. Aynı basan bültenlerin· 
de, bu konuda şu görüşlere yer veriliyor: 

"Şimdi bu sömiir"ijye son vennek, 
birbir zahmet ye meşakketle, büyük rizi
kolara girerek yetiştirdiRlrniz ürünleri· 
mizi delen pahasına satabitmek, kendi 
kaynaklanmıza, kendi zenginIIRimize sa· 
hip olabilmek için kooperılil kumuk. 
Kooperatiflmize işlerlik ka:zandırdı�ı· 
mız, yakamızı faizcin!n, terecinln, tüca· 
rın, toprak �alarının elinden kurtardılı' 
mız an kentlerde hayvansal ürünlerin sa· 
tış fiyatiarını artıran o)ıınlar bozulacak, 
avantacı sınıllar devreden çıkarılacak· 
br." 

"ÇADıR" VE ÖTESI 

Beritan 'Idar basın bültenlerine 
"Çadır" adını vermişler. 

Y BrL kı, �öçebellk yapan, yaşadıkları 
günler çadırda geçen bu emekçiler, ya· 
şantdarının simgesi oldu�u için, bau 
büıtenlerini böyle ftdlandırml'ilar. Hayat, 
onlar için yalnlZca bır yorfuntuk. Ve 
çadır da bu YOı1!unJulun tek istisnası. 

Beritnn'lılar, çadırdan kurtulmaya 
kararlı olduklannı da açıklıyorlar. lskan 
için iki köy satın alml,lar. Ancak bu Iki 
köyün Beritan'lılarm tümünün iskan'ı 
için yeterli olmadilım da biliyorlar. 
Bunun ıçın, geri kalan Bentan'hlum is· 
kanı ıçın gerekli yerlere başwnnu,lar. 
Ama sorun bundan da öte Bedtanlılar 
için. Ba'ika aşiretlerden olup onlarla ay· 
nı yaşamı paylaşan daha binlerce Insan 
vll. Ve Beritanb'lar tomyorlar: Onlar ne 
olacak? 



SORUNLARıN KÖKLÜ CÖZÜMO • 

SOSYALiZMDE YATıYOR 

TORK TABIPLER BIRLlGI MERKEZ KONSEYI 'NIN DIYAR
BAKIR'DA YAPILAN TEMSILCILER MECLISI TOPLANTıSıN
DA SAGUK KONUSUNDA ÇEŞITLI SORUNLAR DILE GETI
R1LDI, ÇÖZÜM ÖNERıLERıNDE BULUNULDI:). DIY ARBA
KIR DA YAPILAN TOPLANTıDA öGRENCILER ADıNA KO
NUŞAN ERHAN BARUT, SORUNLARIN KöKLü ÇÖZtJ'Mü 
BUGÜNDEN Y ARINA MOCADELE EDILMESI GEREKLI HE
DEFLER ÜZERINDE DURDU. 

Türk Tabipler Biriili Merkez Konse· 
yı, 1978 yıhnın Ilk ''TenuUcUer Meclisi" 
toplantıaııa 11-13 Mayıs taıihieri arasın· 
da Dlyarbakır'da yaptı. 

Toplantıya Merkez Konseyı üyeleri· 
nın yanıma, Dlyarbakır.sllrt Mudln. il· 
ler! Oda um.ıUlerl de katıldılar. Türk 
Tablpler Birili Merkez Konaeyl adına 
cenel sekreter Dr. Şükre Güner'in basma 
yaptıtı açıklamada TTB'nln yapısı bak· 
landa bılgı ... lIdlkun sonra şu deıer· 
Iendirme yer aldı: . 

"üyelerimizin demokratik bak ve Is· 
temlerlnl savunmayı görev bilen, halkı· 
rmzm alhkb bir yaşama kavu,ml5l için 
ricadele Yeren. bu şartlann oluşması 
yönünde demokrasiden yana ve anti·fa· 
tllt bır yapıyı Içinde taşıyan TTB'lilillin 
bu çalı.ı;malan: üyelerinin ekonomik ve 
özIük oorunlannı i1gUendlrdi�1 kadar, 
baIkınUZın .. �hk &orunlanyla da yakın· 
dan IIgIUdlr." 

Dr. Güner, toplaobnın Diyarbakır'da 
yapılmUIDID gerekçesi olarak da tU nok· 
tayı vuııuladı: 

''TOplantıınlZda kamuoyıınu yakından 
• ııcııendlren ve baik .. thıı bakımında bır . 

qama olarak kabul edilen ''Tam süre 
ÇaIı,ma yuuı" gündemimizin başlıca 
konullllDdan biri olacaktır. özellikle 
&aRtık blzmetlerlnln sosyalleştirllınesi 
kanunun uygulanması ve Tam Süre Ça
btma Yasuının gerçekleşmesi, saltık 
blzmellerlnin götüıiilmedl�i bölgeler i· 
çin ÖDem taşıdıRı için bu toplantımm 
Diyarbakır'da yapıyoruz." 

Diyarbakır'daki toplantIlUn Ilk günkü 
bölümü, dinleylcilere açık olarak yapıı· 
dı. Bu böliimde Diyarbakır 'I\p Fakültesi 
ölrencilerl adına, öRnnci temsilcisi Er· 
ban Barut da bır konuşma yaptı. Barut, 
konuşmasında sallık sorununa, bu &Oru· 
nun Dolu ve Güneydolu Anadolu'daki 
boyutlarına ilişkin olarak çeşitli nokta· 
iara delindI. Dinleyiciler tarafından bü· 
yük bır Ilgi Ile Izlenen bu konuşmarun 
bir özetini, okurlanmıza sunuyoruz: 

SORUNLAR B 1I!ılNDOR 

''Türkiye'nın geneli 'yetersiZ olan 
&aRtık hizmetlerinin, daba da yetasiz 
oldueu do�u ve güneydolU bölgesinde 
bu tür çalışmaların yapılınası blzce daba 
anlamlıdır. 

"YI .. balkımızm sa�lık hızmetlerı ba· 
kımından Ueri bir &Ii_ma olan Tam Gün 
çalı.fma Yasasının' ana konu olarak ele 
alınması toplantının önemW bir kat da· 
ba artırmaktadır. 

"Bizlerin geleceıln doktor adayı ola· 
rak öZeWkle geri bırakılmış bölgeler ıçın 

daha da önemU olan 'Tam Gün Çalışma' 
yuuı:run çıkanlmll&ll.l Istiyor ve bu 
yönde verilecek her türlü mücadeeyi &0-
nuna kadar destekUyoruz. 

"BugÜD saltık hizmetlerinin yetersiz· 
Dili, başta Işçi sınıfı olmak üzere dıeer 
tüm emekçilerl ubdit eden bır sorun ba· 
Undedlr. lşç� emekçi ylRırJanru, Inim 
inim inleten konut, beslenme yetenizli� 
Ili, eıitlm ve işsizlik gıbı bır di�er &o. 
run da saAhk sorunudur. Bu ve bunun 
gıbı soruniar aslında birbirinden ba�ım
aız ve ayrı olarak düşünülemez, düşünül
memesi gerekir. Bu sorunlar bir bütün
dür. Ve hepsi de bir avuç kişinin bu hiz
metlerden sonuna kadar yararlanınUiI. 'if! 
geniş Işçi ve emekçi kesimlerinin mah
rum bırakılması esasıoa dayaruın kaplta· 
list düzenden kaynaklanmaktadır." 

ıSTATISTIKLER NE DIYOR? 

"Bu durumun en açık ömee:ini devle
tin resmi istatistiklerine bakarak görmek 
mümkündÜ!. ömeRin komşumuz Sosya
list Bulgaristan'da 80·90 kişiye bir ya. 
tak, 500-600 kişiye bır doktor düşmek· 
tedir. Hele. ülkemizde uygulanan yanlış 
&aRtık politıkası ODnucu, doktorlann bü· 
yük çetunlu�unun büyük ve gelişmiş 
şehirlerde toplanmasa buna eklenirse, ge
ri bıralalmış il ve ilçelerinin ne durumda 
oldueu gözler önÜlle serillr. Yukanda 
bellrttı�lmIz uygularnarun sonucu Sıırt, 
Bitlis'de 30.000 kişiye bır doktor, Gü· 
mi.işhane'de 16.300 kişiye, Çorumda 
32.000 kişiye bır doktor düşmektedir. 

"DoRu ve Oüoeydoltu Anadolu'nun 
birçok il ve ilçesinde üç-dört bın kişiye 
bir doktorun düşmesi de bu durumu ye
terince izah eder sanınm. 

"Bu durumun sebebi, bıundi�1 gıbı 
sömürü düzeni olan kapitalizmin geliş
me sürecindeki eşitsizlik ve dengesizlik
tir. Bu dengesizlik ve eşitsizlik bölgeler 
düzeyinde de kendisini göstermektedir. 
Hele bu dengeslzll�e, do�u ve güneydo· 
eu bölgelerinde burjuvazinin ırkçı-çö
ven politikası da eklenirse durum daha 
da �ırlaşmaktadır. Bu ırkçı-şöven po. 
Dtıka tüm alanlarda oldu�u gıbı sa�tık 
alanında da kend1slni gösdermektedir. 
Bunun en yakın ve &omut ömell Diyar
bakır Tıp. fakültesinde görülmektedir. 

"Diyarbakır 'I\p fakültesi bölgenin 
en önemli saRtık kurum olmasına raR
men, bugün hastabanede bir jeneratör 
dabi yoktur. Bu yüzden elektirik kesil· 
mesl halinde hutalar ameUyat masa· 
sında can vermektedir. 

Fakültenin işler du· 
rumda olmasına r&Amen, jeneratöriin ol
maınıw maddi duruma baelanmaktadır. 
Oysa bu Iddia tiimden geçersizdir. Yın. 
de twtabanede yeterU yatak yoklu�u 
nedeniyle bl ameliyat Için aylarca önce 
maya glrmek gerekmektedir." 

GERÇEK ÇÖZOM: SOSYALlZM 
ö�ncl temsilcisi Erban Barut daba 

sonra uygulanan basla politikası nedeni 
ile öeı"etim üyesi sıkıntlSl çekilen f.akill
teye doktor alınmadıeı gibi mevcutları· 
nın bir bölümünün de çeşitli gerekçeler
le okiildan..uzaklaştırıldı�ına dellinmiŞ, 
öetenci-memur-asistanlar üzerinde &i!ır
laşan baskılar üzerinde durmuştur. Ba
rut ayrıca fakülteye araç gereç alımında 
söz konusu olan binlerce Iirahk yo1suz.. 
luklara da dlkkatl çekml�tIr. 

