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Genclik 
• 

kesimi, 
sapık 
çizgilerin 
avalanı 
olamaz 

Kısa bir süre önce kurulmasına kar· 
iln, hızlı bir gelişme süıecl yaşayan 
Genç öncü örgütü, ayru adı taşıyan bir 
dergi ile güçlü bir ollaha daha kavuştu. 
Gençlık ke.lırindeld ideolojik bulanıkb· 
La 800 vermede, tutarlı ve bilimsel ilke
leri ge .. , keolmlere mal etmede, Genç 
öncii'nün yayını biç kuşkusuz önemli 
bir rol oynayacak. 

Genç öncü, ilk sayısı ile, diler "genç
lik" yayınları ile olan tarkını açıkça or
taya koyuyor. Genç öncü'nün sayfaları, 
baştan aşaaı "siyasi çizgi" eleştirileri 
ile, gençlilin güncel &Orunların kopuk 
sözde "teorik" tartışmalar ile dolu de
Ait. Genç öncü'nün sayfalarında kültür 
sorunlaranaı spora, genç işçilerin sorun· 
laıına iU,ldn özgün araştumalar ve &Oh
betler bulmak mümkün. Bu açıdan ba
kıldıjtuıda, Türldye'de gençli�e yönelik 
sözde yayınlar arasında, Genç öncü'nün 
gerçekten gençli�e yönelik tek yayın 
old�unu vurgulamak gereldyor. 

GöREV VE SORUMLULUKLAR 

Genç öncü, tutarlı ve sorumlu bir ha
reket olarak, Türkiye'de gençlik kesimi
ni de kapu.yan temel sorunun ne oldu· 
Runu saptayarak yola çıkıyor. Sonm, ne 
oldu�u iyiden iyiye açıjta çıkmaya baş
layan CHP ikUdanndan do�a1 olarak 
hoşnutsuzluga kapılaeak geniş yıjtınla
no, faşist demagojiııin ya da aorumsuz 
"devrim" vaadçilerinln tuzatmdan kur
tarılmasadıı. Bu tuzaRın en beUrgin ol
duRu gençlik kesiminde ile, görev hem 
daha yükIU bem de daha ertelenemez 
bir niteUk !.aşunaktadır. 

Genç öncü'nün Ilk ısaYlSmdaki ilk ya
zı, ''Y. olun Bir Dönemin Diişündürdük
leri" bu önemll &oruna deClniyor. "ış
başındaki hükümet, Işçi ve emekçilerin 
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istemlerine çözüm getlnnek Iddiasıyla 
kurullWş, ama geçen beş aylık süre içe
risinde bayal paııawıgı, can güvenligi gi
bi can abCl solUnlara bir çöZüm göliirül
memiş, sorunlar daba da derinleşmiş-. 
tır. Gerici faşist güçler bu durumdan, 
ellerindeki 80n derece geniş olanaklarla 
çok iyi bir şeldlde faydalanmaktadırlar. 
Toplantı ve mlUııglerlne geniş yılınıarı 
Ioparlayabilmektedlrler. " 

Genç öncü'nün çalışma alanındaki 
gençlik keslmlnde ise sorun hiç kuşku
suz dinamik, canlı ama çözümün ne ol
dueunu net olarak göremeyen �ınlan 
bem faşist demagojini� hem de devrim 
gevezelieinin etkisinden kurtarabilmek
tir. Bunlarm etkllerini asgariye indire
bilmektir. Bunun yolu ise hiç kuşkusuz, 
gençlik kesiminin tek tek tüm somut so· 
nınlarmı ele almak, bu sorunlardan hare
ketle bugünü ve yarmın niicadele bedef
lerini taıum\ayabilmektir. Kitlelere açı
lan kapının, bu somut sorunlardan baş
ka yerde aranamayacaRmı bilen Genç 
öncü, bu nedenle sayfalarında "devrim 
teorisi" gevezeliCini deell,orta öerenim
deki sorunlara, üniversitelere Ilişkin ya
salara, Yay-Kur'un dertlerine, spara da 
yer vermektedir. 

IDEOLOIIK OLGUNLUK 

Şunu da belirtmek gerekir ki, dev
rim gevezeliAi kadar, Ideolojik olgun
lukta, yeterlililde bütünleşmeyen bir 
"ıomut sorun" merald da tehlikeleri be
raberinde getlrecektir. Genç öncü'nün 
ayırdedici yanı, aoyut gevezeUk kadar, 
ideolOji k olgunlukta bütünleşmeyen bir 
"somutçuluk" ba6talıgına da sayfalanoı 
kapatabihniş olmasıdır. 

Somut sorunların yan.ıma, gençlik 
hareketlerinln geçmişinin degerlendiril
mesine, bugünkü sorunların saptanması
na Ilişkin tutarlı çöZümlemeler de dergi
de yer almaktadır. Somut sorunlar, bu 
çerçeve içinde ele alınmaktadır. Genç 
öncü genel başkanı Abdurrahman Ata
lay geneldeki &orunu, ortaya şöyle ko
yuyor: 

"Bugün gençlik içinde ilerici düşün
celere açık antiCa.şist, &Ömüri.i düzeninin 
dtilşmesini isteyen yıemlar çoCunluk
tadu. örgütlülük düzeyi ise hiç te bu 
yaygınhkla orantılı deCildir." 

Genei Başkan Atalay'm yanısıra 
Genç öncü İstanbul Şubesi örgütlenme 
sekreteri Zeki Tombak da gençlik kesi· 
mlne bugUn egemen olan daeınıkhaı, 
goşizmln etkilerini deRerlendiriyor, Zeki 
Tombak 'm önemli gözleml şu: 

"(Goşlst kümelerin öjtrend kesimi 
içinde id etkinliklerinin) nedenini Türki· 
ye'de Işçi smıfı hareketinin nesnel ve ta
rihsel koşullarında ve bir adım atarak 
politik hareketinln durumunda bulabili
riz. Altınışlara kadar olan bu boşluk ög
tend örgütlenmesinde de eksıkllk yarat
rnIftu. Kalıcı geleneCI olmayan, gerçek 
anlamda örgUtlenmenln olmadlCı bu 
,ençlik alanında kısa bir süre daba bu-

nun böyle gideceti gözüküyor." 

ÇÖZüM NEREDE? 

Genç öncü'nün IByfalannda, Ankara 
şube sekreteri Clban Yillin, sorunların 
ve sözü edilen darbolum aşılması için 
zorunlu olanı, çok açlk ve yalın bir bi
çimde ortaya koyuyor. Cihan Yiein'in 
deö:erlendinnesi şu: 

"ö�renci örgütlertnin de, dlAer de
mokratik kitle örgütlerinin de bir dar
bogazda bulundukları gerçektir. Bu du
rumdan kurtulmanın yolu işçi sınıfının 
politik hareketinin öCrend hareketine 

. yııklaşunının ögrenci yıgınları içinde da
ha geniş taraftar kazanması olacaktu," 

Bir yı�ın örgütü olarak Genç öncii, 
Türkiye'de ilerici hareketin sorunlarının 
baııgi Idlidln kırılma& ile çözülebilecegi 
konusunda nettir. Türkiye'de, baeımsız
lık ve demokrasi mücadelesine ilişkin 
çeşitli düzeydeki sorunların, son tahlilde 
işçi sınıfının politik hareketinin, sosya
lizmin geniş yıeınları eUdlemesiyle çö
züme ulaşabileceei Genç öncü kadroları 
tarafından açıkça ortaya konmaktadır. 

Ö�RENCI GENÇLIK KESIMINDE 
SORUN 

Genç öncü sayfalarında, ümit Bue
daycı'nın öerend hareketlerini ele alan 
yazısı da önemli deterlendirmeleri içer
mekledir. 

Bugdayeı, ögrenci gençligin sayısının 
hızla artışını, kapitalist düzenin deRişen 
gerekolnlmleri Ile açıkbyor. Bugdayeı� 
nın önemli bir deCerlendirmesi de şu: 
öRrend sayısı hızla artıyor, bir kitle ola· 
rak �enciler toplumun gelişimini etki· 
leyen bir kesim oluşturuyorlar. Geçmiş
le karşıla.ştırıldıl!:ında, öRteneilerin sınıf
.. I kökenıeri, yapıları da de�işikli�e ug
royor. Egemen sınıflar. bu kaçınılmaz 
gelişme karşlSloda, gençLleln sola 
yönelişini engeUemek, dinamizmini kö
reltmek için eeitim kurumlarını daha 

biiyük ölçüde ve daba d�rudan bir gü
düm altma alıyor. 

Bugdayeı'nın bu degerlendirmesin· 
den harekelle, ylne bir ikilemden söz 
edilebilir. Bir yandan somut sorunları, 
giderek man kalabalıe. ile öCrenci genç· 
lik kesimi büyük bir Uerici birikimi ba
nnduııken, öte yandan buıjuvazinin eti· 
timi daha Sıkı denetim altına almali1 90-
nucunda, bu birikim sapık akımlarla, fa
şist demagoji ile yanlış yerlere kanalize 
edilme tehlikesi ile karşıkarşıya. 

öeı-enci gençlik kesiminde, üzerine 
yüriinmesi gereken ikilemlerin başında 
bu geliyor. Hiç kuşkusuz çöZüm, Cihan 
Yigln'in de beUrtU�i gibi,sosyalist hare
ketin geniş kesimler içinde taraftar ka
zanabilmesi. 

GENÇ ÖNCü'NüN 
GETIRDI�I SOLUK 

Genç öhcii Genel Başkanı Atalay, 
sorunun bir başka boyutunu da şöyle 
koyuyor ortaya: 

"Gençlik hareketinin, öncelikle ö�· 
renci gençlik hareketinin hedefleri, kap
saını ve eylem biçimlerinin belirlenmesi 
önemlidir. Çünkü anti-faşist mücadele, 
ülkü ocakh faşistlerle kavga derecesine 
iooirilmiştir, Eeitimin (ilk, orta, lise, 
üniversite, Yay-Kur vs.) gerici yüzü öe· 
renci gençliein örgütlenmesine konan 
aRır engeller unutulmuştur." 

Genç öncü, unutturulan, devrim ge
vezeliei adına arka planlara itilen canlı, 
somut sorunları bilince çıkannak, bunA 
ların çözümü için geniş RençUk yıgını.
rını seferber etmek amacında. Türkiye' 
de gençlik kesimindeki başıboşluCun 
aşllmasınm yolu, somut sorunların sap
tanmasından, somut hedefler için müca
deleden ve örgütlenmeden geçiyor. 

Genç öncü'ye örgütlenme &ürecinin 
önemli bir silahı olarak bakıyoruz. Genç 
öncü 'ler, dergileri Ile bu silahı kullanma 
yetenek ve kararhıagmda olduklannı ser
giliyorlar. YURUYUŞ, yayın alanında 
Genç öncü'ye başarılar dıler. 



AŞAMACILIKTA AŞAMA 
METiN CUlHAO�lU, 

Sosyalizmi bilmek, sosyalizmi anlatmak, insanların tüm' sorunlarını eni
ne boyuna araştmp bu sfXunlan. sosyalizmin getireceği çözümü sergilemek 
kolay iş değiL. En başta örgüt, daha sonra yantlcılık ye araştırmagerektiriyor. 
Sabırlı ye titiz bir çalışma gerektiriyor. Türkiye'de ilerici hareket, bunu göze 
alamayan, gerekli yaratıcılık ye araştmcılıktan uzak, hele hele sabır ye titizlik· 
ten bucak bucak kaçan aydınlarla dolu. Böyıeleri, kurtuluş ,reçetelerinU 
kolaycılık ye kestirmedlikte arl'1orlar. Sosyalizmi bilmemenin, sosyalizmi an
tarafl'arnam" kısırlığını, sosyalizmi öğrenme ve anlatma zamanını erteleyerek 
örtmeye çalışıyorlar. Daha ''kestirme'' bir hedef bulup, sosyalizmi bu hedefi" 
ötesine erteliyorlar. 