Barut, konuşmasuun son böl.�de, 

&ÖZÜ edilen tüm sorunlann köklü çözü
ııiinün sosyalizmde yattıımı vurgula· 
nuştır. Barut'un konuşması şöyle son 
bulmuştur: 

''Bizler bu gerçeıı göZden uzak tut· 
madan saltık hlzmetıerlrıln soıyatıeştı· 
rilmesi, Haç saoayiqindevletleştirilmeai, 
saRtık ölreniminin yeniden düzenlenme
si, koruyucu hekimliRine önem verilmesi 
için ırticadele edeceRiz. Bu uRurda mü
cadele eden her kuruluş, ber kişi ve her 
örgütle dayanışma içinde olduRumuzu 
bildiririz. " 

I 
Mao' CU saldırganlar 
sermayenin emrinde 

23 Mayıs günü Adana'da meydan mahallesinde Görev gazetesi satan Tür
kiye Işçi Partisi Uyeleri, sermayenin besleyip semirttiği Maocu komandoların 
saldırısına uğradılar. 

Görev satışındaki TIP'liler, mahallenin emekçi halkı tarafından sıcak bir 

ilgi ile karşılanmışlar, tüm Görevller satılmıştı. TIp üyelerinin mahalleye giri

şinden itibaren toplanmaya başlayan Maocu komandolar ise saldırı haZlrlılda

rına başlamışlardı. Taşlar, sapalar ve bıçaklar hazırb.nıyordu. Kendi pıetele

rini zorlı, tehdiderle satabiliyorlardı. Aynı insanların Görev'i böy,"ine 
benimsemesi, çileden çıkMıyordu onları. 

Görev satışını bitiren Partililer mahalleyi terkederlerken, MaOOJ saldırı 
başladı. Oç Tlirl<iye Işçi Pmili h.fif y .... lınırken, üyelerden Serol Ay .. n JÖI. 
sünden bıçakla aAr yır.ılındı. Ay .. n h.,tıneye kıldrıldı. 

Serol Ay .. n güldUz çalışıp gece yük .. k öArenimini tımımlımıy. Çılı· 
şan genç bir partili idi. Vücudunun çeşitli yerlerinde tekme ye sopa darbele
rinden oluşan çüriikler bulunuyordu. Sol göAüs boşluAund. ise den n bir bıçak 
yar.ı51 bulunuyordu. 

Maocutar "öldU artık bırakalım" diye Aysan'ın yanından uzaklattılar. 
Meydan mahallesinin emekçi halkı bu olıyla birlikte Maocuların gerçek yllzl). 
nU bir kez daha gördUler. Yaralı Partililere büyük bir ii; ve yakınlık gösterdi· 
ler. 

MaoQJ komandoların bu son sald.,.ısı hiç kuşkusuz ceUSlZ kalmayacak
tır. Hesabı hem Tlirl<iye Işçi Partililer, hem de iArenç .. Idırı olay ... tanık 
olan mahalle halkı birlikte soracaklar, Maocutarı en etkın biçimde temt ede
ceklerdir. 
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-KIBRIS 
SOMIUT V'E ÖZLÜ ÖNER;i 

TUrldye politik yaoamuıda dı, politi
ka konulan yoRunluklarını korurken, 
Kıbru IOtUnun çöaümUy\e ilpli öneriler 
konUlu biiyük ölçüde tartitmA dı,. kal
dı. Bu oJıunun iki •• rçeti ortay. çıkar
dıiı aöylenebllir. Birincisi, yeni bükü' 
metle ba.flay:an dı, poUtikada canlılık 
ıörii.ntü&ünün hükümetin özeı erdeml.
rind.n kaynaklan.madıitı,ıorunun temeli
ni Türkiye'nin içine itildiRi ekonomik 
toplumaal, politik bunalımm ietirdiRi 
çıkmaz.lann Olutturduawıun ortaya çık
l1\UI. Gerçekten de dı, politika da temel 
sorun Türkiye'nin emperyalist liıtem i
çinde ilişkilerinden uynulanmakta ve 
Kıbnı konusu ancak bu ilişkiler içerilin
de bir .orun olarak belirmektedir. lkin
ci "ıçek ise Kıbrıs konusuna Türkiye 
nin tüm Kıbn. baUunın sonın1anna Iter
çek çözümler aramak için yaklqmadılı, 
içine ıınıeo bunahmı hafifletmek için iç 
.. dıf destek kuanma çabuı ile ",er
çekçi öneriler" huıılamu. zorunda kal
dılının ortaya çıkmuıdır. 

Ecevit. Hükümeti .,. Denktq yöneti
mi, Kıbm lOtUnuna ,erçekten çözüm 
areyt.41 içinde olulardı ıerçek bir çözü
mün ko,ullan olarak Kıbrıs Devleti nin 
balınwzlıitırun, egemenliRinin , topnk 
bütüntüıtünün ve baltlantLSlZlıltırun kabul 
edildiltini ve bunun uluslararast ;aranti 
altına alınırıuırun benim�ndiitini ilke 
olarak açıklarıar, bu ,aranti altında Ada' 
nın tüm yabancı ü. ve werlerden arındı· 
rılınw ve kendilinin wersizle,tirilmesi
ni, Ada'daki her iki toplwnun iç yöne
timlerinin demokratikle,tirilmesini, her 
iki topluluktan halkın, topluluk ve mer
kezi devlet yönetimlerinde söz ve karar 
&ahibi olarak, eşit fartlar altında, kar
de4çe, uyumlu bir biçimde ya,ayabil
mesini hedenediklerini ortaya koyarlar
dı. Böylece, gerçek kalıcı ve adil bir çö' 
züm için yollar açılırdı . 

"SOMUT" AMA GIZLI 

Bu vaz,eçilmez, ilkeeel temeller üze
rinde hiçbir açıklama yapılmadan Türki
ye'de KıbrLS .orunu için Türk tarafımn 
ıomut öneriler hazırladıRı ileri .ürüldü. 
önerilerin ne oldulu konu.unda yuvaı· 
tak IÖzler dı,ında bilai verilmedi. Kıb
na Türk halkından da bu bilıiter saklı 
tutuldu. Türkiye'de tel muhalefet cep
hed ve tüm büyük bum önerilerin içeri
Itini arqtırma iereli duymadı. Bilinçli 
bir çaba ile aizlilik perdesi örtülü tutul
maya çalıljwyor. Konunun tart" ılabil· 
mali ".omut ve özlü" denilen önerile
rin gerçek niteliklerini ortaya koyabile· 
celi pbi, Kıbrıs sorununun özünün de 
kitlelerce kavranılma.mı salbyabilir. Bu 
nftlenle gizlilik perdelinin k:!'ldarılmUlna 
yanaşdmıyor. ''Türk önerilerinin" içerilti 
konUlunda bilıı:i .hibi olabilecek tüm 
çevreler titizlikle bu konulann tartl,ll
masından kaçınıyorlar. Bu nedenlerle 
"Kıbna T'ıirk Federe Devleti " tarafın
d.n hazırlanarak , Ankara'da bazı y.b.n
cı elçiliklere dalıtılan "Kıbm Sorunu
nun çözümü için KıbrLS Türk teklifleri 
iiıerine açıklayıcı notlar" bqhklı bro
türden hiç IÖZ edilmedi. Bro,ürde yeLer
li olmasa da önerilerin içeriRi iizerine 
kamuoyuna Y&nllhlandan daha fazla bil
ii bulunuyor. Bro,ür'ün "ilerici" basın
da dahil olmak iizere büyük gazetelerin 
eline ,eçmediltini dü,ünmek çok zor. 
Buna karşılık Ni ... n 1978 de yayınlanan 
br04ür buında hiç yer alm.dı. 

SözkonU&l.l broşürde önce Kıbrıs Lo
rununa "Anayaaal bir çözüm bulmak 
için ortak hareket noktaları" aramak 
amacıyla, mevcut. "güçlükler" ıU'alanı
yor. D.ha .onra bu (lÜçlükleri "ıerçek' 
çi" bir anlayı,l. "deterlendirerek" geti
rilen çözüm önerileri geU,tiriliyor. 

"GüÇlüKLER" NELERMIş? 

"Güçlük" ya da "en,el" olarak. anl.
tılan ol.ylar ve aaptamaJarla varılmu. I.· 
tenilen ıonuç ,öyle: "iki topluluk ara-
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&l.Dda "eçmi,te unutulmaa kolay olma
yan dÜfman.lık.lar yarattlmı,tır ve bu ne
denle iki topluluk birbirlerine lfÜYenme· 
mektedir. Bu " haklı' nedenle sorunun 
"hukuken dü:&enlenmemnm' de "üçlük
leri bulunmaktadır." Böylelikle, iki top
lumun cn"ün haklannı da "özeten mer
kezi, ortak bir hükümete dayalı bir 
çözüm önerisinin olanakalzlal. ""erçek
çilik" perdesi arkUlDa qınllarak kanıt
lanmaya çalışılıyor . Politik ""üçlük" 
olarak Kıbrıs'ın iki etnik topluiulu ara
ıında kanlı olaylartn hikayesi anlatılıyor. 
"Yüzyıllu boyunca, iki ulusal topluluk
ta ulusal kimliklerini kıskançlıkla koru· 
mutlar 'ulusal özlemlerhu' canlı tutmu,
lardır. Kıbrıs Ortodokt Rum kilisesi 
Enoda'i _wnup, Türklere kar,. duylU
ian beilerken, Kıbna Rum okulları da 
bu 'uluta! politikaya' kültürel dayanak 
aaliadılar, Kıbru Türkleri I.. Kıbru 
Rumian tarafından yok edilmek, y. da 
öıüm1enmemek için kar,ı önlemler al
dılar." deniyor. Bu nedenle iki toplu
mun kanlı çatujmalara dÜfmesinin "ka
çmılmaz" oldulau belirtilerek, daha 
1960'da kurulan Kıbrı. Cumhuriyetinin 
bu "eerçekler" sebebiyle "fonksiyonel 
Federatif niteLile" .. hip oldulu nı .on
raki olaylann bu nitelilin "unutulmuı" 
ile ortaya çıktılt Ileri sürülüyor. "S05YO
ekonomik en,eUer" olarak d. iki toplu· 
lulun ekonomik ve so.yal ,eli,me dü
zeylerinin farklı olu,u "österlUyor. 
"Kıbn. Türk toplumunun yıllardır Kıb

nı Rum1anmn hakimiyetindeki hükü
metler eliyle uluslolWGlI ilişkilerine ko
nan kuıtlonuılarla yoktullul_ itilirken, 
Kıbrıı Rum1annın iktidar mekanizmUl
nı kullanarak dı, ticareti ellerinde tut
tuju, adadaki yabancı /irnuı ue i,letme
leri temsil etme tekeline sahip oldulu, 
dı, yardımdan yararlandalı" ve bu ne· 
denlerle zenlinle,tili ileri .ürüli.iyor. tt· 
te önerilerde benimsenen "örüşe "öre 
"eçmi,in dütmanlıkları bu nedenlerle 
doRmu,tur ve yine ayru nedenlerle hu
kki bir düzenleme aranırken iki toplum
lu "e\'Şek bir federal yapının kurulmaa 
'(erekmektedir. 

"GERÇEKÇILICIN" SıNıRLARı 
YA DA SINIRLI GERÇEKLER 

Söylenenler ".onuç" olarak genel 
hatlarıyla gerçek. Ancak bu .onuçlara 
vanlmaJımn nedenleri araştırılmak isten
miyor. Gerçekçilik adı altında yapılan 
bu ııaplamaların nedenlerini göstenne· 
den çözümler aramak gerçekçilikle baR
da,anıu. Albnda varılmak istenen so· 

nuç Kıbn. sorununun dolu, nedeninin 
'birmni n  dilerini ezdili iki farklı ulu

sal topluluk olmasına" dayandınlm.k 
istenmesi . Gerçekte ile 'orunun temeli 
bu v.n1an .onuçlarla bir bakıma itiraf 
ediliyor. Yeterki halkları birbirine dü,
man eden olarların özü yerli yerine ko
nultun. Amaç geçmi,te iki toplum .ra
.ında dü,manhklann yarat.ılmasının ıı
nıtsal temelinin unuLturulması. Böylece, 
ıı:eçmi,te iki toplum aruınd.ki düşm.n
lıkların lnliliz yönetimi eliyle özel ola
nk yarat.ıldıRı, tngiliz egemeniiRini si.ir· 
dünneye olanak. yaratılmuının amaçlan· 
dılı gerçeli kitlelerden .&klanmı, ola· 
cak. Yine 1960 AnayallUı Ile ıı:etirilen 
fonk_yonel bir (ederatiC niteURin em· 
pery.Uzmin doRrudan kat.kıııyla Kıbrıs 
halkına dayatılması "erçeA;i de hasır altı 
edilmek i.teniyor. 196D'd. emperyaliz
min kabul et.tirdiRi sistem için itiraf edi' 
len hu.u., iki toplumun ayrılıRını önııö. 
ren düzenlemelerin, halklar arasında düş' 
m.nbkları körükleyid bir yapı oldulu 
ayrlLıklar( d.yat.an düzenlemelerin halk
Iara ölüm, yoksulluk felaket. getirdiRi ve 
empery.lizme müdahale kapııını açlk bı
raktlRı ort.aya çıkıyor. Topluluklar ara
.ınd.1d 1ı00yo-ekonomik geli,me düzeyi
nin " et.nik" farklılıRa indirııenmelinin 
bir batka amacı da, kapit.ali.t. Ii.temln 

KIBRIS KONUSUNDA TüRK ÖNERILERI GERÇEKTEN ''SOMUT VE 
ÖZLO: SORUN ÖNERILERI KAMUOYUNA GERÇE(;E UYGUN OlA
RAK AÇıKLAMAKTA. BUNA YANAŞMAK SERMAYE DOZENININ 
TEMSILCILI(;INI YAPANLAR IçIN KOLAY DE(;Il. GERÇEKLERI KIT
LELERE DUYURMAK SOSYAıisTLERE ÖZGü BIR NITELIK_ SOS
Y ALIsTLER BU GöREVINDE üSTEsINDEN HERZAMAN GELECEK
lER. 

sömürüye dayalı &lnıfsal nitelilini ıı:özler
den kaçırmak olarak beliriyor. 

Böylelikle uluslararası alanda yandaş 
ııaRlarnak için Türkiye Hükümeti ve Kıb
rLS Türk Yönetimince geliştirilen ,örüş
lerin KabrLS halkı ve genel olarak tüm 
kitlelerden saklı tutularak tartışılmaktan 
kaçırılması nedenleri kolayca ortaya Çı
kıyor. ERer demokratik bir tartışma atır· 
çekleşirse , Kıb",s ta devlet. yapısınd. bir 
büt.ünlük oluşturmaya yönelik olmayan, 
ayrılıRı hedeneyen düzenlemelerin Klb
rLS'ın her iki toplumunun da çıkarlarına 
ters olduG:u "erçeRi vurgutanabilecek ve 
yine temel .orunun etnik ayırıma day.n
dırılmasırun, Kıbrıs halkının bir bütün 
olarak demokr.tikleşme ve ,ömürliden 
kurtulma mücadelesini en"ellemeye yö
nelik olduRu da ortaya çıkabBecektir. 

SOMUT VE öZLO öNERILERIN 
ARKASıNDA YATAN GERÇEK 

ı,te bu nedenlerle, Kıbrıs Türk top
LUiURU yönetimince ııeliştirilen t.üm öne· 
riler, tartışmadan kaçınlarak, faiU bir i
kili yönetimin varlıRım esu .lma temeli
ne dayandırılıyor. Daha Anayasa taslaRı 
önsözünde "Anayurtlarıyl. dOlUuk ve 
işbirliRine dayab bir politika izlemenin 
tarihsel binorunluluk oldultu" .öylene
rek, baitınu.ız bir devlet kurulma yolu 
kapatılmı, oluyor. Aynı "örü" Kıbrıı 
Türk Yönetiminin önerilerinin bir çö
züm için "temel ön gerekler" bölümün
de de yerini buluyor; "Her toplululun 
bütün milleUerle ve özellikle kendi ana
yurduyla kültürel, ekonomik ve ticari j
Uşkileri koruma ve geliştirme hakkı" bu· 
lunması i'Wlnerek fıilen ayrı iki devlete 
giditmek istendilti ort.aya çıkıyor. KtbrLS 
Türk yönetiminin "mevcut. gerçekler ve 
ıı:eçmiş deneyler lşıRında" yapt.ılı ".o
mut. ve özlü ' önerilerin temeli bU.öne· 
riler "Federal Yasama" ba,lıklı bölüm· 
de daha d. açıktılta k.vu,uyorlar. 

Önerilere ,öre herbir "Federe devlet· 
te, adadaki yaşamın yaııam. konularını 
ilgilendiren işlerin çoAuyl. uArllfacak 
olan ayrı Y ... m. Mediıleri' ol.cak. "Bu 
meclisler, her Iki t.oplululun da seçilmiş 
organları olarak, federal hükUmet. .ilte· 
minin ortak t.emel l,levlerlni ilgilendiren 
federal yuamayı da yerine ıı:etirecekler" 
( •. 22) Bu işlevler Ise ,öyle .ır.lanıyor: 

1'01, i,leri, 014 S.vunm., Bank.cılık, Dış 
tıcanıt ve parual işler, Fedenl büt.çe, 

Gümrük tarife ve riilumla.n, Da, Komij
Dikuyon, Federal _thk hi:uneUeri, 
.Iırhk ve uzunluk ölçü .tandartlan, Pa· 
tentler, thtlra bentlan, telif haklan, Me· 
teorolojik hizmetler. Turizm ve Enfor
ma&yon�(Geride ne k.ldtllDJ sormak .. -
rekiyor.) 

Sonra da ekleniyor; "Elter federal ya
sama konularında iki yuama orpıu ara
ıında anlaşmazlık çıkarse, her iki mec
listen de 10 ar kişinin katılacalı 20 killi
lik bir Fedenl Mecli. kurulm .. önıörül
mektedir. Böylece "u.temin bir topluIu
lun, diRerinin e"emenliltine dü,melini 
önleyecek biçimde tu.arlandılı w tam 
bir çıkmaza düşülmenin olanak ... kaldı
Iı" iddia ediliyor. "Ek olarak, Anay .. ' 
ya ununluk konul.nnda Federal Ana
yua mahkemesine ba,vunn. yanında, 
en son çözüm olarak, her bir Federe 
devlette .yrı ayrı referandwn y.pdınuı 
da ön"örülmektedir" deniyor. 

SOSYALISTLER GERÇEKLERIN 
SAKLANMASINA IZIN VERMEZLER 

Eler "Kıbrı. Türk Federe Devletin
ce" d.lıblan bu bto,ürde bulu hat.ul 
yokaa, 22-23 .. yfalarda yazılanlar .ynen 
böyle. Akla, acaba alay mı ediyorlar di
ye "elebitir. Ama .. rçek bu. Kıtw. On
letinin kurulmuı için Oenkta,'ın Ank.· 
n ile birlikte oluşt.urdulu ".omut ... Ö&. 
Iü" öneri .ynen böyle. Söz konUlU olan 
iki ayrı devletin bir Ittifak anUq;ma. 
dean, bir devletin kurucu an.y ...... 

Bu "düzeni" korumak için de kabu
lü "zorunlu" başka hükümler önerilm_ 
de ( ! )  unutulmamılj. Bir tanesi ,öyle : 
"1960 Garanti ve Ittifak .nUa,ma .. na 

atıft.a bulunularak bunlara an.yual ,üç 
kazandırılması". Böylece fiili iki devlet 
kurulmuı yet.medili ııibi bu devleUen 
de her an müdah.le hakkı aakLı t.ut.ui· 
makta, 

Kıbns konu.und. Türk önerileri eer
çekten .omut. wl özlü. Sorun önerileri 
kamuoyun. açlkç. 'unabilmekte "ıo· 
mut. ve özlü" olabilmekte. Sorun "erçek' 
leri halk kitleleri önünde .çıkç. tartı, •. 
bilmekte. Bun. y.natmak aermaye du· 
zeninin 'u veya bu biçimde tel1\lilcili
lini yapanlar için kolay deltil. Ama ile· 
rici ııüçler için iM w-arla ıı:erçek"rm or
tay. konulmw için mücadele etmek bir 
"örev. Soıyali.Uerin ba,arıyl. yerine ,e
Urecekleri bir "örn. 