Böyleleri için parti propagandası, paninin propagandasından ibaret. Par
tinin propagandasını, parti propagandası sanıyorlar. Açık bir nedeni var: Pani 
propagandası demek, sosyalizm propagandası demek. Sosyalizm propagandası 
yapamayanlar, part; propagandası da yapamazlar. Parti propagandası yaparna
yanları sosyalizm propagandası da yapamazlar. Kestirme yol olarak geriye par
tinin propagandası kalıyor. Ideolojik düuydeki geriliği, kısırlığı ve ka1ıpçllığl 
ile sivrilen çizgiler, sosyalizm propagandası yapamadıkları için, boşluğu kuru 
ve hamasi bir "(Delenek" edebiyatı ile kapatacaklarını sanıyorlar. 

Pani propagandasını, yani sosyalizm propagandasını partinin propagan
dası halıne �tirenlerin, bu niteliklerini tamamlayan, bu niteliklerinin doğal 
sonucu olan bir özellikleri daha var: Iflah olmlZ bir a�ma merakı. Aşamaları 
çok seviyorlar. Aşamasız yapamıyorlar. Ama ideolojik geriliğin batağında. de
rinlere indikçeı aşama hastalığında aşama yaptı. larını kabul etmek gerek. Ay
nı öze sahip MDO'ciliğin Cunta'dan beklediği "aşama"yı, bunlar CHP'den 
bekleyerek aşamacılıku aşama yapular. SO küsur yıllık aşama hastaliAının en 
ifbh olrcaz Wriine yakalandılar. -

Aşama hastalığının bu türü, Türkiye'ye özgü olabilir. Ancak hastalığın 
kendisi Türkiye'ye özgü değiL. Hastalık, hem tarihsel, hem de evrensel. Su has
talığı tınımada elde büyük ipuçları var, Ideolojik pl,ndaki ip�çlarını. 1917 
Devriminden önce ve devrim sırasında Lenin, Troçkl ve ii. Enternasyonal 
oportünistleri arasındaki tartışmalar veriyor. Su tartışmaları demokrasi ile sos
yalizm arasındaki ilişkilere, delJlOkrasi rri.kadelesinin sosyalizmle oluşturduğu 
bütünlüğe ışık tutan t:anışmalar. Tabii, anlayanlar için, anlama yeteneği olan
lar için. 

Anlamayanlar ve anlama yeteneği olmayanlar için önemli bir karışıklık 
var. En basit deyimi ile şöyle: Devrimin demokratik görevlerini demokratik 
devrim aşaması sanmak. Devrimin dem.,kratik "şanlasının zorunluluğundan 
hareketle, demokratik devrim aşamasının zorunluluğuna inanmak. Böyleleri, 
Lenin'in Troçki'ye karşı polemiklerini, burada ortaya koyduğu görüşleri "de· 
mokratik devrim aşamasının zorunluluAunu" kanıtlayan görüşler olarak ileri 
sti-üyorlar. Türkiye'de bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin bü
tünlüğünü savunanlara, Türkiye'de buriuva demokratik devrimin esas olarak 
tamamlandığını ileri sürenlere sinsice yapıştırılan ''Troçkist'' etiketinin teme
linde de bu ideoloiik bulanıklık var. 

Önce şu: Troçki'nin oünahının özü, devrimin demokratik görevıerini 
görmezlikten gelmesinde yatıyor. Devrim, demokratik görevlerini tamamla· 
madan, "zorlama" He sosyalizmin kuruluşuna geçmek demek, Işçi sınıfını 
müttefiklerinden soyutlamak demek. Işçi sınıfının mlittefiklerini eğitmek, ye
tiştirmek ye sosyalizme kaunmak için, demokratik görevlerin yerine getiril
mesi zorunlu. Müttefikleri bir yana, işçi sınıfının kendisinin de, sosyalizmi 
kurmak için c't''TIOkrasi fınFlında pişl""'tsi gerekiyor. Troçki'nin günahı, bu zo
runluluğu görememesi. 

Lenin'in Troçkl'ye karşı polemiklerinin özünü kavrayamayanlar, aşama 
merakının kanıtı olarak Lenin'i gösteriyorlar. Demokratik dönüşümler gerçek
leşmeden, ,c"y�U.t demnun gündeme gelemeyeceii şaşırtmacasına Lenin'i 

a!et etmek, Lenin'e yapılacak en büyük saygısızlık. Bugün dünyanın her yerin
de ye Türkiye'de, nesnel koşullardan kopuk ve soyut bir aşama merakına 
yakalananlar, bu saygısızlığı her giiı yapıyorlar. 

Şükretmek gerekir ki. Lenin'in polemikleri Troçki ile sınırlı ka-Imıdı. 
Lenin, Troçk:i'nin uç fikirlerine bakıp oportiiıizm için malzeme arayan II. 
Enternasyonal döneklerine karŞı da m;cadele verdi. Reformculuklarına, "re
form olmadan sosyaHst devrim de olmaz" kılıfını geçirrtıeye Çalışan bu 
oportünistlere karşı, Troçkist ucu da unutmaksızın Lenin şunlan söylüyor: 
"Belirli bir ülkenin iş�ilerinin, daha tek bir temel demokratik reform tam 
anlamıyla gerçekleşmemişken, burjuvaziyi iktidardan alaşağı etmeleri pekala 
mümkündür. Pek mümkün olmayan, tarihsel bir sınıf olarak proletaryanın en 
sağlam, en sarsılmaz demokrasi ruhu ile eğitilmeden burjuvaziyi yenecek ko
numa gelebilmesidir." (lenin, To�u Eserler, dlt: 21, S: 408) 

Günümüzün koşul1arl,·günUmüzde demoku.tik görevierin de giderek a,nti· 
kapitalist bir nitelik kazanması, köhnemiş kurumları değil doğrudan doğruyOJ 
sermayeyi 'ledef alması bir yana. Oaha günümüzün bu özellikleri ortaya 
çıkmadan bnee Lenin Troçkist uç ile "reform olmadan devrim olmaz" opor
tünizmi arasındaki sının çiziyor. Bu sınırda bilimsel sosyalizm yatıyor. Solda 
Troçkizm, sağda oportünizm yer alıyor. 

Türkiye Işçi Parusi Genel Başkanı Behice fı�ran, Türkiye'de bağımsız
lık, demokrasi, sosyalizm. mücadelesinin bütünlüğünü vurgula.rken demokratik 
dönüşümlerin, sosyalist mücadele "yolunda ilerlerken" gerçekleşecek döoü· 
şiimler olduğunu vurguluyor. Bundan 57 yıl önce Lenin, Ekim Devrimi'nin 
dördüncü yıldönümünde sosyalist mücadelenin ve sosyalist devrimin reformlar· 
la ilişkisini şöyle açıldıyor: "Sizler burjuva demokratik devrimin sorunlarını 
yolumuza çıkmışken \e bizim için temel fuliyet olan proleter devrimci, s .. 
yalist faaliyetimizin 'yan liiJnleri' olarak çöıiine bağladık. Her zaman söyle
dik; reformlar devrimci sınıf mücadelesinin yan ti-Unleridir. Yine hep söyledik 
ve eylemlerimizle kanıtladık kı, burjuva demokratik reformlar. proleter yani 
sosyalist devrimin yan ürünleridir." (Lenin, Toplu Eserler, dlt: 33, S: SS) 

Aşama muaklılarına, aşamacıhka aşama yapanlara, demokrasi müca
delesini ye demokratik hedefleri neredeyse bir fetiş haline getirenlere seslen
mek gerekiyor: Sosyalizmi anlatmadan, sosyalist mücadeleyi sürdürmeden, 
sosyalizmin bayrağını dik tutmadan, o çok sözünü ettiğiriz demokrasi nilca
delesinde de başarılı olamazsınız; dilinizden düşürmediğiniz dtmokratik dö
nüşümleri de gerçekleştiremeniniz. "Sosyalizmi öğrenme ve anlatmadaki yete-
nek.sizliğiııizi ,·c kısırlığınızı demokrasiyi bir fetiş, bir ayrı aşama haline getire
rek örtemezsiniz. Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin bütünlüğU
nü savunanlara ''Troçkist'' etiketini yapıştıramazSlnız. Unutmayın, Lenin yal
nızca TrQçki ile nilcadele etmedi;sizlere pek çok benzeyen ii. Enternasyonal 
dönekleri ile de mücadele etti. 

Sosyalist harekette sabır ile tevekkUlü birbirine karıştırmamak gereki
yor. Sabır başka; "zamanla olacak", "biz görecekmiyiz?", "herhalde görme
yeceğiz ama olsun" demek başka. Ikincisi, tevekkÜI. Sosyalist harekette böyle 
bir tevekkülün yeri yok. Böylesine bir tevekkülle sosyalizme bağlı kalnı;i.k eoş· 
ku duymak, sanki devrim ya,rın olacakmış gibi çalışmak miinklin değiL. Coş
ku olmadan çalışma olmaz. Coşku, yaratıcılığın yarısı. COşkUSUl yaratıcılık 
olmaz. 

COŞkUSUl ve inançsız bir sosyalizm mümkUn mü? Mlmkün, ama yalnız
ca kağıt üzerinde. Böyle kaş-ıt üzerinde çok "sosy.ıllst" var. Tutoodukları dal 
da otomatik olarak aşamacılıı( oluyor. Hep bekliyorlar. CHP'yi, CunlaYI, Ileri 
demokratik düzeni, ulusal demokratik düzeni bekliyorlar. 

Böyleleri aşamaCllıkta aşama yapanlar. Artık onlar için aşamalar, sos· 
yalizm için aşamalar olmaktan da çıktı. Artık aşamalar için "sosyalizm" ya. 
pıyorlar. Bekledikleri aşama için "sosyalistlik"lerini sürdiWüyorbr. Sosyalizm 
için değil, aşamalar için yaşıyorlar. 

��1��.�·hD_",,,,,,,,,,,,,,,. 
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KARS- ARD,AHAN, OYUNU 
VE AMBARGO 

TÜRKIYE BURJUVAZISININ MUTEMET KALEMLERI, 
AMERlKAN lOBISININ öNDE GELEN TEMSILCILERI, 
"BAŞARısıNDAN" DOLA YI, ECEVIT'I KUTLAMA 
YARıŞıNA GIRDILER. ECEVlT, NATO VE ABD ILE 
IŞlERl lYI "AYARLAMlŞTI". ŞIMDI TEK 
ENDIŞElEREI VARDI: ECEVIT'IN SSCB GEZISINDE 
"DENGEYI" KAÇıRMASI. ECEVlT BU GEZIDE DE 
GEREKLI SOCUKLUCU GöSTERDICI TAKDIRDE, 
AMERlKAN LOBISINDEN TAM NOT ALACAKTı' 

". Mesut ıon !. .. tl 
GeçtiRhniz baltarun aondan bir önce

ki gününün gazetelerinde bayram baVUl, 
bir tanesinde aynı ,özcüklerle <tiaederin
de i&e, benzer deyimleıle dile getirildi: 
Ambargo kalkıyordu! ..• 

Işbirlikçi bUyük sermayenin Babıaü' 
deki üs'leri (ya da teli5leri) Wuhingtcm' 
dan aldıkları haberleri veriderken göster
melik bir 'ihtiyatttm bastaramadıitı müj
de ci.imbÜ4ünü yansıtmadan edemediler. 

Günaydın "earler'm Ecevit hayranı 
olduRunu" ilan ederken, Hürriyet'in l\.'İe
an Toker'i, kendi üslup çerçevesinde 
Ecevit'in politik "ba,arısını" al.lu,lıyor
du. Ama neme lazım, Federal Alman 
Şa.naöyleli.'nin de baklunı yememek La
ı.undı! Adam ne zaman aAzınl açsa 
''Türkiye'ye kar,ı uygulanan Amerik.n 
Ambargosu kaldınlmabdır" demişti! ... 