AFRiKA'DA NATO'CULARA YER YOK 

Afrika Mayıs ayı içınde dünyanın en 
sıcak bölgesi olma konumunu sürdürdü. 
Afrika halklarının gerek emperyalizme 
ve sömürgecilile. gerekse kıta içindeki 
gerici ve ırkçı rejmlere karşı verdikleri 
ulusal kurtuluş mücaleleri. ve bu müca
deleler sonucunda sosyalizm doerultu
IUnda bir gelişme içine girmeleri, emper
yalizmi ve gerici U'kçı rejimieri korkuya 
dÜ$üıüyor. Afrika'nın yeraltı ve yerüstü 
zenginliklerinin emperyalist tekkelerin 
denetimi altında oldueu biliniyor. Bu 
açıdan. Afrika bir bütün olarak emper
yalizmin. ve dünya kapitalist sisteminin 
hammadde depOliU durumunda. Oünya 
kapitalist sisteminin içinde bulundueu 
ekonomik ve politik bunailm, büyük 
ekonomik ve ,tratejik önem taşıyan bu 
bölgenin kendi kontrolu dışına çlkma
sını emperyalizm için daha da büyük bir 
tehlike haline getirmiştir. Emperyalizm 
bir yandan dotrudan dotmya kendi ku
mandası altındaki trkçı ve gerici rejimIe
ri si.irdünnek. di�er yandan dünya ölçe
Rinde elinde tutlu�u etki alanlarından 
birini yitirmemek için, dolayh ve dolay
sız her türlü müdahalede bulunuyor. 

ÖNCE SAHRA, ÇAD VE NAMIBY A 

Mayıs ayı içinde Afrika'daki gelişme
ler şöyle özetlenebilir: Fransa'nın Batı 
Sahra'da Polisario örgütüne karşı girişti· 
ei silahlı saldırı ve yine aynı ülkenin 
Çad'da Frolinat Cephesine karŞı silahlı 
müdahalesi başlıyor. Bu müdahalelerin, 
en başla dünya emperyalist sisteminin 
lKieri ABD tarafından destekJenmesi de 
dikkatleri çekiyor. Müdahale ve destek
leme gerekçeleri hazır:"Bölgede denge· 
nin saelanması, çatışmaların durdurul
ması ve Fransız vatandaşlarının korun
ması." Aynı günlerde G. Afrika birlik
lerinin Angola topraklarından 150 km. 
içeriye girerek Namibya göçmen kamp
larına saldırısı var. Bu saldırı sonucunda 
yaşlı ve çocuklar dahil olmak üzere çok 
sayıda insan katlediliyor. Irkçı, gerici 
G. Mrika rejiminden bir yetkili, saldırı· 
nın d<>e.rudan doe;ruya SWAPO güçleri· 
ne karşı girişilen bir operasyon" oldu
eunu açıklıyor. Saldırı üzerine toplanan 
BM Güvenlik Konseyi, G. Afrika birlik· 
lerinin kayıtsLZ Şartsız geri çekilmesini 
istiyor. ' 

ETYOPYA VE ZIMBABVE'DE 
GERiCiLIK BOZGUNA UGRUYOR 

DiA:er bir gelişme de, Etyopya rejimi· 

nin, emperyalizm glJdwnunoelO ve :so
mali ile Sudan gerici yönetimlerinin des
ıeeindeki ayrılıkçı Eritre kuvvetlerine 
karşı giriştiei askeri harekat oluyor. 
Etyopya yönetiminin ülkedeki ulusal so
runun barLŞçı ve demokratik yoUardan 
çözülmesini sawndulu biliniyor. Bu 
d<>erulluda da "bölgesel özerklik" ilkesi· 
nin hayata geçirilmesine çalışıhyor. $o
runun bu yollardan çözülmesine karşı 
emperyalizm bölgedeki etnik aynhkları 
körüklüyor. Ilerici Etyopya yönetimi, 
ülke içindeki antiemperyalist demokra· 
tik kazanımlann korunmasını ve ülkenin 
ba�lmsLZheulın saelanmasını hedef alı
yor. 

Afrika'da ırkçı ve gerici rejimlerin en 
saldırganlanndan biri olan Rodezya'da 
da durum gerici iktidar ve emperyalizm 
açısından iyi gitmemektedir. Geçtieimiz 
dönemde bazı işbirlikçi siyah "liderle
rin" kablımıyla kurulan "geçici hükü
met" siyasal bir buhrana sürüklenmekte
dir. Hükümet içindeki anlaşmazlıklar 
",ike"yi iyice ortaya çıkarmıştır. lşbir
likçiler, iyice tecrit olmaktadırlar. Bu
nun yanında, Zimbabve Yurtsever Cep
hesi tüm bu oyunlar karşısında bugün 
sürdüroülü mücadele biçiminden hiçtir 
tavlz vermemektedir. 

SIRA ZAIRE'DE 

Emperyalizm açısından yeni bir "Çı
ban baliı"m da Zaire oluştunnaktadır. 
Bilindili gibi Şaba bölgesinde hükümet 
kuvvetleriyle, emperyalizm ve maocu 
Çin yönetimi tarafından "işgalci" olarak 
nitelenen güçler arasında çarpışmalar 
sürmektedir. Çarpışmaların bu bölgede 
yol!unla.şma.sının nedeni, bölgede zengin 
kobalt ve bakır yataklarnun olması, bu 
yataklann Amerikan tekellerinin deneti
minde bulunması ve bu yüzden de sömü
rücü çıkarların yolun bir biçimde ken
dini hissettirmesidır. 

Şaba ve Kolvezi bölgesinde ulusal Çı
karları sawnan halkçı güçlere karşı 
olanlar yalnızca hükümet kuvveUeri de
�ııdir. Bunların yanında emperyalist dış 
müdahale de yerini alıyor. Mobutu'nun 
yardımına Fransız ve Belçika kuvvetleri 
yetişiyor. Müdahalenin gerekçesi, PaL isa
rio ve Çad'a yapılan müdahalede gösteri· 

lenle aynı: "Bölgedeki Avrupalıların kur

tarılması". Sözü edılen bölgede ekono

mik olarak Amerikan tekellerinın Çıkar
larının aeır basmasına karşılık askeri mü

dahelede bulunanlann Fransa ve Belçika 

olması ilginçtir. Amerika, bu mUdahele· 

ye askeri malzeme saehyarak dolayh 

youaroan kaWıyor. Müdahale, gösteri
len gerekçenin aksine, ülke içindeki ile
rici hareketin bastırılıp yok edilmesini 
amaçlamaktadır. Bunun en açık kanıtı, 
bölgenin Kongo Ulusal Cephesi Kuvvet· 
lerinin elinden almmasından sonra, ülke 
içinde Fransız ve Belçika'h askerlerin 
bir sürek avını sürdünnesidlr. 

Kongo Ulusal Cephesi'nin sürdürdüQU 
mücadele, yalnızca emperyalizme karşı 
sürdüriilen bir hareket olmaktan öte, 
Mobutu yönetimini de hedef almakta
dır. Eskiden ''Belçika Kongosu" adıyla 
Belçika'nm sömürgesi olan Zaire'de ba· 
eunsazhk kazaruldtktan sonra işbaşına 
geçen Mobuto yönetimi, kurulan yeni 
devleti, göltintüde baA:ımsLZ, ama politi
ka ve ekonomik olarak emperyalizme 
baeımh bir d�rultııya sokmuştur. Mü
cadele, bu nedenle iç ve dış gericilile 
karşı verilmektedir. 

JANDARMA KARAKOLLARı 

Emperyalizmin, Afrika'daki ilerici 
hareketleri ezmek Için genel olarak üç 
yönlü bir saldırıya geçtiet ortaya çık
maktadır. lık sıçrama taht&sını. ırkçı ve 
gerici rejimler oluşturuyor. Bunlar, ken
di sınırlarına yakın ülkelerdeki ulusal 
kurtuluş mücadelelerini çeşitli yöntem
lerle bastınnak işlevini yükleniyorlar. G. 
Afrikabirliklerinin Angola topraklarına 
girip Namibya göçmen kamplarını bas· 
ması, buna bir örnektir. DiA:er bir örnek; 
Somali'nin ve Sudan'daki gerici rejimIe
rin Etyopya'ya karşı Eritre'deki ayrılık
Çı hareketlerin yanında yer alması, des
teklemekle kalmayıp do�rudan doeruya 
askeri saldU'lya geçmeleridir. örnekler 
çoe:altılabilir. Bu türden gerici rejimler, 
başta ABD olmak üzere tüm emperyalist 
güçler tarafından desteklenmekte ve her 
türlü askeri yardınu alabilmektedirler. 
Bu rejimier , emperyaJizmin Afrika jan· 
dannalıeını yapmaktadırlar. 

Emperyalizmin ikinci saldırı yön· 
temi ise "koUektif" müdahaledir. Bu, 
Zatre öme�inde açlkça görülmektedIr. 
Zengin kobalt ve bakır yataklarını de
netiminde tutan ve bu yoldaki yatU'ım
lan 1 milyar dolar civarında olan ABD 
emperyalizmi, Fransa ve Belçika aracı
Iı�ıyla ülkeye müdahale ebnekte ve bu 
ülkelerin müdahalelerini sudan gerekçe
lerle haklı göstermeye çalışmaktadır. 
ABD 'nin Fransız ve Belçika birliklerine 
uçak dolusu askeri malzeme yonadıeı 
bilinmektedir. Geçmiş dönemlerde em· 
peryalizmln yalnızca ABD aracılıeıyla 

Afrika'ya müdahaiede bulunması yerıne, 
şimdi devreye NATO üyesi Belçika ve 
Fransa gibi emperyalist devletlerin gir
mesi, Afrika'da bir bütün olarak emper
yalist sistemin çıkarları oldul'unu � Al· 
rika'ya yöneltilen saldırıların NATO çer
çevesi Içinde planlandı�ı ortaya Çıkmak· 
tadır. Bunun en açık kanıtı, çatlşmala
rın ertesinde müdahalede bulunan em
peryalist .riiçler arasanda .çlL. çıkan sür
tiifmeleridir. 

ANTIKOMüNIZMIN IGRENÇ YüZü 

üçüncü saldırı türü. emperyalist siste
min dunnaksızm sürdürdüeü ince anti
komünizmin, fırsatını buldukça Sovyet
ler Birlili ve sosyalist sisteme karşı az
gın ve açık bir saldırıya dönüşmesidir. 
Afrika'daki olaylar üzerine emperyalist 
ve kapitalist ülkelerin tüm propaganda 
olanaklarını, çatı,maların Sovyetler 
Billili, Küba ve Demokratik Almanya 
tarafından "körüklendilini" yayma yo
lunda kuUarulmaktadır. Bu noktada Çin 
yönetimi de emperyalist saldırıya omuz 
vennektedir. Mao'cu Çin yönetimi Et
yopya'ya karŞı Eritre'deki ayrıhkçı güç
lerin yanında yer alarak, ve emperya· 
Lizmle eşgüdüm içinde hareket eden Mo
bubJ yönetimini destekledil'ini açıklaya
rak, emperyalizm ile açıkça i,birııgı el· 
tilini kanıtlamışbr. 

ANKARA'NIN SESSIZLIGI 

Belçika'nın Zaire'ye müdahalesi sıra· 
sında Türkiye'nin Başbakaru olarak Ece
vit'in Belçika Başbakanı Tindemansla 
görüşmesi, bu arada müdahaleye karşı 
hiçbir resmi tepkinin gösterilmemesi ilgi 
çekicidir. Bu, her fırsatta kendini barLŞ· 
tan yana ilan eden Ecevit hükümetinin 
kendi kendisini yalanlamasanın bir örne
ii olmuştur. 

Emperyalizm ve gerici, ırkçı rejimler 
Afrika'nın sürekli olarak kaynar bir ka· 
zan olmasını istemektedirler. Amaç, kı
tadaki ilerici, antiemperyalist hareketle
ri bu yoUa kontrol etmek ve giderek 
ezip ortadan kaJdırmaktır. Tezgahlanan 
açık ve gizli oyunlar, bu amaca hizmet 
etmektedir. Sosyalizm yoluna girmekte 
olan ilerici re;mler ve ilerici güçler, sos· 
yalist sistemle sıkı bir dayanışma içinde 
bu oyunlan boşa çıkarıyorlar, çıkara
caklar. Emperyalizm ve d<>erudan 
doQruya onun kumandası altındaki ırk
Çı, gerici rejimler giderek köşeye sıkışı
yorlar ve elki alanları daralıyor. 
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Savak'ın baskı ve pasifikasyon yöntemleri 

RESMI TEMSiıciLIKLER Dı ŞıNDA 
SAVAK, "BIRLIK", "DERNEK", 
SPOR KUlüBü VB. BiçiMLERDE DE 
AGINI AVRUPA VE AMERIKA'DA 
GENIşLETEREK MUHALEFETIN 
KAMUOYU ÇALIŞMALARINA 
KARŞI BIR AGıRLIK OLUŞTURMA 
GAYRETINDEDIR. BAŞARısızlıK 
NEDENI ilE ÇöZüLC» YENI 

.ADlAR ALTINDA YENIDEN 
OLUŞTURULAN BU TüR SAVAK 
GIRIşIMLERINE SOMUT 
ÖRNEKLER SAVAK'lA ILGILI 
Y AZI DIzIsININ BU BöıOMüNDE 
ELE AlıNıYOR. 

SA VAKtın karşı devrimci istihba
rat faaliyetinin bölgesel merkezleri, em
peryalist aıtem çıkarlanrun bekçilili 
adına, tam CIA usulü, Lübnan, Mısır ve 
Kuveyt'de bulunmaktadır. 

Nerelerde muh.sleCet gurupları etkin
se veya nerelerde bölgesel özellikler ne· 
deniyle Şah rejiminin geleceti için tehli
ke teşkil "!den hareketler mevcutsa, ora
larda SA VAK ajanl.n, ıörünücde banka 
memuru, muhabir, İran Havayolları gö
revlisi vb. biçiminde yerleşmektedi.rler. 
(7) SAVAK temsilciliklerinin bulundu
�u hemen her ülkede, bir de koordina
tör adıyla, oradaki baRh kademelerle 
ilişkiyi düzenleyen bir görevli bulun
makladır. Benzer şekilde , kapitalist ül· 
keler temsilciüklerinin SA V AK ile ilişki
llini düzenlemek adına onların koordi
nt!.S)'on görevlilf"ri de Tahran 'da faaliyet
tedir. örneCin Federal Almanya'nın "A
nayua,yı Koruma-Verlasaıng.s.Ehutz" 
örgiıtü ile SA V AK. arasında bu tür ilişki
nin varlıA:ı, İran dışişleri bakaru Halatba
ri ile Federal Almanya hükümet sözcüsü 
tatatından resmen do�ruJanmLŞ bulunu· 
yor. (8) SAVAK taaliyetinin Anupa· 
Tahran arası koordinasyonu, Şah tara
fından Cenevre merkezine özel elçi ola
rak gönderilmiş bulunan, bir zamanlann 
Avrupa ajanı eski dışişleri bakanlıRı 
müsteşarı rarviz KhoMari'nin yükümün
dedir. Dıli' karşı, kültür ve akademi,yen· 
lt!rin elitiın sorunları üstüneynıiş gibi 
ı:örünmek üzere, gerçekte tüm tran dıış 
temsilciliklerinin gizli faaliyetleri bu ki
şinin direktiri altındadır. Dış temsilci
liklerin raporlan Tahran merkezine Te
lex ile (Kod numarası 2818) ulaşır ve 
Cenevre'den çeşitli Avrupa şehirlerinde
ki dış temlikiliklere iletilir.(9) Resmi 
temsilcilikler dışında SAVAK, "birlik", 
'dernek", "'por kulübü ' vb biçimlerde 

de aRı DI Avrupa ve Amerika'da genişle
terek muhaleletin kamuoyu çalışmaları
na bir karşı a�:ırlık oluşlunna gayretin
dedir . D�nsızhk nedeniyle çözülüp ye
ni adlar altında tekrar oluşturulan bu tür 
SAV /'.K girişimlerine ıomut örnekler: 

Federal Almanya \'e Blltı Berlin'de . 
'baıı Gen�lib<i nehherlik örgütü ' (İra· 

nischc Jııgcnd führunı:·Qrgar.islllion ), 
"Iran Mil1iyt!lçi Teşkilatı" (Nationalis' 
tisdıe Organisatıon lraDS), "ıranın Birli· 
C:i rarlilii " (i-'an·lraniııtische Parlei ) ,  "1· 
raıılı j�ı.:reııdler Kül tür Birliği" (Kultur· 
\'erein Jrar.ischer SludenLen), "han Ai· 
01110 Killtür [)Prnel:i ' ( Iranisch·neul.sdıe 
Kulturgesell &chaft) vb. Her birini n  luın� 
Almancı hem F'arsc.·a yayınları vurdır. 
(ıo) 

Fransa'da : "tran·Fransız 006tluk 
Demeli" (OeseUschın tür lranisclı· 
Franzöache Freund-acha!t) , "Farah
Pahlavi-GeaeUachaft" (Ferah·Pehlevi 
Demeli) vb. 

Türkiye'de: '"Yeni İran Partisi" tem· 
"leiliA'i. ( 1 976'ya kadar) , '"Merkezi 
Gençlik Spor KulübU" , ''Taclj Spor Ku· 
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Iübü", "Re,mi 'Eıeıaıt' Günlük Gazetesi 
Daimi Bürosu" vb. 

tür�:�����r��:��:�����i;�����: 
Düzenli jumal görevi yanında bu 

"sporcu" ve "kültür hizmettileri"nin di· 
Rer görevleri de rejim lebine yalan bilgi 
ve propagandalar yaymaktif. Bölgesel ve 
daha büyük günlük ııazeteler Incelenir, 
bunlann tirajlan ve eA;ilimleri ile gerek 
bum, ııerekse radyo yayıncılan üzerine 
etki yapabilme olanaklan dedenerek -i
cabeden maddi katkı da ullanmak sure
tiyle· hedefe yönelik olarak devreye s«>" 
kulmatan için merkeze bildirilir.( l 1 )  

Y urt  dışmda muhalefete ubotai, sal
darı ve dolrudan tehdit uygulamak üzere 
de &el ajanlıklar (kirli işler çevirenler) 
olu,turulmu,tur. . 

1973 dan bu yana, yurt dışında aske
ri olmay� akademilerde tab.&il gören su
bay, asaubay ve askeri ö�rencilerde SA
VAK istihbaratçıhlına dahU edilmişler
dir: "(Manaur) Şah t.arafından bir süre 
önce, yukarıda belirtilen kişilerin (askeri 
olmayan akademilerde tahsil gören su
bay, Ulubay ve askeri öjtrenciler), istih
barat amaçlan için deRedendirilmeleri 
öngörülmüştür. Bu tasarı uyarınca yuka
rıda adı geçen personelden yurt dışına 
çıkanlar, iatihbarat ihtiyacının karşılan' 
maaı için devreye girmekle yükümlüdür
ler .. " ( 1 2 )  Kendi zorbalık rejiminin a· 
yakta tutulması için Şah'ın en küçük 
detay çalışma ile bile nasıl ilgilendi�i şu 
belgede anlaşılmaktadır: "Filistin Kurtu
luş örgütü Dışişleri BakanlıA:ı'nın bildir· 
diRi gibi, 29.1.1976 günü beş provaka
tör , hırsızlık ve askeri yasak bölgeye 
prmek suçları ile bir karargah mahke
memizce yargılanarak idam edilmişler
dir. İran 'da beş cani ve katil idam edil
di diye bu kadar gürültü kopanlıyor, oy
sa hiçbir radikal devlet ya da hiçbir.ko· 
müniıt partisi protesto etmiş detil
dir. Durum Şah (Mansur) majestelerine 
arudilmi, olup, kendilerinin şu emirle· 
rini almak şerefine nail olmuş bulunu
yorum. Bu durum temsilcilerimize iletil
melidir ki, onlar da gazeteler ve 801 or
Ilanlara karşı cevaplarında durumu aza
mi kullanaınlar."(13) 

IIl1ve./da. Şah 'ın mut�mettf!r;nden 

HEDEF ALINAN GRUP: 
öGRENCI MUHALEFETI . 