LOalelLER 

Türkiye'deki Amerikan lobianin ön
de ,elen isimlerinden olan Toker bir ufa
cak endişesini şöyle özetliyordu: 

- Ecevit., Sovyetler BirliAi gezisinde 
ölçüyü ve dengeyi birucık iyi t.utaa!. .. 

Hüniyet'in "gizli işler" misyonunu 
sürdürme uzmanlanndan iki numaralısı 
Arcayürek'e göre de "Bu nokta hiç ku,
kusuz Amerika'ya gelen Ecevit için si
YULLI başarının bir basamaAı" idi! Şöy
le de�m ediyordu: 

"- Çünkü Ecevit.'in ki4ililtinde Ameri
ka - yapılnw.z aan.ılanlan yapabilecek in
&an • •  ın Türkiy�'yi yönetmekte olduRu
na manmıştır ... 

Bir t.aJum istihbarat kaynaklanndan 
"iyi" haberler çıkartmakla ve AP Genel 
Başkanı Süleyman Demirel'in kapIAnı 
teklifliz çalmakta ünlü Arcayürek'in bu 
ifadeleri oldukça ilginçti. tık bakJldıA:ın
da Ecevit'in başına kolonya &erpmek an
lamına gelebilecek sözler, bir yönüyle de 
Washington'dan Demirel'e ,önderilen 
mesaJ niteliRindeydi. 

DENGE UZMANLARı 

Ne demekU "yapılmaz sanılanlan 
yapabilecek inaan? .. " 

Bu "yapılmaz sanılan işleri" Ecevit 
yapmışt.ı! Amerika inanıyordu!. .. 

ıÇ politikada MC muhalefetine de 
Washington 'dan malzeme göndennek ge· 
rekiyordu: Acaba Ecevit neler vermişti 
ki, kaldmyordu ambargoyu? 

Ve Toker'in "milli 'si ArcaYÜl'ek de 
arkadaşının endişelerini paylaşıyordu. 
Ecevit, Sovyetler BirliRi'ne giderken 
"dengeleri" allak bullak etmemeliydi. 
Bu konudaki iradeler de şöyleydi: 

lt. Ecevit Haziran ayı içinde denge· 
leri yeniden allak bullak edecek yeni 
davranışlar ııöstermeue ambargonun 

� 
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kalkması için bugün Washington'da ya
nan umut IŞIRı ger<:ek bir aydınlıRa dö
nüşecektir ... " 

YıUaıdır kalemleri kadar hücrelerini 
de 'hUr dünyanın bekçiıi Amerika "ya 
seferber eden bu isimlerin yanısıra, "za
rar ettiRi" gerekçesiyle bu yıl vergi ver
meyen Tercüman gazetesinin birinci say
fasındn sola kürür denemeleri yapan pat.
ronun hanımı da işin ilginç )lanı "den
ge"ler-den SÖZ ediyordu: "Ecevit, aA:ır· 
başlı ve dengeli bir yol seçmiştir" di
yordu. Onun da bir parça endişeci2i 
vardı ve şöyle söylüyordu: 

". Bat.ı'dan kopmuş, yapayalnız bir 
Türkiye, Rusya'nın işini kolaylaşLtra· 
cakt.ır. Bu büyük tehlikeııin lşl2, allın· 
da, Ecevit.'in ambaraoyu kaldırma te
şebbÜ6lerini olumlu buluyoruz ... " 

YA KALKMAZSA", 

Oç yılı aşkın zamandır Türkiye'ye 
uygulanan Amerikan silah ambargosu
nun TürlUye'nin tmperyaliat sisteme ve 
başpatronu Amerika'ya balımhhlına ne 
gibi etkileri olmuşt.u? 

Bu sorunun cevabı "hiç"ti ama bu, 
ortalıRm sevinç çıllıklanyla dolmasana 
engel deRiidi. 

ABD Başkanı Cart.er, ambargonun 
kaldınlacaRıOl "inandırcı" bir dille açık
etmişti. Amerikan yonetimi de bu konu
daki niyeLlerini belli etmişti. Ama ger· 
çekten ambargo kalkacak. mıydı? Bu 
ayın ortalarında Amerikan meclislerinde 
yapılacak oylama Ile bunun lOnucu alı
nacaktır. Ancak bugünden kesin olan 
bir durum vardU". Olumtuz bir sonucun 
suçlmu Amerika olmayacaktı!... 

Çünkü büyük acrmaye baaru büyük 
bir refleklta olLII bır kötü gelişmede 
.uçluyu buıünden Han etmiştir. Bunun 
açıklamaa da lfÖyle yapılacaktı: Ecevit, 
Wuhlnıton'da kazandıRı dengeyi Moı
kova'da yitirdi!. .. Eh, tabii o zaman 

. '  

'Hür dünyanın bekçilii Amerik" 'ya .oy
lenecek suz 1u\1ı�,ny,,('akh! Adamlar tanı 
kaldınyardu ki!. 

Doj2:rusu bu ya, ıı:eri kalmış Türkiye' 
de çok .:: .. üşmi� işhirlikçilik ruhu -n 
tezgııhı nldu�um'ıı. i.. i ııı<;('ııi n kuşkusu 
yoktu .. 

DEMIREL'IN SALVUSl' 
Başbakan I:!;cevit, AET ranırulndan 

uçtuA"u Amerika'da NAı'O patronlan 
ABD Başkanı Carter ve ilgili-yetkili her 
Amerikalıyla ambargonun kaldırılması 
konusunu konuşurken, memleketteki 
MC şebekesi de mümkün olduQunca ha
vayı koklama�a çalışıyordu. Acaba. 
Ecevit gerçekten ambargoyu kaldırabile· 
cek miydi? 

Bu konudaki yaklRşımlar başLan 
olumsuz yönde idi. Oemeç Curyuı bu
nun üzerine oturtuldu: Ecevit kolayı 
kaçır.akle bulmuştu! ... 

GeçtiRimiz haftanın aonlarına dotru 
Amerika'dan gelen haberler bir parça 
nitelik deRi,tirmeye ba,layınca ilk _ 
AP çevrelerinden geldi. Genel başkanları 
Demirel ilk salvoyu şöyle yaptı. 

'- Ver kurtul olmaz!..." 
Daha sonra bu yöndeki saldırıyı dili· 

ne güvendiRi İhsan Ataöv'e bıraktı. Sal· 
dırı şu ayaklara oturtutma;a çalışılıyor
du: Türkiye bir şeyler vermese, Amerika 
ambargoyu kaldınnaz!... 

Büyük sermayanin has parti. a�1lYla 
sermaye "ericiURinin baRıma.ızlık anlayı· 
şmı pek �eciz ve devekuşu hdar aptalca 
sergileyen bu irade 'u gerçe�i de yanaıt· 
nuyor muydu: 

"- Otuz yıldır im%alanan her anlaş· 
mayla Amerika'ya hep bir şeyler ve
rilmemi, miydi? .. 

Sermayenin rengarenk duenli ti.ur. 
partilerinin şu veya bu yöndeki "amhar· 
go" tellalbRının udında çıralçıplnk bh 
somut ierçek vardı: GırtlaC!ına kadar 
emperyalist aRm içine bat.nuş Türlüye 



klııl:nLlJi%mi k\mrli i.,,· Iollrtiişnıe&inde b.· 
ılımsızlı�ın SAlııj: ihalesinde fıyat kırma 
yarııj:IIlI s\lrdürmektedir. 

AMERIKANCILIK YARıŞı 

Bu tabloda, Johnsoıı'un (otoRraf kol· 
tuk altından AP Genel BftlikanhRa yük' 
selmiş Suleymnn Demirel'e de baRımsız· 
bRı savunmak rohi dÜlierse şalimamak 
�creke(.-ektir! .. 

Demire.l'e rakip oyunu oynatılan 
Komrıın tnan'ın geçtiRiıniz ha(ta Tereü
ma,,'<fa yayınlanan sözleri de bir hayli 
ilgiIH,�tir. tnan "Clir, 1950'den önce 
NATO'ya girem�miıj: olmayı hazmede' 
meınilitir" demiştir. 

NATO'('uluk, '\ınerikan'cıbk yarışın
da ceçtiRiıniz hafta bir hayli yol alındılıı 
gerçektir. 

HeniJz kesin olmamakla birlikte 
ambargo kaldırılırsa bunun ne pahasına 
olacailım, uzun yıllar TiJrkiye'nin baliba
kanlıl!ını yapmış ınumlu bir sermaye 
temsilasi i(edc etmiştir: Ver, kurtul ol· 

Süleyman nemird, engin tecrübele· 
riyle durum saptaması yaparken geçmiş
le neler verildifiıli de Ö7.etlcıniştir .. 

KARS HIKAYESI 

Dışta bu gelişmeler ,olurken içeride 
güli.mç, gülünç olduRu kadar rezil, rezi! 
old�u kadar pespaye bir bayrak yarışı 
sürdüriilr.lCktMir. 

Kirli sotuk savaş malzemelerinin 
yeniden ı.. .aden geçirilip giyildi�i ve ka· 
muoyunun şoven duygularını kamçıla' 
mata .sererber olunduA:u gÖ7.lenmekle· 
dir. 

Kars kalesiıWl çekilen bayrak sorunu, 
geçtiQimiz hafta PlliUet Meclisi �enel ku· 
rul çalışınalarını işgal etti. 

r.ı;.lIel Mecliı;inde konuşan CHP Kars 
tılilleh'ekili Turgut Artaç şunları söyle' 
di: 

" Kars kalesine )'Rbancı bayrak çe-

IUlnıell1i.,lir, çeklımeyeceklir. O kalede 
CHP'ni il mayası vftl'dır. Orak Çeki ç ou, 
ya çekihneyeccktir. Ka.rı kalesi Türk'ün· 
dür." 

AP'lilerin yuhalatı, CHP'lilerin alkı,
LAn bitince 1ı:ürsüye AP Kara millehekili 
Bahri oaldaş çıktı. 

HAMASET YARıŞı 

oaada4, 16 Mayıs ııünü diRer AP'li 
millehekilleriyle "tetk.iklerde ' bulun
mak üzere bir hey 'et halinde Kars'a ııtt· 
ıni şti , Kars'tald resmi görevliler kenJBe
rine tl] Mayıs lan itibaren kaledeki bay· 
rak direj!inin boş olduAunu" söylemiş· 
lerdi. Ve DaQdaş şöyle konuşt.u: 

"- 60 yıldır Kart kalelinin dire2inde 
dalgalanan şanlı bayrak yoktu. 1 Mayu' 
ta. indiriln"li ve bir daha çekilmemişti .... 

Sonra ne olmuştu? 
Bahri Oaadaş ve beraberindeki hey' 

et tugay komutanının yanına gitmişler, 
di�e ooyrak çekilmesi yolunda tavas
sutunu rica etmişlerdi. Tutay komut.a
nı da tavasaut etmiş, direle bayrak çe
kilmişti. 17 Mayıs'tan itibaren Kara ka
lesinde bayrak dalgalanmaya başlamış-. 
tıL .. 

Bayrak konusunda en son &Özü İçiş
leri Bakam trran özaydmh yaptı ve o da 
ezcümle şunlan söyledi: 

". Türk b.yuRı amlar boyunca daı
galanmıştır ve ebediyyen dalgalanacak
lır. Albayrak oraya Karslıların alkanla· 
rıyla çekilmiştir ve dalgalanacaktır ... " 

ö"ydınlı konuya aydınbk getiren 
açıklamalarını sürdürüyordu. Bayrak di· 
re�inin bulundulu mevkiideki tutayın 
komutanı, rahmet.li Ragıp Gümüşpata'nın 
otlu olan bir generaldi. özaydmlı "Bir 
Türk generali, bayralın indirilmesine 
göz yumamaz" dedi. 

İçişleri Bakanı konuşmasının sonun
d ... da AP'lileri "milli beraberlik ruhuna" 
ça�ırdl. Şöyle konuştu: 

YAZıK OLDU 

MiLLiLESTiRMEYE 
Petrol alanında geçtieimiz haftalarda 

harpkeLli günler yaşandı. Petrol-Iş sen
t4ikasl '�'lOO iSiçiyi kapsayan bir greve 
ı;lli. 0Le yandan Alaş Rafineriıli "milli· 
l('şlirnmeniıı �şii'!inden döndü" ! Enerji 
ve 1':ıbii Kaynaklar Bakanı Deniz Bay· 
kal hükümetin dinan»l; "reformcu" bir 
üyesi gori.iniinı ünde. Ama yalnızca görii
nunıünde. list üste hRlktan yana girişim
ler vaadediyor. yasa taslakları haZlrlall
yor, uluslararasılekeJlerJeIı�uşmaya ha
ZLr şiw .. ıyc "del'lc\'lcri" veriyor. öte 
yand;ııı, h.:r;; �irı imlerini hukiunetin ve 
nl. lI<ıd<ı. LaoŞI'''''''If'! hcvit'in engellcdigi 
izlf'niPJini  yay ıyor. 

Raykal, Au'} Rannerisinin "millileş· 
tirilmesi projesi" sırasında da olumlu 
puan toplamak için elinden geleni yaptı. 
Oç ay süre tanımıştı Ataş rarıncri�j'ne 
ortak üç şirkete : BP. Shell ve Mobil'c. 
Uç ay içiııde lam kapasite uretime 
geçrıezlen;e onları "miUileştiriverecek· 
ti". Oysa, mevcut durum bu ü<" şirkt!l
ten yalnızca birinin, nP'nin elindeki izni 
ip1ale uygundu. Yalnızca np tası tar:ıe-r 
toplamıştı çünkü. Çıkarabi.lcce�i kadar 
parayı Türkiye dlŞına çıkaran OP; çıkarı 
gere�i, daha razla petrol üretmekten 
yana deRiidi. Oretimi iyice yavaşlatmış, 
işi aı;kıya almıŞ bekliyordu. 

Petrol Yasasına göre, çalışma izni ip
tal edilebilecek olan OP'nin, Ataş'ta 
yalnızca yiiıde 17 hissesi vardı. Baykal, 
Ataş'ın yalnızca yiiıde l7'sini millileş· 
tirmekten söz ediyordu kiSacası. Ama 
kamu'O)'unu wla "tekn�k aynntlYl3" 
me�guJ etmenin anlamı olmadıRı ıçın, 
Ata, Raftnerisi deyip geçiyordu. öte 
yandan bu yiiıde 17'yi bile mOllleştire
meyeceRinl de biliyordu Baykal. Çünkü 
yau. "ıonuç"a bakıyordu. Sonuçta ,da, 
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üç şirketin üretimini tam kapasiteye Çı
karacaCını ise Jı�nerji ve Tabii Kaynaklar 
nakanh�ı'nın evrak memuru bile biJi· 
yontu. Nitekim, süren in .>ibnesine üç 
gün kala Orta D�u dan petrol yüklenmiş 
tenkerler Mersin Limam'na yan.ışıverdi. 
Baykal dEl "kılpflyıyla" ilerici girişimini 
sonuçlandıramadı! Ama yine de, özel· 
likle TRT'n in cansiperane yayınları sa
yesin<fe, ne kadar "haJkçl" olduğunu 
herkes anlamıştı. 

GR EV KIRICII.IGINIJA AŞA�IA 

TRT, hayka!'a yardımını Petml.lş 
Senuikası'nın grevince de csir�",medi. 
Petrol· Iş Sendikası' nın "laş Rafinerisi'· 
ne petrol akıtaıı Ham Petrol Roru lIat· 
lında cla g'rrv(' h:ışhnnası ii't.eıi ne Petrol 
urunleri J�vI'n'llh'n �'I'I'llil.asl'nın, 
"Tam J\taş'lIl mıtlıl.·�lJflll·' t·"1 ıoınuh, 1'11 
grevhı milli çıkarlnr:ı tcrs duşlı.ıı..'ll" yıl· 
lundaki "milli göriışn"ne ı,::oşkııyl<ı sanı· 
dı. öylc ya; BP, Shell ve Mobil "grev yu· 
zündeıı ham petrol gelmiyor ve IJiz rlc 
üretinı yapamıyoruz, Kabahat bizim dı'
�i l, 5l'ndikaııızın" derse ne olurdu? Ataş 
millileştirilemezdi maazallah ! Tam za
manındb uyanmış da hatırlatmıştı işve· 
renler. Hemen TnT mikrofonlarmdan 
soruldu Petrol.lş Sendikası'na: "milli 
çıkarlarımlZB tersdüşmüş olmuyor musu· 
nuz?" diye, Alınacak ne olursa olsun, 
soru kafalara bır "acaba" yerleşUmıcye 
yeterdj nasılsa. Ve Petroı.tş Sendikası 
bu "acaba"dan korkup, grevden vazgeçI
riimiş olurdu, Ama TRT'nln grev kıılCl
tıRı sökmedi. Petroı-t, Sendikası, list 
kuruluşu Türk-fı;'in baıkıla nna, hükU
metin tehdit kokan "uyarılarına" ve 
TRT'n!n "tarafsızllAına" raRmen karar
lıydı. 

26 MAYIS CUMA GÜNÜ KARTAL DA BACIMSIZLlK
DEMOKRASI MmNGI YAPıLDı 

26 M,y� Cu"" günü Kıır .. 1 Iskele Meydanında 13 Sendika .. Demok
ratik Kuruluş AP'nin Taksim'de 1 Mıyıs Alanındı dUzenledili "BıyrJğ� Saygı 
Milli Inanç" mitingine karŞı "Bağımsıdık, Demokrasi" Midngini gerçekleştir
di ... M'den·l, ve Ast<r·l, in yanı�", TÖB-OER, !GO, IKO .. lıçi Kililir 
Karul Şubeleri, Kıırta\ H,lke,;, Gülsuyu H,lk Odası, M,It<pe H,lk Oda�, Tu
gay Yolu KUltür ve O'yanı,"" Derneği, TOTEO K .... I Temsilciliği, I<artll 
YIi<,.k �...,im perneAi ve H,lk-Koop'un katıldtAı mitingde IKO, lıçi Kül· 
tür, IGD, lÖB-DER temsilcileri ve Maden-Iş üyesi bir işçi konuşmuş ve bu 
konuşmalardı ülke topraklarını emperyalizme peşkeş çekenlerin, ulusal ba
Iımsızlığın simgesi olın bıyrata sahip çıkama,yacakla,rı belrdlmlş ve ulusal 
bağımsızlığlO, onun simgesi olarak bayrağın gerçek ve tutarlı sıwnuwla.nnın 
ilericiler, demokratlar ve sosyalistler olduğu wrgulanmışt .. , Ayrıca SOOO ka
dar kişinin katıldığı bu mitingde hep bir ağızdan "faşizme Geçit Yok", 
"Nato'ya Hayır", "Sendika Hakkımız Söke Söke Alırız" gibi anti·faşist Ve 
anti-emperyalist sloganlar atılmış ve düzenli disiplinli geçen miting hiçbir çat-

,Jak ses çıkmadan başarılı bir biçimde SOni «miştir. Bu miting kartal bölgesin
de balımsızlıktın ve demokrastden yana güçlerin ilkeli ve kalıcı birliğinin ge
litirilip güçlendirilebileceğinin de somut ve belirgin bir kanıtı olmuşttır. 

lt. Arkada,lar kırıınlılı, kıza:mlılı bı
rakalım. Karde,liRi, barışı ve huzuru ge
tirelim. Milli birliRi bulalım ... " 

BEyLIK TAKTIK 

ıçişleri Bakanı künriiden inerken son 
derece memnun gözüküyordu. Ama bun
ca laf yerine şunlan hiç düşünmüş müy· 
dü acaba? 

. AP Genel Ba,kanı Süleyman Demi
rel, Kan k&lesine orak çekiç'li bayrak 
çekildiltini söylemişti. Oysa biraz önce 
}J' Kan niUetvekili Bahri Daltdaş bay
rak direlinin boş olduRunu söylemi,ü. 
Hatta gidip gözleriyle de 6Ilpt.amışt.l. O 
halde ikisinden biri yalan söylüyordu: 
Ya Demirel ya da aynı partiden Daldaş! 

1çişleri Bakanı böyleline kör kÜl' par
maRım ııöz:üne bir yalaN te,hir edemi
yordu. Ya da en dotruaunu söylüyordu: 

- Türk bayralı uarlar boyu dalplaru
yordu, amlar boyunca da dalıalanaeak
ta!. .. 

önceki hafta da öyle ohnamı, nuydı? 
O kez de bir AP'li Kan tenatörü: 

"- Rualar. Kan ve Ardahan'ı iat.emele 
hazırlaruyorlar" deM,ü ve 1çifleri Ba
kanı gene vermi ,ü cevabını: 

ıt_ Vermeyiz ... " 
Dışta ambarvo karşılılı ABD'ye neleı

verildiRi tartı,ilirken, içte de "Rualan. 
vermeyiz" tealeri yükaelmektedir. 

Işbirlikçi Türkiye kapit.a.lizminde be
men hemen hep de böyle olmuştu: 1lki 
yapdırken, ildnci aea yültaelmi,ti! ... 

,�j;!.LIV�lçl l·ı;ı,I:.::Ket !,lAllı!";! 
GENI:L loı,nE KURULU 
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Sahtekar yuvalarını tanıyalım 

Diyarbakır'da, yoksul bir yurttaş yaşıyor. Ismi, RAmazan Ekici. Ekici 

işsiz ve dokuz nüfusa baknıak zorunda. Perişanlık içinde kıvranıy,r. Ve niha
yet hir gün talih kuşunun başına konduğunu sanıyar. 

Ekici, köyde bulunduğu sıralarda, aynı köyde imamlık yapan Ahmet Pek 

tane ile kolr�ılaşıyor bir giin. Ahmet Pektane'nin Oiyarbakır MHP Iİ başkanı 

olı1uğunlı öğretliyor. Dönem MC dönemidir. Ramazan Ekici, MHP Iİ baş

kdııına durumunu anlatıyor, Istediği, kendisine bir iş bulunmasıdır. 

MHP'lıin açıkgöz Iı başkanı, Ekici MHP'ye yardımda bulunduğu takdirde 
kendisine iş bulabileceğini söylüyor. Para istiyor. Zavallı Ekici de son bir 
ümitle karısının ufak tefek ziynet eşyalarını SilItıyor ve 9 bin lirayı MHP lı 
başkanına veriyor. 9 bin lira karşılığında, Ekici'den 7 bin liralık makbuz ılı· 
yOl". 

Ancak bu bağıştın sonra Ekici uzun sÜre il başkanı Pektane tarafından 
atlatılıyor. Daha sonra il başkanı Dıyarbakır'ı terkedere� bir semti mechul'e 
gidiyor, Ekici daha soıva şunu keşfediyor. Iş hulma vaadi ile binlerce lir.l5l 
alınan yalnızca kendisi değildir. Ekici'nin ifadesine göre daha yirmi otuz kişi 
aynı durumdadır. 

MHP'nin "ülküçülük'\ "v.ıtın millet" adına giriştiği sahte propogancb., 
yalnızca Kfeolojlk düzeyde delil, sahtekarlıkları ile de acığa çıkmaktadır. ÇUn
kü sahteiarlık, her ,I.nda bir bUtün teıkll ediyor. 
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i Ki GB'JEl KURUL 

i 
i BAG-KUR VE OYAK 

GEçrıGIMIZ HAFTA IKI SOSYAL GOVENLlK KURUMU· . 
NUN GENEL KURULLARI YAPıLDı' AŞAGIDAKI YAZıDA 
GENEL OLARAK BAG·KUR ELE ALıNMAKLA BIRLIKTE, 
OY AK GENEL KURULUNDA YAPILAN KONU ŞMALAR DA 
ILGINÇ BIR NITELIK TAŞıYOR. MALIYE BAKANı MOEZ· 
ZINOGLU "OYAK'IN KENDI YAGI ILE KAVRULMASINI" Is
TERKEN, OYAK GENEL MODÜRÜ DEVLET YARDıMLARı
NIN SÜRMESINI SAVUNUYORDU. 