GÖZETLEME, BASK ı ,  PROPAGANDA 
VE KARŞI ISTI HBARAT I KIRI,IA 

Yurt dışındaki öRrenci muhaleteH, 
açık ve etkin ÇalıŞmıtil ile dünya kamu· 
oyuna seılenebilmekt.e ve tran 'm aiyasi· 
iktisadi durumuna kamuoyunun ilgisini 
çekebilmekt.e oldptundan, SAV AK'ın 
yurt dı,ı faaliyeti ölrenci muhalefetine 
karşı yolunla.şmı,tu. SA V AK'ın CısNU 
hakkındaki gi:ı.li bır incelemesinde de bu 

başarılı çalışmadan yakımlmaktadır- " .. 
Bu inceleme"in dikkftle cle�er yam, ers
NU'nun Avrupa ve Amerika'dı 2000 
den (azla üyesi bulunmodlA:ı ııerçeQ:ini 
kaydetmiş olmüıdır. Demek ki sorun 
şu: Hükümetimiz, kıyas kabul etmez ola
naklar ve Utoçlarla \'e konfederasyonun
ki ile hiç karşılaşlırılaınıyacak koşullar 
içinde bir tek örgütlenmenin başlangı· 
cına bile hayat \'e�nıezken) o öjtrenciler 
o sınırlı koşullarla ...  nasıl 85 civarındaki 
öR"renci örgütünü başarmışlardır? . . " ( 1 4 )  

SAVAK, yurt dışındaki Ryasi muha
lefetin etkin kadroları içine hala sLZıla· 
manuş olmasından da benzer şekilde ya
kınınRkta (15)  

Bu görüşlerden, ölrenci muhalefetine 
karşı SAV AK 'ın ikili bir taktik yüri.itme
si zorunlululu ortaya çıkıyor: Bir yan
dan terör ve baskı, öbür yandan makam 
para, ev, İran'a parasız tatil seyahatleri 
vb. sunmak. 

Baakı olarak aşatıdaki yöntemler uy
gulanmaktadır, 

- Memleketteki aile fertlerinin ve ya· 
kınlarm sorguya çekilmesi ve tutuklan· 
ması. 

. Memlekele: dönüşte veya tatil için 
gelişlerde tutuklama ve uzun yıllar için 
zindana atıJma. 
. - Pasaport .ürelerinin uzahlmaması 

veya memleketi, &ileyi ziyaretten dönüş
te uzun .üre veya hiçbir şekilde çıkış iz· 
nini verilmemesi . 

- Kapitalist ülkeler gerici polis meka· 
nizmalarınln devreye .okulması ile ika
md müsaadelerinin kaldıniması, harekeL 
sınırlamaları (bir şehir veya eyaletle sı
nırh ikamet koşulu), .ınır dışı edilmeler. 

- Etkin muhaliner üzerine fizik saldırı 
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mak üzere ev soygunlan için çeteler 
teşkil etmek .. 

SAVAK Merkezi, Avrupa ve Ameri
ka'daki kadrolarına, ölrena evlerinde 
hırsız.lıktan, onlann öflÜtlerine sııma 
yoluyla jumal veya etkin pozisyonları 
ele geçirme yönünde şu tavsiyelerde bu
lunmaktadır: 

"CısNU içindeki deRişik politik ör· 
gütler ve yönetici güçler aruındald ayrı· 
Iıklan keıkinleştirme ve bölme girişim
leri; 

. SaCdı,1 bırakma veya felce uRtatma 
etkinlikleri, ömeRin gizli açık bildiriler 
daRıtmak suretiyle ; 

- Aydınlatma çalışmaları, örnetin öR
reneilerle veya ana baba ile görüşmeler 
yoluyla_. 

CISNU'ya �arşı örgütler oluşturma 
ve İran 'daki diktaLÖrlük için reklam yap· 
nıa girişimlerinin bugüne dek başarısız
lıkla lionu\�lnnmasl Uzerine tran montıl'
şik despotluC:unun propaganda etkinlik' 
leri ne durınu�, ne de maaranı ,-c gösLe
ri"li kitap ve dergiler yayınlamu:'" ( 1 7 )  
veya belli magaı,in ve yayınevlerine para 
yardımları yapmakla sırurlı kalrnl'ltır. 
(18)  Böylece ülke içindeki ve dışındaki 
muhalefetin nedenleri , ama�larl ve et· 
kiniiRi üatüne yalan bilgi yaymak, mu ha
lelelin direni,Ini (özellikı" kamuoyunun 
belli kesimlerinin plikoı ?�'t hassasiyeti
ni kullanarak) "terörist e)o Pn" diye cös
termek ve tran 'ın ,oıyal ve ekonomik 
durumu için sözümona "objekti! incele-

,neler" yayınlaınn" gibi yollarla, gizli 
ajan beylerin b&şaranUldıklarl şu amaç' 
larm gerçeklcştirilmeRi hesaplanmakta' 
dır:Öjtrenci muhalefet �aIJşmalannın ct· 
kisizleştirilme5i , Şah'ın silahlanma yatı
rımlarma dış ülkeler uluslarının sempati· 
sini kazanmak ve Şah'ın yönetimindeki 
canice Yaşheti oportüniıt parti ve biıkü· 
metlerin " anlayış" 1a karşllanıalarlN �. 
lamak . .  

(DEVAM EDECEK) 

('i) Blmz: CIS/ı"U: "DoC14ments on Iran;· 
an Secret rolice·/ran Glıli Polisi U.tiine 
Bclgeler" 1 976, &.12.166. ue)'a aSNU: 
"Uberdeıı SA VAK-8AVAK iizeriM", 
1 969,8.189 
(8) BJm.ı: Fronüfurter Ruru:i.chau 2. lll! 
10.2.77 giinlii sayıları ile 'VOI'uıautl" 
10.2.17 
(9) Bknz: 4yrıcQ STERN dergi" .ayı 23. 
1977. 0.105 
(LO) 2 OCak 1970 yıluıdo CISNU Karı.· 
ruhe 'de bir bo"n toplantuında 25 SA

VAK ajgnı ve .aldırgonının ilinıleri UC 
ıohte ,örevleri i� kamuoyuncı açıklG
mıştı. O günden bu yana Federal Alnuın 
Cumhuriyeti bu Qjgnloro karşı hiçbir te· 
şebbiiste bulunmamlflır. Bknz : SAVAK 

ProClOkQ.)'onu üıtiine CISNU Da�n Bül
teni: 30.12.J969 
(Il) Bknz. CISNU. YUMrula (l Ojda be· 
Urtildi . •. 3S 

(J  2) A)'nı yerde. Tahran 'daki SA' 'AK 

n:"kczi,ıi,ı ('eııcurc 'deki esaı sorunılııye 
Cizli talimatı. 
(13) CISNU./9i6. 1.259. SA VAli' Mer· 
ke.:;n;" Cencı;re 'd4.!ki biJ'ro)'a talimatı. 
(14) Dlmı. Not (13) teki dok. KosUdi· 
len ".ürekli gruplaı' oluşturmak " 0110 ge
rek. 
(15) Bknz: Aynı dvk . •. 43 
(16) Bknz; ESC (Eiillit! Gehcinıdok u
mente de. SAVAK -Bazı SAVAK giıli 
belgeleri) çoRaltılmış ya)/ını, BLN.W. 
1977, •. 2 
( 1 7) Bir örnek: Berlin 'de yayıncıaan 
"lron.Journol". 



Plastik sanatlarda 
yığınlara ulaşma 
sürecinde birinci 
basamak: 
ÖRGOTLENME 

MOKREMIN BARUT 

Yığınları daha çok bu sanat dallar.ıın ulaşabilmesi diğer alanlarda çalışıl
madığı anlamına alınmamalıdır. Çünkü bu konuda biraz araştırma yapılırsa, 
yığınlara sitrnede bütün sanat kollarının aynı olanağa sahip olmadığı görülür. 
Orneğin; bir şiir yazdınız bunu bir dergi veya gazetenin sanat sayfası aracılı
ğıyla kitleye ulaştırmamz mümkündür, eğer heykel ürettiyseniz bunu sergi le
yecek galeri bulamadan eserinizin kitleye gitmesi olanaksızdır. Dergi bulmak 
ile galeri bulmak arasındaki olanak lada da açıktır. üretimleri de aynı malze
me, aynı i:,.gücü ve aynı hünerlc olmamaktadır. Her sanat yapıtım" ortaya çık· 
masında yüklediği zaman, ekonomi ve hüner külfeti aynı olmamaktadır. Bu 
açıdan malzemeye bağlı olarak «reten plastik sanatçılar kitleye ulaşma soru
nunu çözmeden önce, üretim sorunun çözmek zorundadırlar. Çünkü üretiIme
miş bir eserin kitleye ulaşma gibi bir sorunu da yoktur. üretmek için paraya 
ihtiyaç vardır. Yeni çalışmalar yapabilmek için, eski ürettiklerinizin satılma
sı gerekmektedir. i şte bu noktada kapitalizmin yasaları kendini göstermeye 
başlar. Yaptığınız çalışmanın alıcı bulması için sergilemekten öte bir şeye, 
"pazarlamaya" ihtiyacı vardır. Pazarlanan malın satılabilmesi ise pazarın is
teklerine verdiği cevapla ilgilidir. Yani suya sabuna dokunmayan, elma, ar
mut, fınınah deniz, yelkenli, çıplak kadın resimleri ve benzeri ürünler gibi. 
Toplumsal koouları içeren ürünlerin bırakalım alıcı bulmasını galeriler yada se
çici jüriler tarafından sergilenmesine bile izin verilmemektedir. 