Geçıılımız batta IId sosYaı güvenlik 
kurumunun genel kurulları yap�dı. Baı· 
Kur ve OY AK'ID. Blrindsi 12 Mart dö
nemlııln bemen arkamıdan Eylül 1971 
de çıkartılan ve "esnaf ve sanatkarlar ve 
diger balımsız çalışanlar sosyal sigor· 
taiar kurumu ", Ikincisi, 27 Mayıs dö
neminden hemen sonra Çıkartılan ve 
subay..assubayla.nn ' Ikinci &Osyal güven
lik kununu. 

Bu yazırnızda Ban·Kur'dan söz ede
�z. Ancak iki genel kurulun da bası
na yaraıyan yönüne bir kaç satırla de
Rtnmek istiyoruz_ Bu tür genel kurul
ların ilk gÜni""l önemlidir. Genel kurul· 
ların ıık günü ilgili bakanlar açıı; konuı' 
ması yaparlar, yarı IlgIti bakanlar ko· 
nllliurlar, konuşmasına gerek duyulan
lara ayrıca aöı verilir. Bu konuşmalar
dan sonra genel kurul1arm çalışması 
uyulması Carz ola.n Cormaötel""�. lId 

genel kurulu takıp eden günlük gazete· 
I""e göz atbRınuzda Bal·Kur genel ku· 
rulunun blr-lki satırla, OY AK genel ku
rulunun ise üç·beş satıl'la yer aldılı g� 
rüldü. Günlük basın genel kurulları nak· 
lederken aynı konuşmacıların aynı söz
leriııl alıp yazmıılardı gazetelerine. Baş· 
ka bır söyleyııle hükümet edenler, uy· 
gulamak Istedlkleriııln mesajını salonda 
genel kurul delegelerine, basmla da ka
muoyuna duyuruyorlardı. Milli Savun
ma Bakaıu veklU olarak Maliye Bakanı 
MUezzlnoeıu OY AK genel kurulunda 
ş�ı söylemlı: "Kurum, bır yandan 
üyelerinin geleceklerini güvence altına 
alacak &Osyal yardımları yerine getire· 
cek, öte yandan üyelerinin gerekli ge
reksinmelerine cevap verecek hizmetleri 
de yapmakla. yükümlüdür." 

Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar 
BirBII başkaıu Tayyar Sadıklar ise ıun· 

Doğu'daki zulmün hesabı 

sorulacak 
Tür1<iye'de geri kalmışltk, yoksulluk özellikle geri bıraktırılmış Doğu ve 

Güneydoğu bölgelerimizde halkın üZerine çöken kabus, yalnızca insanlara ya
şamı zehir etmekle kalmamaku her yıl sayıları bilinmez emekçi burjuvazinin 
cinayetlerine kurban gitmektedir. Daha da ötesi, bu açık cinayetler basın 01'
ganlarının hiçbirine yanSlmamakudır. 

fahrettin � Süleyman adlarında, yaşları 20-22 olan iki yoksul gen ç, 
Türkiye·Suriye sınırında sırtını toprak ye politika zğalarına dayayan uüyük 
kaçakçıların sırt hamallıklarını yapmaktaydılar ekmek parası, yaşam kavgası 
için. 

Daha önceleri, sınır korumada görevli jandarma ekipleri tarafından Nu. 
saybin arOlcılığl ile Suriye'den Türkiye'ye geçirilmişterdi. 14 Mayıs günü, yine 
para karşılığında tekrar Suriye'ye geçirecekti jandarmalar iki genci. Suriye-Sı
nırında Temirtepe (Gırhesin) karakolunda görevli jandarma ekibi, iki genci Su. 
riye'ye geçirmek üZere köylerinden aldı. Sınır karakoluna götürülen gençler 
burada dipçik, kasatura aracılığı ile uzun süre işkenceye uğradılar. Gençler 
öldükten sonra da, olaya ka�a süsü verilmek için cesetler Reo askeri arabala
rının altına yatırıldı, arabalar cesetlerin üzerinden geçirildi. 

Olay budur. Ve bug�e kadar resmi makamlar tarafından en küçük bir 
soruşturma girişiminde bulunulmamıştır. Karakol komutanı ve Jandarma er
leri, Gırhesin karakolunda eski keyiflerini sürdürmektedirier. 
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ları söylemlş: Ekonomlk konularda da 
tüm güçlerin koordlnuyon Içinde sefer
ber edilmesi zorunlu olan blr zamanda 
yaşıyoruz." 

SOSYAL GüVENLIK 
KURUMLARlNDA BIR öZELLIK 

VE ISTISNASı 

OY AK genel kurulunda konuşan 
MUezzlnonlu'nun söyledikleri analIıda, 
.bundan böyle OY AK'ın kendı yaıı Ile 
kavrulmaA ve devletin katkısına son ve
rilmesi gerekUII var. OY AK genel mü· 
düNnkünde ise devletin yardımımn &Ür
mesi dll�. De.ıetln para katkısının ol· 
duıu tek &osyal güvenUk kurumu 
OYAK. BmndllI gibi OYAK ekstra gü· 
venlik kurumu. DlRer sosyal güvenlik 
kurumlarınada ise durum tamamen ters. 
Yanl de.ıelln hiçbir katkısı yok. Yok 
ama, sosyal güvenlik kurumlarının dev
lete katkısı çok. T.C. EmekU Sandıj!ı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve BaR-Kur 
de.ıete büyük katkılarda bulunuyorlar. 
T.C. EmekU Sandıj!ı Maliye Bakanlıj!ı· 
nm d<>erudan denetim ve yönetimi al
tında. Sosyal Sigortalar Kurumu kasa· 
larında mllyarlarca Uraiık devlet tahviU 
var. Baı·Kur ise 1976 yılı içinde 259 
mllyon Uralık tahvil alarak kasasındakl 
tahvil mlktaruu 563 mllyona çıkartmıı· 
Bu saydıklarunız sosyal güvenlik ku
rumlarının devlete doRrudan katkısı. 
Dolayh katkıwı Ise sermaye sınıfının 
çeşitli kesimlerine sermaye aktartmı 
şeklinde olmakta. Sözünü ettiRimiz iki 
sosyal güvenlik kuruluşunun bunalım 
dönemlerini takiben kurulması rastlantı 
denil. 

BA(;-KUR 

BaR-Kur, esnaf ve sanatkarlar ve di
�er baRımsız çalışanların sosyal güven
lik kurumu olarak kurulmuş. Çalışma 
raporundaki bilgilere �öre 1 mllyon 616 

. bin kişinin BaR-Kur üyesi olması gerekir
ken, bu gün için bu sayı 982 bin. Yani 
yarıdan biraz az kesim halil sigortalı ya
Pıiaırııımıı. U.teUk Sıgortah olmak. ihtl· 
yari deAii, zorunlu. Jlr ba.şka dikkat çe
kici özellik de şu: çalışma raporunun 39 
uncu sayfasında bır grafik var. Bu grafi
Re göre 982 bin Ba�-Kur üyesinin 700 
bini ticaret ve sanayi odaları, sanayt oda· 
ları, ticaret borsaları ' ve ticaret odaları 
üyeleri. 200 bini ise esnaf ve sanatkar. 
Yani sosyal güvenceye gerçekten muh
taç esnaf ve sanatkarlardan çok, esnaf 
ve sanatkarlara göre daha iyi durumda 

. olanlar Sae-Kur'a başvurmuş ve sigor
tah olmuş. Bu tesbit, BaR-Kur'un kuru
luş amacında belirtilen esnaf ve sanat
karların sosyal güvencesinin saelanması 
yönünde çaba harcamadıeını gijstermek· 

.te. 

ÇAlı ŞMA RAPORUNUN 
SöYLEDIKLERI 

Ba�·Kur 4.  Genel Kurul çalışma ra: 
porunun önsöıü şöyle başlıyor: 

"20. yüzyılın çok d.�lşlk ve hareket. 
U temposuna ayak uydurmaya çalışan 
Insaru herşeyden evvel yarınından emin 
olmak istemekte, Ihtlyarıı.n;ında veya bir 
kaza neticesinde sakat kaldıA:ında ken. 
disinin ve allesinin kimseye muhtaç ol- . 
madan yaşayabilmesi, ölümünde geride 
blfaktıklarının sefil olmamasıru en 
önernU huzur kaynaeı olarak görmekte 
ve bu hizmeU bir görev olarak Devlet' 
ten beklemektedir." 

Bu parlak söZlerin arkasını biraz de
şelemek, yine çalışma raporundan bil-

giler aktarmak gerçek dunun Ile beUr· 
lenen amacm çeUşUe1nl ortaya koyma
ya yetecektir. 

Devletten beklenen görevin yerine 
getirilmesi ıçın de.ıetln parasal hiç bır 
katkısı yok. Bunu daha önce beUrtml,· 
tik. Yukarıda beUrttinımlz deYletin y •. 
rarları yalUnda, Ban·Kur'dan bqka ynı· 
larla yararlanma da var. MC döne ml yö
neticilerinln hala lıbaşında bulunınalan 
bir yana, Ecevit ·döneminde özeWkle 
MiDl Enltim Bakanlıj!ından çıkartılanla· 
nn önemllee bir bölümünün Ba�·Kur·a 
alındl�1 biUnlyor. 1978 yılı ıçın hazır· 
lanan bilançoda genel yönetim giderleri 
için ayrılan para tutarı tüm giderlerin 
yüzde 7,3. Oy .. Ba�·Kur'dan daha genlı 
hizmet götüren Sosyal Sigortalar Kuru
munda bu oran hiç bir zaman yüzde 6' 
yı bulmadı. Sosyal Sigortalar Kurumu· 
nun 1976 yılı bilançosunda bu miktu 
yüzde 4,04. 

B�-Kur yasasının bazı maddelerini 
de�iştiren taslak hazırlanmı,tır.-ön IÖZ
den anlaşıldıj!ına göre tasıaıın bu yd 
yasaJaşmasıbekleniyor. GeUrilen yeni 
hükmün baıında I .. "yaşl�ık ve malul· 
LÜk aylıj!U1ın baglanın8sında iıi bırakma 
şartının" kaldırılınaN gelmektedir. Yani 
Bat-Kur 'dan emekli maaşı alanlar ayrıca 
mesleklerin de çalışmaya devam edecek
ler. Böylece Bag·Kur'dan baglanaa maaş 
ek getir teşkil edecek. Yanı Baı·Kur In· 
sanların ihtiyarııgtnda "kimseye muhtaç 
olmadan yaşayabilmelerine" hizmet et
meyecek. BiUndi�i gibi, bugün sadece 
TC Emekli Sandııından emekli maqı 
alanlar serbestçe çalışıyorlar. Sosyal Si
gortalar Kurumun'danemekli maaşı alan
ların çalışması yasak. Çalıştıkları tesbit 
edilirse emekli maaşları kesiliyor. Bat
Kur sigoi1.alılarl h:in de durum aynı 

. iken, detiştirilmek ihtiyacı duyulmuş. 

984 bin Baı·Kur sigortalısından 443 
binin yaşı 40-59 arasında. Yaşı 6O'dan 
ileri olanların sayısı da 90 bin. Bunlarm 
önemli bölümü kısa zaman aralıklarıyla 
emekli olabilecekler. Bugün matematik 
karşılık olarak ayrılan miktarlann bu ta
lepleri karşılaması mümkün deeil. Yani 
"genç" bir kuruluş olan BaR-Kur kısa 
süre sonra dar b<>eaz1ara girmek tehlikesi 
ile karşı ·karşıya. Bu tür kUndUşlarm 
bolauardan nasıl kurtulmai" çalıştıkla· 

. rı ise biliniyor: 1 Pirim yüzdelerini �"-I'tır.
mak. 

Genel Kurul 'a sunulan çalışma rapo
runun içinde 1977 yılına ilişkin bilgile
rin olmasma karşılık, 1977 yılı bilanço
su yok. 1978 yılının Mayıs ayı sonunda 
yayınlanan raporda 1977 yılı bilançosu
nun olmayışı ayrıca ilginç. 

Bae-Kur genel kurulu dlh Sosyal Si
gortalar Kurumu genel kurulu gibi yetki
siz bir organ. 1479 sayılı kuruluş yasa
sında genel kurulun görevleri sıralanmış, 
ama yetkisi yok. Ne var ki, genel kuru
lun "çalışma usul ve esasları hakkında 
yönetmelik "de "genel kurulun yetki ve 
görevieri" baŞlı�1 ile II nci madde dü' 
zenlenmiş.  Maddenin başlıRı böyle ol· 
masına karşın madde okundu�unda ge
nel kurulun görevlerinin saralandıCı ama 
yetkisine ilişkin bir hükniin bulunmadı
�I görülüyor. Kuruluş yasasının yetki 
vennedi�i bır genel kurula tüzük le yet· 
ki verilmesi elb�t beklenemeı. 

Bu kısa yazı, eldeki çok klSlth bilgi
lere göre genel hatları ile haıırlandı. 
OY AK ve Baı·Kur, dil er sosyal güven· 
lik kuruluşları gibi üzerinde durulması 
gereken iki kuruluş. Kimin hi�etinde 
olduaunun daha yaygın cörUlmes1 için 
gerekli. 



NATO zirvesinde 

AMBARGO YADA " MUTSUZLAR" 
ECEVIT HüKüMETI ILE DIŞ POLITIKA YA GELEN HARE
KETL lLlCIN TEMELI, üLKENIN YAPıSAL BUNAlıMıNDAN 
KAYNAKLANıYOR. EMPERYALIZMLE BACLARı SıKıLAŞ
TıRMAK DA ÇÖZüM OLARAK GöRüLüYOR. 

REşIT TAŞ 

Başbakan Ecevit'In Bıük5el"de NATO 
merkezinde başbyan dış gezisi, bir dizi 
başka dunea da uRradıktan sonra New 
York'ta NATO zirvesine kadar uzandı. 
BiUnçll blr_ biçimde, büyük ç.balarla 
Türidye'nin yoRurl dış ilişidieri gellrlJdI 
"Ambargo" konusuna baelandı. SankJ 
Türldye'nin, emekçi halkuı sorunbun 
arnbaıgo imişçesine herşey getirilip bu 
noktada düttimleniyor. 

Olup bitenler birçok yönden televiz· 
yonda yayınu biten ''Mutsuzlar'" dizi m
mini alUmsatıyor. Mutsuzlar dizisi de 
haftalarca Sildi. "Heyecan" verici 
birçok olay yaratddı. Bir olay bitmeden 
yenisi ortaya Çıkarttıdı. Bundan sonra 
"n 'olacak şlnx1l" sorusu canlı tutuldu. 
Hep '"kötü adam'" ya da baş sorurniu 
arandı. Dizi uzatddıkça uzaWdı. Sonra 
beklenilmeyen bır gün herşey bitti, oıiy
lar tükendi. Çözüm çok basit oldu. Ola
�anüstii bir sonuç bekleyenler çok şaştı
lar. Neden bu kadar uzatıldı diye nere
deyse isyan ettiler. Gerçekten de ma· 
dem sonuç bu kadar basitti, "kötülük· 
lerin kayrıaıı" baştan itibaren kestiri
lebilen kişi Idi, o uman bütün bu şa· 
mata neden yaratıldı diye sonnak gere

kir. Ashnda dizi beUrU bir yaşam biçi
mini, onun kokuşmuş Işleyişini ola· 
�aniaşlırmak, benimsetmek, bunu ya
parken de dikkatleri hep yaratılan "he
yecan" verici başka konuıara çekerek 
sistemi aklamayı amaçlıyordu. Ama so· 
nuç i:z.leyenleri tatmin etmedi. Şimdi $o
ruyorlar: "Bütün bunlar neden di?" di· 
yerek. 

AMBARGOLU UMUT 

Ambugo da böyle. Sanki ambargo 
emekçi halkın üıerioe çöken tüm güç· 
lüklerin nedeni olan bir iUet. Bir kalkar
sa herşey düzelecek. Bunun için bekleni· 
liyor. Ama dizi film gibi birglin ambargo 
öyküsü de tükenecek. Hem de ambarg<r 
yu baş sorun olarak gönneye alışanlann 
hiç biri sorununu çözemeden tükenive· 
recek bu öykü de. İşçi ve emekçi halk 
için sorun yeni bir öykünün başlatılma· 
sına izin vermemek. Bunun için ambar
go konu.&unu yerli yerine oturtmak ge
rekiyor. 

Yürüyüş'te defalarca yazıldı. Ambar
go'nun kaç kez kalkaca�ı soruldu. "Ge
rekti�inde kaldırıldı�ı'" kaç kere açık
landı? Phantomlar ve başka silahlar 
ı-ı"",bargoya raamen nasıl Türkiye'ye gel· 
ailer, gÖ5terildi. Ama hali ambargodan 
söz ediliyor. Türkiye'nin "umudu" Cu· 
ter'in de "umudu" oldu. Ambargo'yu 
kaldırtabiirnek için ABD Başkaru Ece
\'ifi ambargonun kalkm.Slnı "engeUe
yen" Kongre üyelerine, ellnden tutup ta
nıştı.rdı. "Aman bakın ne kadar iyi bir 
adam, iiımeytn artık biıJ" dereesine. 

Ama "hain Yunan lobisi" çok akılsız. 
Adam olmaz. Diretiyorlar. Carter söyıü· 
yor, anlanuyorlar. Schmidt tehdit edi· 
yor tazla kulak "mıyorlar. NATO'nun 
eski ba.ı;komulan1an mektuplar yazıyor
lar. Vu,lal bir ay sonrasına kalıyor. Bi
zim Amerikaneılar uyanyorlar; ''Türki
ye'ye ambargo konması asıl ABD'nin 
çıkarlarına tentir" . " MuUuluk" yaklaşı
yor gıbı. ERer yenı bır olay çıkmazsa. 

Çıkabilir de. Çünkü ''Yunan lobisi" çok 
'"güçlü". Iaraıl loblsinden blle dab.giiçlü. 

DI Ş GEZILER NE IçiN? 

Iaraıl lobisi Suudı Arabıstan ve Mı
su'a konan ambargoyu engelleyemedi. 
Ya da ısrail lobisi petrol dolarlannı daha 
çok seviyor olmalı. Aslında gerçek çok 
başka. ABD yönelimi, Kongresı ve hep
sinden önemlisi tekelci büyük ABD ser
mayesi gerçekleri görüyor. önce şunu 
billyor; Türldye'ye veya başka bır yere 
Sovyet " tehdidi, saldırı tehlikesi" kendi
sininı yaratbA"1 bir efsane. Sonra Türki
ye egemen sınıfları ve yönetimi emper
yalizme ba�nnlı. Bu da biliniyor. Bunun 
için "yeni bir düzen arayışı" da başka 
bir efsane. Yunanistan egemen sıruflan 
ve yönetimi Için de durum böyle. Bu
nun için Türkiye ve Yunanistan hükü
metlerinin her ikisi de emperyalizmle 
daha sıkı ilişkilere girerek, emperyalizm· 
den destek arayarak içinde bulundukları 
politik ekonomik bunalımlara çözüm 
aramak çabasındalar. Türidye ve Yuna· 
nistan karşılıkb iUşldlerinde bu neden
lerle kendi halklarının gözünü boyayabi
lecek "kazançlı" bır çözüm aramak ça
basındalar. Sorunlan tınnandınyorlu. 
Başta ABD olmak üzere emperyalistler 
de durumun elbette farkında. Tırmanışı 
hızlandırarak, Türkiye ve Yunanistan'ın 
esas sorunlan sözkonusu oldutunda 
kendilerine daha fazla Çıkar arayışı için
deler. 

Söylenenleri aniayabllmek için Ece
vit'ln cbş gezilerinln ba.tka yönlerine de 
bakmak gerekiyor. Gezilerin detlşmez 
bir başka konusu da Türkiye'nin "nwh
taç oldueu 70 .entı" a.ramak. Bunun 
ıçın gerekçe hazır: "MC'den devralınan 
enkazın restore edilmesi." Gerekçe böy
le olunca iükeyt IMF ile, yeni borçlan
malarla dJ�er önlemlerle emperyalizme 
daha da baRımlıbRa Iterken Içte 'ıleri
ci" bir destek de saelanmış oluyor. 
Sermayenin yapılanlara karşı koyması 
ise alınan önlemlerin yükü emekçi hal· 
kın sırtına bindirildieinden esasen beko 
lenmemeli. GöriildüRü Sibi Eceııit Hükü

meti ile dış politikaya gelen hareketli· 

URin temeU ülkenin yapwl bunalımın· 

cum kaynaklonmohto. Çözüm iN emper

yaUzmle balıarı IıklofhTmah olorok gö

rülmekte. 

BIRBIRLERINI YALNıZ 
BIRAKMIYANLAR 

Türklye'nin ambargo dolayısıyla 
NATO ile ıu,ldlerinin gözden geçirilme
si sözlerinin ardında yatan nedenler bu 
olgunun dl4lna çıknuyor. Ecevit1n, 
NATO'dan çılulmuının d�ünülmeditl 
yolundaki sözleri bile gerçek dü4ünceyi 
yansıtmak ıçın yeterli deıil. ÇUnkü Ece
vit bırakıruz NATO Içinde yenl bir ko
num aral1'W.yll NATO'nun kuruluş 
amaçlannın harfi ha.rtine savunucUıuRu· 
nu yapmakta oldugunu gösterdi. NATO 
zirvesinln açılışında yapılan konuşmalar 
bu gerçeklerin ortaya çıkmasına olanak 
tarudı. 

ABD Başkaru Carter NATO toplanlı
sını açarken yaptıRı kon�mada, emper
yalizmin ııtratejiliinl ve güncel hedenerinl 
açıkça ortaya koydu. NATO'nun Avru· 
pa dışuıda da sorumluluklan oldu�un-

ECf!:uit COl'ter'ın\ollt&fflu ''haketti ". 

dan söz ederken emperyall.zmln NATO' 
yu bülUn dUnyada yayılmasının bır ara
cı olarak gördüRünü ve bu amaçla kulla
nılacaeıru açıkladı. Ve NATO'nun Avru
peh üyelerinin askeri güçlerini arttırma
lannl taıep etti. NATO zlrveslnin onur 
başkanı Ecevit'te Carter'l bu taleplerin
de yairuz bırakmadıRıru gösterdi. Türki
ye'nin özel kaygı ve sorunlannı belirtip, 
dünyadaki gelişmeler karşısında gerçek
çi olunmasını savunurken, Türkiye'nin 
NATO'nun yayılmacı emenerine hizmet· 
ten hiçbir ş.ldlde vazgeçmediRini de 
açıldadı. Ecevit toplantıda yaplıRı ko
nuşmada; "Sevinerek görüyoruz Id, 
bütün üye ülkelerde bu manevi deterler 
bugün herzamanklnden geçerlidir, yay
gındır, demokrasi bepslnde vardır ve ba- ' 
şan lle işlemektedir. Fakat bunun yanı 
sıra, Itııralarruzuı bu deRerıeri � de
mokrasi Ideallni üye ülkeler sınırlannın 
ötesine yaymakta çok etldn olmadıtı 
açıktır" dedi. Ecevit'In sözünü etURI de
Rerler ve Ideal, kapitaiill ıiatemin ve 
emperyalizmin deıerlerinden başka bır 
şey deRII. Ecevit bu sözleriyle NATO' 
nun dünyanın her yamnda &ürdürdütü 
yaydma çabalanna yeşıl ışık yakarak vi
ze vermiş oiuyor. Bu açıdan ömeeln 
NATO'nun beş büyük iükesinln Afrika 
kılasına müdahale ıçın Paris'te tezgahla
dıkIan planiara Türldye'nin hlçblr temel 
itirazı olmuyor. Bu Vıze verillyor ama 
tek kaygı müdahaleierin gerçekçlllk adı 
altuıda d.ha akılcı y.pılm .... Ecevi!'ln 
sözlerinln geri kalan kısmını bllfka türlü 
deRerlendlrmeye olanak yok. 