Orgütk:nme bilincinin olmaY1şı, yeni eserler meydana getirebilmek kaygısı 
tarihin pek çok döneminde bazı sanatçıları egemen sınıflar için üretim yapar 
kılmıştır. Burada sözü edilen örgütlenme ekonomik dayanışmayı sağlayan, 
Lonca türünden örgütlenmedir. Bu tür örgüttenmeler, tarihi gelişimi içinde ö
zelliklerine göre görünmüşlerdir. Orneğin Rusya'da 1863 te ·köleliğin kaldırıl· 
masından iki yıl soo ra- Akademiye ilk olarak başkaldırıldl. Konu seçimiyle il
gili siyasal başkaldırmaydı bu. Onüç öğrenci yılın altın madalya ödülüne konu 
olar.ak "Valhala'da tanrıların şöleni"nin seçilmesine karşı çıkıp bunun yerine 
bir slav teması istediler. Bunlar akademiden atıldılar ve yaşayabilmek için �k
mek �Si demek akademi diploması demek olduğundan- bir çeşit loncalaş
maya gittiler. örnekte gördüğümüz bu tür örgütlenme, kanımca ülkemizde 
gündemdedir. Böylesine bir örgütlenme yığınlara ulaşmanın birinci basamağı 
olarak düşünülmelidir . Ikinci basanıakta bizi beldeyen sorun, üriillerin yığınla-
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ra nasıl ulaştırılacağıdır .. Çünkü asıl ve temel görev budur. 
Sosyalistler bir yana ilerici, demokrat sanatçıların bile -üretim sorununu ne 

kadar çözmUş olurlarsa olsunlar- ürünlerini kitleye ulaştırmalarııdı karşılarına 
engeller çıkarılmaktadır. Birey olarak bu engelleri aşmak zordur, hatta ola· 
naksızdır. Bu olguyu aşmanın tek yolu vardır. O da örgütlenmektir. Bu konu 
üzerinde çeşitli yayınlarda, defalarca duruldu.Birçok. sanat dallarının örgütle
ri de var. Bu örgütler kitleye ulaşma sorununu çözmek için çalışmaktalar ve 
önemli ölçüde de bu sorunu kendi çaplarında çözmeye çalıştıkları görülüyor. 
Ancak plastik sanatlar dalında uAraşı verenlerin de, slraladlAımız nedenlerle 
kitleye ulaşmayı ve ekonomik sorunu birlikte çözen, farklı bır örgütlenme bi
çimi bulmaları gerekiyor. Bu gerçek ertelenemez ve sorumlulukla yerine geti
rilmesi gereken bir görevdir. 

Yığınlar.a ulaşmaktan söz ediliyor ve ısrarla söZ edildi. "Kimdir bu yığın
lar?" "Oıılar.a nasıl ulaşılacak?" Bu güne kadar bunun somutundan pek söz 
edilmedi. Bunun içindir ki bu satırlar, kWtUr ve sanat hakkında belli bir biri
kimi olmayan pek çok kişi için soyut kalmaktadır. Yığınlar dendiğinde önce
likle anlamamız gereken işçi sınıfı, ooun yandaşı diğer emekçiler ve yoksul 
köylülerdir. Bizim için söz konusu ' 

olan bu sıııf ve tabakalara ulaşmaktır. 
Tüm sanat ve sanatçıların ereği de bu olmalıdır. Ulaşmanın en somut yolu 
ürünlerde dolaylı anlatımlardan kaçınmak ve bu ürünlerin bulund�u sergileri 
ooların yaşadığı bölgelere götürmektir. OrneAin işçilerin yoğun olarak otu .. -
duğu gecekondu bölgelerinde açık hava serıileri, köylülerin tütün ve benzeri 
ürünleri satmak için geldikleri taşra, pazarlarında, açık hava sergileri, sendika
ların, kitle örgütlerininbinalanndave genel kurullarını yaptıkları salonların gi
riş bölümlerinde sergiler açılabilir. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Ancak 
bunların üstesinden gelebilmek için, tekrar vurgulamak gerekirse, örgütlü ol
mak ve aktarılan ölçüler içinde örgütlü olmak gerekir. 

Konuya bir başka açıdan yaklaşırsak, örgütlenmenin neden ertelenemez ve 
sorumlulukla yerine getirilmesi gereken bir görev olduğunu bir kez daha göz
lemiş oluruz. Özü ne kadar iyi, dili ne kadar sade olursa olsun roman ve hika
yeler bizim ulaşmasım istediğimiz kitleye ulaşamama.ktadır. Çünkü bu kitle
nin okuma yazma. oranı çok düşüktür ve bu olaya ayıracağı zamanı ve parası 
azdır. Tiyazrolar kitleye ulaşmada onu eğitmede çok iyi birer ar.açtırlar. An
cak tiyatroya gitmeniz için para ödemeniz ve zaman ayırmanız gerekmekte
dir. Emekçilerin bunu kolaylıkla yapamıyacağı açıktır. Oysa resim ve heykeli 
seyretmeniz parasızdır ve önemli bir zaman harcamak gerekmez. Eserin dilini 
ve önerisini algılıyabilmeniz için o çalışma gerçeküstü veya soyutlama değilse 
özellik gösteren eğitim görmüş olmanız gerekmez. Bu özelliğinden dolayıdır 
ki, resim ve heykelle önerilerinizi toplumun en geniş kesimlerine ulaştırabilir
siniz. 

önerilerinizi kitleye ulaştırmak, ürünlerinizi salt onların yaşadığı bölgelere 
götürmek anlamında alınmamalıdır. Onların kolaylıkla algılıyabileceği bir an
latım biçimi kullanmakta tek. başına yeterli olamaz. Yapılması gereken, ürün
lerde güncel ve kitleleri en çok etkileyen sorunları dile getirmek ve öneride 
bulunmaktır. Ikinci önemli bir nokta ise gitmiş olduğunuz kitlenin somut so
runlarına öneri getirmektir. örneğin bir grev yerine yoksul köylülerin sorunla
rına çözüm öneren çalışmalarla gidilirse ürünlerde ne kadar doğru şeyler anla
tılmış olunsa bile, aradaki grevci işçilerle bir diyalog kurulamaz. 

Yığınların sorunlarını dile getirmede .yerine ve zamanına göre- başanh o
lunduğu ölçüde bir diyalog kurulabilir. Bu diyalog ölçüsünde de kalıcı ürünler 
verilebilir; basılan zemin sağlamlaştırılır. Bütün bunları yaparken asıl hedefin 
unutulmaması, kunuluşa giden yolun örgütlenmeden geçtiği ve kurtuluşun 
sosyalizm olduğunun unutulmaması ve bunun yığınlara yapıtların diliyle anla
tılması gerekir. Bütün bunlar başarıldığı ölçüde sanatçılar üzerlerine düşen g� 
revi yerine getirmiş olacaklardır. 

YENI YAPıTı 

geceye karşı 
söylenmiştir 

--

ŞIIRLER LS lira 

sen de katı lmalısın 
yasamı savunmaya 
3. BASıM 10 lira 

kavganın yüregi 
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13 Mayıs da TöB·DER Istanbul Şu· 
besinın kongresinde meydana gelen 
oloylan, satıı-ooUu bütün günlilk gazete· 
lerin verdlRI göriildü. 

TöB·DER Ue Ilgilenen demokratik 
güçler ve çevreler oloylann başlangıanı 
vv kOngJ1! Ile birleşen gelişmeleri biliyor· 
lar. Ancak olaylann delişik "siyasi" ka· 
naliMlan götüriilınesl belirli bir bulanık· 
hla yol açıyor. 
. Şubede yaratdan' kargaşa vv sürtüş· • 
meleri Istanbul Şubesi Ue sınırlı say· 
mamak gerekiyor. Genel olarak. demok
ratik klU. örgütleılnin ıçınde bulundulu 
darbolazla ilgili. Sorunun temeli, çeşitli 
"siyasi çizgiler" n örgütsel ilkeleri terke· 
derek, siyasi kıiyrukçulul. ve rekabete 
yönelmeleri oluyor. örgüt içi, kargaşa 
ve s.irtiişmeler siyasl rekabeUerin çok sı
cak oldulu dönemlerde ortaya çıkıyor. 
Sorunun çözi.inü Ise, örgüt bütünlüA\i ve 
Bkeleıl için savaşan unsurlann etkIU 
olup-ob..awnasında diiJÜlnlenlyor. De· 
mokrat ve sosy31iat ib'eler eler etkili 
olabilirlerse örgütün düze çıkması kolay- . 

laşabUir. Tersi dunımda ise örgüt; par
çalanabUlr. Hiç deıilse kor, güdük bır 
�t olma durumuyla karşı karşıya ka· 
Iır. Demokratik kitle örgütlerinde göıü
Ien daıbolaz TöB·DER 'de de yaşanı· 
yor. TöB·DER 'de goolenen darbolazın 
"cak noktasını Istanbul Şubesi oluştu· 
ruyor. 

ŞInııII TöB·DER Istanbul Şubesinde 
yanlış elilimlere ve yönelişlere karşı ör· 
güt bü�ünü kanıma savaşı veıiliyor. 

KONGRE öNCESI 

Sosyalist öRretmenler, geçici yöoe· 
tim ikind kere Btanınadan önce olay
iann gelişme yöııiinü ve Qşıdıj!ı tebll· 
kelerl ,örmüşler ve Genel Merkez'e bır 
öneri IWlmuflardı. O günlerde Inıao 
AIIWı fÖYle yazıyordu: "Istanbul ve 
Adaaa pıbeleılmlzla kongrelerine, olly· 
..... ID ızmdaa _ olmamıt tutarlı de· 
m_ ve aosyallııt öRrebnealeıln yöne· 
tlmlnde pdUmeliıllr." Fakat Genel Mer· 
kez öZnel amaçlanmn tutkuaıyla öneri
yI plIdı etml, ııyru yönetlnd ildnci ke· 
re ataııuştlr. Bunun üZedne yönetim ku
rulunun bır iG'eoi ayOl atamayı gen;ekçl 
bulmadıj!ı için eö",.ı kabul ebnendştl. 

Kongre b_ıklannın sürdiiJü günler· 
de "geçici yönetlm"lo dar, grupçu gidişi 
yeni ollylara yol oçabllecetl ve giderek, 
kOngJ1! güveıılilinl tebllkeye diqürebile· 
ceti için, Demokrasi ıçın Birilk grubu 
kitle blrlijtinl sallıyacek yapıda bır 
"Kongre Yürütme Kurulu" önerdi. Bu 
kunılun ıobeyl koDlfOden ve glde",k 
bunabmdan çıkanıcak önemli bir odun 
oldulu anIat�dı. Ancak şube yönetlnd 
de lşle'ri aç.ından Genel Merkez'e yapı
lan öneriye benzer bu öneriyi kabul et
medi. Böylece, Genel Merkez ve şube 
düzeyindeki nesnel durumun gerektirdi
ii. önlem ve önerllere yüz çevrllince 
olaylara kapı araIanmış olUYOrdU. 