TATMIN ETMEYEN SONUÇLAR 

Ecevi!'ln NATO zirw toplantısuıdakl 
tutumunun Türklye'de büyük sermaye 
basınınca çok büyük başan olarak 
deeerlendirillp, alkışlanınasınlD nedeni 
de bu temel noktalann Türkiye egemen 
smıtlannca da blUnmesinden ileri �eU· 
yor. Türkiye'de büyUk sennaye durum 
deeerlendlnnesini iyi blUyor. Sermaye' 
nın "rapor"cwu TercUman gazetesinde 
Ecevifin dış girişimlerini desteklerken, 
kendı özlemlerini de açıklıyor. Şöyle 
diyor: " Iç poliııkada yıpra ... da 78'ln 
Türkiyesinde siyasi Iktidara taUp olmak 
ateşteki kestanelere çıpiak eUe uzanma· 
yı göze almayı gerektiriyor." Ve ekllyor 
" ülke yaran için parmaklar yanacaktır." 

Anlaşılan sennaye Türleiya'nln içine 

diiştiil!ü bunalımlann emekçi IıIJIan IU
tına yüklenerek, emperyalizmle yeni ba
Rıınlılık Ilişkilerinin kuruimuı ıçın ,e

rekli tavizlerin CHP elyle ....ılmelini 
öngönnekte.Sonıasa lae ... TV'de ''Mut
suzlar" dizisinin yerini bl4k.a blr Cızi al· 
dı. Ambargo'nun yerini de bU batka ko
nu alablllr. Hatta bugünkü bi.ikümetin 
yerine de başka bır rukümet diişUniüe
bilir_ Ama Mutsuzlar dizisinin blUşi iz
leyenleri tatmin etmedi. Neden böyle 
sorusu sorulmaya blflandL AyDl teY 
ambargo öyküsünUn blUşinde d. olabl
Ur. Hem unutulmamab, ",syıılilller bu
nun için şimdiden görev bafuıda&ar. 
Çarlo başka bır düzeoe döndütobilmek 
için. Çarlon bep bugünkügjbl dönmeye
CeRi ise bunun Için kesin. 
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En ızından Türkiye söz konusu olduğunda, örne
ğin, sos�list dW1ya göriitünü benirmeycn biı unatçı 
He sosyalist hareketin öncü kaa-oları ınsında belirgin 
bir fMk 'iM. Bu farkı ele alırken, şöyle bir stw'udan yo
la çıkmak mümkün: Türkiye, hem sosyalist dünya gö
rüJÜne sahip hem de dünya ölçütlerinde yeri, önemi 
OWL sanatÇılar yetiıtirdi. Şiirde, hibyede, rornında 
ve tiyacroda. Arnı bir de öbw- yan 'iM. örneğin bugün 
bırıkın 'evrensel Öıçütleri,  sosyalist hareketin Ti.I1c:iye' 
deki tetw'ik ye pratik gelişimine katkıda bulunmuş 
pek u yapıt, özlün çalışma olarak adb..ndınlabilec.ek 
pek u ürün vır elimizde. Neden? Iki uğraş ab.nı ar.ı· 
sındaki bu büyük fırkı nastl açıklamak gerekiyor? 

Özü açısından, bu soru yalnızca günümüze ilişkin 
bir soru değil. Sözü edilen boşluğun ya da kopuklu
ğun bir geçmiıi, bir geleneği Vii. Daha açığı, bu gele
neğin, Türkiye'de burjuva demokratik devrimin ilk 
silkiniı dönemlerine dric: uunın bir gelenek olduğunu 
belinmek gerekiyor. 

BATI 'DAKI UYUM, BIZDEKI BOŞLUK 

Oruya kor'Wl sorunun yanıtını anştırmadan ön· 
uce, çok belirgin bazı göstergeler lizerinde durmak ge

rekiyor. 
Dünyada, burjuva devrimlerinin yükselip topluma 

damgUlnl vurduğu tüm ülkelerde hem sanat alanında, 
hem de düşünsel f;uliyet abnında önemli stlkinişler 
görüldü. Ancak sanat alanındaki yerirnlilik ile örneğin

ekonomi, politika ye felsefe alanındaki verimlilik ara· 
sınd .. önemli bir düzey farkı görülmedi. Burjuva dev
rimlerine sahne ol ... n uıkelerde burjuvazi, sanatçısı, fi
�zofu, politikaCISI ve iktisatÇlsl ıle birlikte yükseldi. 
Burjuva düzenine doğan tepkilerde de aşağı yukarı 
aynı uyum görüldü. Sosyalist dünya görüşü de sanatçı· 
Si, politikacısı ve iktisatÇlsl ile birlikte burjuvazinin ve 
kipitalist düzenin karşısına çıktı. Burjuva devrimlerini 
ilk tamamlayan ülkelerde durum, özetle böyle. 

Bir de Türkiye'nin başlangıcı 19. yüzyıla uzanan 
burjuva devriminin silkiniş süreci var. Bur.ıda hemen 
belirtmek gerek. Tli'kiye'de " kapitalistleşmenin Batı' 
dakinden farklı oluşu", damgasını hi ç kuşkusuz üst 
yapıya, üst yapıdaki gelişmelere de vurdu. Tlk'k top
lumunun burjuvı1a$ma sürecinin ÜSt yapıdaki ilk gös
tergeleri, sanat alanı ile dÜ$ümel alandaki bir dengesiz
liği serg ·iyor. 

Bir Namık Kemal'e, bir Ziya Paşa'ya, Tevfik Flk· 
ret'e "köti.i şairler" deme olanağı yok. Bir Ömer Sey· 
fettin'in, en uından teknik açıdan iyi bir hikayeci 01-
duAunu labul .tmek gerele Daha baı'" örnekler say
mak da mümkün. 

P.kl ya iktisatçılar, politila"lar '" diA.r dUıUn Ur
lerı felsefe ye ekonomide ciddi bir lIiin, ciddi bir ça· 
Iışma, ciddi bir silkiniş yok. Yalnızca tıklltçilik ve 
�bloncu1uk .var. Politikada ise, giiılük i$lerdekl ustah
ğını uz.ık gÖrii$luıükle, tüm geli$meleri analiz etme ye-

HASTAL Gl 

ıeneAi ile bütünl.ıtir.bilen pek II 'd.vlet adamı" __ 
Bu dönemde, politikacılık demek, günü gününe dır 
pratikçllik d.mek. Aldülhamit tipi "usıa"hkıan önem
li bir farkı da yok. 

Meşrutiyet aydınlarının, Tii1dye anılizi bir yına, 
uzun yıllar içinde y .. şadıklırı Avrupa ko�llarındın 
birşey anbyabildiklerini gösterir pek ız örnek var. 
Ama kaynayan Awupa'da olup bitenlerden hemen he
men hiç bir şey anlayamadoklarını gösteren pek çok 
örn.k ..... 

DERY A IçiNDE OLUP ... 

Meşrutiyet hareketinin en önemli isimlerinden 
Ahmet Rıu, fransa'da yeti$ti. Uzun yıllar Paris'te 
kaldı. Ost üste kitle hareketlerinin yaşandığı Fransa' 
da. Ahmet Rıza bur.ıda, "reforml .... la ye tedrici biçim
de" işlerin yoll.MU. gireceğine iman etti. Tli'kiye için 
de bunu savundu. \ 

Co$kulu "vatan şairi" Namık Kemal de uzun yıl
lar Paris'te kikiı. I. Enternasyonal militanları ile Mb
daılık .tti. Onlardan dülUn .. 1 planda pek II şey ala
bildi. Namık Kemal bugün de, şairliğinin yanında, po. 
litikacı olarak pratik zekı.sı ve hazırcevıplığı ile bnı
nıyor yalnızca. 

Yundışındaki me$l'utiyetçl Osmanlıların kurduk· 
ları örgütün tüzüğünün hazırlanmasında yine ı. Enter
nasyonal sosyalistleri görev aldılar' . 1871 'de Paris'te
ki Osmanlı Meşrutiyetçilerinin önemli bir bölümü, 
Komünciilerle omuz omuza savaştılar. 1871 yılında ıs
tanbul'da çıkan "ıbret" p.zetesi açık açık Paris Ko
münü'nü savundu. 

Ama Komün'in ne olduğunun, neyi hedeflediği
nin anlaşıldığına dıir ciddi bir belirti yok. Aşağı yu
karı .. ynı dönemlerde Osmanlı bUlnl Karl Marks'tan 
"[ntemuyoNI adlı asiler şirketinin reisi Kar\o Mar
no" olarak bahsediyordu. Sonuç � . Osmanh aydınla· 
rı, bir türlü anbyamadıkları, özüne ir-.emedikleri oLay, 
dÜ$ünce ve görüşlerden harmanladıkları bir iki kahbı, 
Türkiye'nin kurtuluş reçetesi olarak gördUler. Aynı, 
Prens Sabahattin'in, Ingiltere ye ABD 'nin gelişkinliği. 
ne bakıp, ktM'tuluş için tek reçete olarak federetif 
devieti ve ademi merkeziyetçiliği görmesi gibi. 

FARKLI ALANLARDA FARKLı uGRAŞ 

Şimdi bütün bunların nedenlerine inmek gereki· 
yor. 

Diğer özellikler bir yana, sanat ve edebiyat ile po
litika ve felsefe birbirlerinden en başta şu anlamda 
farklı: Verili toplumsal koşullarda ve toplumun geliş
me yönü ile uyumlu oluak, iyi bir sanatçı için gerekli 
olan, en geniş hayal gücünün en titiz gözlemcilikle bü
tünleşebilmesi. Sınatta yaratıcılık için, böyle bir b� 
tünleşme yeterli. Ve böyle bir bütilnle$mede odak 
noktasını diha çok birey oluşturuyor. Yani, sanatçı
nın kendisi . 

Oysa politika ve felsefe alanında durum daha fark· 
h. Belirli bir bUtUnle$me yine söz konusu. Ancak, 
farklı uns ... ların farklı bir dUzeydekl bütünleşmesi. En 
başta, en soyut dUzeyde, sanattakl hayal gücünün yeri
ni bur.ıda teori alıyor. En ba$t1, bır teorik çerçevenin 
olması g.r.kli. S.natçıdakl tiOz gözl.mcillk, dar bır 
kesime ve o kesimin belirli bir zaman kesitindeki ko· 
numuna ilişkin olabilir. Diğer alanlarda ise, bu göz
!emclliğin bir bütUn olarak topluma ye toplumun geli
$Im yönUnt Ilişkin olması gerekiyor. 

Daha da önemlisi, eldeki teorinin, somut gözlem
lerle sürekli olarak yeniden ve yeniden üretilmesi zo-

runluluğu. Tilridye'de burjuva dewlmirjn yıkhznn 
porladIAı anlar, bu nedenle hayal gilclinO lözlemlerl lle 
bUtünleıtirebilen duyarlı sanatÇılar y.tiJılrcl. Anak, 
genel teorik birikilrin yeı.niıliAi; buna ek olarak kit
le hareketinin zayrf1lğının bir sonucu olan tek tek In· 
san kesitlerini görilp bir bUtün olarak toplumu ıözle
yememe eksikliği, geriye yalnazQ. politib, ekonomı 
ye f .. !ef. ıablonculuğu yapan bir aydın kup!< bıraktı. 

Tlniy.'de aydın kuıağın bu yet .... izlIAi, etkı,; 
gider.k kırılmakla birfikte, b"lWı de söz konusu. 