GRUPLAR VE ITTIFAKLAR 

Kongrenin yeklqtıj!ı günlerde kind 
&ruplar ittlrek yapmış, kimi &ruPlar da 
kongreye ayn olarak katılma karan al
m�lardı. Maoaılann bir kesimiyle S05-
yal demokrat ölretmenledn bir kesimi 
ayn gireceklerdi. Kongrede iki ittlrek 
çekişme.i olacaktı. Biıi "Birlik Dayanllj' 
ma, Demokrasi Için Birlik, Demokratik 
Solcii öRretmenler Blrlij!i" ittirekı. Di· 
leri de Yönetim Kurulu bileşiminden 
temellenen ittifak. Bu Ittifakı da Dev· 
rlmci ö�retmen, Devrimci Demokratik 
Birlik, özgürlük Grubu ve Demokratik 
Merkeziyetçlter oluşturuyordu. Ayrıca 
bu iUifak Maocularuı bir kesımının de 
açık desteıini elrnışb. 

KONGREDE OLAYLAR 

Istanbul Şubesine iG'e öRretmenler 
önceden yaratılan korku ortamına rat
men sabahın erken saatlerinde kongre 
salonunu doldurmaya ba,ladl. Katılımın 

TöB-DER'DE ŞIMDIYE KADAR BUNALIMDA TARAF O LA· 
RAK GöRONENLER, KENDI '.'SIYASI ÇIZGI"LERlNIN VAR· 
nCINI öRGOTüN VARlıCı ILE öZDE Ş TUTANLARDIR. 
AYNI TARAFLAR OORETMEN HAREKETI ıÇINDE, "ÇIZGI 
öRGOTLERI" TÜREMESINE KAPı AÇACAK TAVıRLARINI 
SüRDüRMEK ISTEMEKTEDIRLER. ARTIK öRGtnTEKI 
NESNEL DURUM VE OLAYLARIN GEUŞME YöNü KIMI KI· 
ŞILER VE GRUPLARCA KAVRANMALIDIR. DEMOKRASI 
DüŞMANı GERIcI GüÇLER PARÇALANMıŞ BIR TöB-DER 
DüŞLUYORLAR. öRGOTüN PARÇALANMASINA UMUTLA 
BAKANLARıN UMUDUNA ALET O LMAMAK ıÇIN KIMI 
GRUPLARA VE GENEL MERKEZE BÜYüK SORUMLULUK 
DüŞüYOR. 

' 

TÖB-DER'DE 
"S·YASET" 
ACMAlI VE • 

GÖREVLER 

39oo'e uiııması ötretmenleıln Yılınsal 
ve kararlı gücünün göstergesi oldu. 

Kendi aralannda disipline olamamış 
g6şi,t gruplarm böyle bir toplu lu lun gü. 
venlllini sallaması zor göıünLb'ordu. 
Kongre, demokrat ve sosyalist ölrel
menledn bütün çabalarına raımen ger
gin bir hava içinde divan seçimine geçti. 
ö�retrnen kitlesi yönetim ve taraftarla
nntn koşullarında, bütün ayak oyunları
na.. tehditlere ve hilelere g(jQüs gererek 
iradesini özgürce belirledi. Divan'a "Bir
lik Dayaruıma, Demokrasi Için Birlik, 
Demokratik Solcu ötretmenler Birlili" 
itürekının adayı 1254 oyla seçildi. Şube 
başkam seçim sonuçlannı açıklamak zo
runda kaldı. Kendi denetim ve gözetim
lerinde yapılan seçimlere '"Demokratik 
Seçim" dogaru ile Itiraz ettiler. GöreVe 
çaınlan divan kururunun görev yerine 
geçmesini engeUedller. öRretmen kitle
sinin kararlı gücünü ''Mahir, HUseyin, 
U1q .... " .Ioganlarıyle kunnaya ÇalıŞtı· 
lar. Daha sonra öRretmen olmayan un
surlann deste�yle saldırıya geçtiler. 
Içerdeki saldırı nesnel olarek dı,arıdnld 
polis saldırısıyla birleşince konI'" yanda 
kaldı. 

OLAYLARıN GöSTERDIKLERI 

Go,ist &rUP ve ekmdann bilinen ooel· 

öMER KüÇÜKKI LIÇ 

lilderinden biri de olaylan delerlendlrlr· 
ken nesnel durumu inkara dayanmalan
dır. Bu yiiıden bu�nün verilerini, olay
lann gelişme yönünü ve yarma olan 
uzantılanm göremiyorlar. Bunu da "s0-
mut durumun somut tahlili" gevezeliel 
ile örtülerneye çalışıyorlar. Bunun için 
bu gruplann şube düzeyinde Demokrasi 
ıçın Birlik grubunun önerileri kabul et· 
memeleri özelliklerinden ötürü anlaşıla
bilir. Fakat kendini onlardan &yU'8n Ge
nel Merkez yöneticilerinin aynı alamada 
ısrar eLmesinin lzaht kendilerince zor gö
rünüyor. Kongre olaylan kaçınılmaz de
fildi. Sosyalist öarebnenlerin önerileri 
dikkate alınmış olsaydı, konI'" dııj!ılma· 
yabilirdi. Olanların sosyalist öRrebnen
leri doaNlaması elbette sevindirici bir 
durum delil. Ancak olaylar, geleceti bu· 
günden göremeyen, yaşayarak titrenen
ler için yararlı denlerle dolu. 

KonI'" olaylarının gösUırdlli baıka 
bir olgu, saIdanya geçen grupların kur
duklan, birliRin nitelij!i ile ilgili. Kitle 
örgUtlerinln temel işlevi ve Ilkelerinden 
kopuk, soysuz bir toplanma olduRu or· 
taya çıktı. Salt yönetime geçme ve örgü

·tü ",iyasi çizgi "lerı için bir pano olarek 
kuUanma isteRi, birara,ya gelmelerinin 
temelini olu,turdu. Aynea bu isteli her 
ne pahasına oluna olsun gerçekl�tirme 
e�liminin tehlikeli bır blçlnıde geliştlll 

. göriildU. 

Maceracı. goşist grup ve akımlann 
kitle örgüUerini nasıl ,ördüklerl bilinı· 
yor. Ayrıca bwjuvazinin kendi ımı! te· 
rörüne bahane olarak bunlardan 0iiii 
yararlandıRı da biliniyor. Ancak örıü
tümüzü ve demokrasi mücadelesini dol:
rudan ilgilendiren bu gelişmeler kuş.ın
da Genel Merkez'cI gruplann tavırları ol
dukça ilginç oldu. Temmuz aYUlda top
lanmasa beklenen Genel Kurul'a.. Ud-iiç 
delege gönderme ulruna böyle bir birli· 
� gooe elrnalan oldukça diqiindüriiı:ii
dür. Goşisı &ruPIann ıobe yönetimine 
seçilme istekleri ile MerkezeUerin Genel 
Merkez yönetiminde kalma istekleri bir· 
leşince merkez·goşist işblrllli açıj!. çık· 
tı. 

Şubede; Birlik Dayanlljma, Demok· 
rasi Için Birlik ve Demokralık Solaı ÖR· 
rebnenler Blrlij!i gruplarmın kwduklln 
Ittirek; Demokrot aosyalllt öR_le
rin likeU, kabcı blılltinin iiiı odanı _. 
Ancek Idnd gruplarm ve klfllerln rııyela· 
ci tavırları blrUk kcıa_. d. d ..... 
ediyor. BIrUk Dııyanışm. Grubuııaıı üç. 
iü ittirekı "Birlik Dııy...,.... IltIfekl" 
lıiçindnde yansıtmek istemesi bunu d ... • 
ruluyor. Politlka ,azet.esinde ",be lIt i� 
pli haber ve yazılarda d • •  ynı _aç iii
riiliG'or. Sooyallat ötıebnenler bır .. at 
&Ibi gÖlÜDen bu dunırnun ZlIDanla "da
cai!ma lnaomektalar. ltörek gereklerinın 
kısa sürede yerine getlrelemeyecıetınl bl· 
Ierek birlilin kabcılıtı ıçın mücadele 
edecekler. 

SONUÇ VE ÇÖZÜM 

Şimdiye kodar gooleııen bunaltın
da tanC olarek görünenler kendı "ılyasi 
çizgilerinin" varlıjlıru örgütün 'aı!ılı Ue 
özdeı tutanlardır. Ay .. taraflar öt",t
men hareketı içinde "çizgi örgütleri" tü
remesine kapı açacak tavırlarını sürdür
mek istemektedlrler. Artık öllütteld 
nemel durum ve olayların geUşme yönü 
kimi kişiler ve (rUplarca kavranmaltd1r. 
Demokrasi düşmanı gerici güçler pan;a
lanmllj -bir TöB·DER düşmiG'orlar. ör
gütün parçalanmasına umutla bakanların 
umuduna alet olmamak için kimi cnıp
lara ve Genel Merkez'e büyük sorumlu· 
luk düşüyor. 

Bu sorumlurnk içinde Istanbul Şu· 
besi ile ilgili her türlü iılemi yürütme 
yetkisi seçilen divanm olmahdır. Bu ko
nuda hiç kimse başka bir girişimde bu
lunmamalıdlr. Genel Merkez'den eelen 
fesih haberleri ve c;evre ilçelerde şube 
açma girişimleri son derece tehlikeU ve 
bunalunı körükleyicl olmakladU'. Genel 
Merkezin örgüt ıçı demOkrasiyi, eenel 
kurul kararlarını yok etmeye yönelik ta. 
vırlardan kaçınması, .şube kongresinde 
ortaya. çlkan ölretmen iradesine 5I)'I1h 
olmalıdır. örgütiinlilzün bunalımdao çık· 
ması meşru yollann işlemeline ve tanın
masma balhdır. Bu yiiıden ölretmen. 
rin biricik demokratik mücade� ara�ı 
olan örgüıu yaşatmek Isteyen tiinl Uerlei, 
demokrat, sosyallııt ölrebnenle'" büyük 
gö .. v d�iG'or. 
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