SILKINlş DÖNEMI: KURTULUŞ SAVAŞı 

TiRiye aydınının bu konumu, hiç kutkusuı si· 
lınmez bir vuııı değil. Çünkü.n başk.a, yuıp ol .... dı
ğını gösteren istisnai dönemler var. 

Kııtuluş sav;ı$1 yıllart, istisnai dönemle",:len ilkini 
oluşturuyor. Hiç kuıkusuz ",,,Ianıı değil: Kurtul", 
savaıı yılları ye hemen sonr ... gerek burjuvazi, prek
se i�çi smıfı saflarında gÖt'ei olarak. en yetenekli � 
nür1erin ve politikacıların yeti$tiii dönem oluyor. 
TUr1dy.'d., sosyalist harek.tin temelini Kurtul", Sı
vaşı dönemind. oiııunlapn önderler oluJtwdu. Aynı 
Jek.ikSe, TWkiye burjuvuisinin en akıllı, en usa. ve en 
ııerçekçi politiualorı, Kurtul", Sınıı dönelrinde 
yetişip plşen .... oldu. Neden? 

Kurtuluş Savaıı yılları, Tlniy.'d. ıerek burj .... -
vi, ger� işçi smdı açısından daha önce anlaıılıırm
yan bir t_i Ile, daha önce bu boyutlarda nsıı.nmı
yan kitle haMetinin Tlniy. toprağında da biItlö1leJ
tiAi, gökten yeryüzüne indlAI yıllar oldu. 1917 Ekım 
Dewimi, teorik çerç�yi netleştirdi. YalnızQ TlRi· 
y.'nin .mekçi halkına ye aydınlar ... delil, TUr1dye 
burjU\'illi�ne de ayaklarını yere basma olanaAı _cl_ 
191 1 Devrilrinin getirCıği ıeMk 'çıkhk .. devrilrin 
pratik uzanuları, Türkiye toplumunun o dönerNO b(i. 
yij< har.k.tli�Ai ile bütünleıtiAinde, hem burjuvazi 
hem de işçi sınıfı hareketi düşüncekrini ve düıünia1e
rini, politikaStnl � politikaCllarml üretti. 

Tw-kiye bll'juvazisi Mustafa Kemal ile bir.kle, 
J ön·Türk romantizmini, ıttihat ve Terakki'nin ilkesiz 
komitacıhğını, Talat:CemalEnver Pa$" mıceracllağmı 
a$tı. Mustafa Kemal'in ve çevresinin şahsında, e,..
yalisı ülkelerle ilişkileri olsun, içerdeki ilerid Iweke
tin dizginlenmesini olsoo 1917 Devriml"'n ıŞığında 'te 
ustaca değerlendiren gerçekçi politikacılar.ı. kavuştu. 
Gerç.kçi '" ayaklorı ilk kez bu Öıçüde yer. ba .. n po
litikacılar buldu. 

Ilerici hareket ise Meclisi Mebusan sosyalizmini, 
lştirakçi Hilmi romantizmini ya da Yhtekuhilnt aıtı. 
Mustıfa Suphi, Şefik Hüsnü ", diğerlerinin ŞiIhSın<Ia 

ve 1917 Devrimi ışığında, teoriyi ilk kez Türkıye ın
tiğinde yeniden üretti.  

KtM'tuluş SavaŞı yılları bu neJenle, yalnıza sı
natçıların değil, aynı zamanda yetenekli dÜ$ürıli'lerin 
•• polid"'cılorın da yetiıtili yıllar oldu. 

KıSıRLIK DÖNEMI 

Eksiklikler, hatalar '" yeni şablonlor bır yana, 
Kunulu$ SıVil$1 yıllarının egemen, belirgin ye farklı 
öz.ııı�ı bu. 

. 

Bu yılları, uzun süren bir kısırlık dönemi Izledi. 
IsUsnıi birkaç "lIklniş bir yana, genel hatları Ile sosya
�ısı

.
harek.t örgUtl.nmed., kill. çahımaSlnda nlteUkç. 

ılerı adımlar atamadılı için, K...-ıuhq Savaıı yılların. 
ılakl ilk ",nlıhAa ulaşamadı. KurtuluJ SıvaJI yıllar .. -
da ortaya çıkan teori ye pratik bUtUnI.,mesı. ıla ... 
sonrası yıllarda y.terlnce g.Uıdrll.medl. 

Bu durııunluk, Urünlerinl vermekte .. dkmedl. 



E KÖKENLERi 

Mekonikleşen ahliller, melrnıikleıen Iliıkileri de be· 
",berinde ,edrdi. Y""'tıalıkan şoblonaıluj!, kayıŞ, 
kitlelerden soyutlınıştı birlikte ,elişd. Burjuvızl, 
Kurtuluş Sıvaşı yıllırındı ,erekli .. yeterli usuıığ, 
uı..,." kadrolırı Ile yoı ,lırken (ısmet Paş, .. benzer· 
lerı Ile bu kadrolır fiziki ,nl,md, öldüler ,ma burju· 
v.aıl için siya.gl iinbmd� hiç bir nman tükenmediler) 
sosyalist hareket ideolojik düzeyde ve bunun bir sonu
cu ola.nk da bdrolar dliz.eyinde kendini yenilemekte 
yetersiz kaldı. 

. 

1960'1 kadar uu.nan bu kısır dönemin üzerinde 
dtrmıka yarar var. Teori ile prı.tiiin, kendilerini ta· 
reket içinde ve StRI"i obnk yenileyememesi, olduk
ça beirıin sonuçlır doğuruyor. Teoriye ,eldiğinde, 
yır,aalık yerini papağınlığ, .. şoblonculuğ, kaptı· 
rıyor. Pratikte ise, politik haRket anbmında kuyruk
çuh.ığa, örgütlü çalışma anlamında ise bir nevi "mis
yoneriğe" indirımme tehlikesi ile karşılaşıyor. In· 
Wllv, dün� sosyalist sisteminin öncülüğünü, bpia
list öndilüiünü, bpitalist ülkelerdeki sınıf rOOcoıdelesi· 
ni, uusal kunuluş hareketlerini hıfzet�ye; komşula
nnı "sosyalist" yapmaya çalışıyorlar ve bu arada da 
kendi dışlırındıki bir "çelişki" sonucundı kendi ön· 
krinin açılmasını bekliyorlar. 

Türkiye'ni" sosyalist aydınları, uzun yıllar, kişi
lik�nin, ndelerinin ve isteklerinin d.şmdi bu kısır
kk dramını yaşodılır. Kısırlığın ,etlrdiği "birikim", 
bugUn hili ,şılmaya çalışılıyor. 

InlHATçlLAR VE GO ŞISTLER 

An\ırındıki bütün orak yanlıra, düşüncelerinde· 
ki ôzdepiie WŞIn, 1 860 sonrumı" yeni Osmınhları 
Ile 1900'1er baş,"ın ıttihat .. Te",kki'cileri .,...ndı 
ilginç bir forklılık _. 

Birkaç istisna dışında, ilk dönem meşrutiyetçUe
rini" tümü, soylu Osrmnh ailelerinden ge.tme, varlıklı 
ve aristokrat kişiler. Bu, görüşlerini de etkiliyor. Top
lumsal değişim konusunda, çok halim selim insanlar. 
Hızlı ve keskin alt üst oluşlardan değil, barışçı ve ted
rici reformlardın yaıu.lar. Ve kendilerinden bağıIMIZ 
bir olgu olarak, o dönem henüz kitle hareketinde 
önemli bir kıpırdanış yok. 

Ilk meşrutiyetçilerio ve eski Jön Türklerin izleyi
cileri olan Ittihatçıların kökeni ve yapıları ise daha 
farklı. çoğu, yoksat ve dar gelirli, bilemediniz orta 
hal1i ailelerden gelme. Genellikle küçük burjuvazinin 
yoksul bürokrat kesiminin çocukları. 8u köken, onla
rı eski mtp-utiyetçilere kıyasla daha sert, daha tepkici 
yaptyor. Daha da önemlisi, bu nitelikler, hayaleilikle 
bütünleşiyor. 

AHelerine ve çocukluklarına darrtı:a wran yoksul· 
luğı.rı etkilerini hala üzerlerinde taşıyıp kurtuluşu su
bıy olmaka bul ,n, sub,yken de doğru dllrüst maaş 
ab.mııyıp Galata bankerlerine borçlanan bu kadrolar, 
ıttihat ve Terakki'nin ttıuc:lini oluşturuyor. Ve yine 
Ittihatçıla.,n parladığı dönem, .akin 186O'1a.,n tersi· 
ne önemli sayılabilecek kitle hareketlerine tanık olu
yor. Bir yandı. bUyUk ama. bilinçsiz ve yönstiz bir öfke 
öte yandı mıl ClVlI kaynıyan bir dünya ye TUndye. 
Bu, Iıdhatçılırı maceradın macer'ya .lIrüklüyor. Şid· 
det, terör, savış ve fetih Ittiha.tçıların gıdası oluyor. 
Selanik'te po5a memurluğu yapan Talat, iilkeyi ko.· 
koca bir savışın Içine atıyor. Daha sonra Enver Paşa, 
kır ,lInı bi nerek önce Kafkasya 'yı soo'" dı ort.ı As· 
ya'yı feıhe çıkıyor. Bir a'" uğradığı Sovyetler'de de 

kendisinin "en samimi Bolşevik" olduğunu ispatlama.
y' çalışıyor. 

Tıptıktarı şiddet, sonunda kendi ecelleri oluyor. 

Yeni Osmanlılar 'te Jön Tiirt<.ler, yani o asil kö
kenli hilim selim insanlar hukuka, dinde, üsty.ıpKla 
Tiir1<iye'yi kurtarıeık "nlonlır ... dılar. "Azınlıklıra 
hak tanınınCil Tiirt<.iye kı.rtulacakı.", Ahmet Rıu'nın 
"pozitivizmil' Türkiye'yi selamete çıkaracak felsefe 
idi; "Satı'daki krallar, imparatorlar iyi idi, ama. bizde
ki Abdülhamit kötU idi", o değişince işler yoluna gire
cekd vb. vb. 

1961 'de:ı sonra. onlarıandıran bir ilerici 27 Mayıs' 
Çllar türedi. çoğu, Yeni Osmanlı lu gibi iyi ailelerden 
gelme üni'tenite profesörleri, hatta kimi işverenler 
Tiirldye'yi kalkındırlJR yolları aramaya başladılar. Ki· 
m " Nıstr sosyalizm" dedi. Kimi 'Japon kalkınması" 
nı örnek gösterdi. Kimi planlama ile kurtulacağımıu 
inandı; kimi Yunanistan'ın turizm hamlesini örnek 
aluak köşeyi döneceiimizi savundu. Hepsi aydın, te
mz, asil, halim selim ve hepsinden öte şabloncu kişi· 
ierdi. 

Yoksul kökenli ,teş barut Iıdhatçılırın benzerle· 
ri ise, 1961 sonrası öğrenci hareketinden çıka. Yok· 
sulluğun tam göbeğine gelmşlerdi. Köylerden, bsa· 
balUdı.n, büyük kentlerin gecekondularından. Bir 
yından yaşadıkları düzene büyük bir tepki duyuyor, 
öte yandan tıpkı IttihatÇllar gibi, önlerinde cIVlI cIVlI 
kaynayan bir dün)'J ve Türkiye buluyorlardı. Düzene, 
düzenin çarpıklıklarına olan öfkesini, bilinci ile yön· 
Iendiremeyen çoğu küçük burjuvılır gibi şiddete a· 
pıyorlardı. Her politik husumeti adam vurma ile hane· 
den Ittihatçı Yakup Cemil gibi, her anlaşmazlıiın Us· 
tesinden adam döverek geieceklerini sanıyorlardı. 
Şablonculuk, k,çınılmaz bir biçimde onlıra dı bulaş· 
tl. Yeni Itôhatçılarm şablonları Ise, "kırlardan kentle· 
rin kuşatılması", "öncü savaş", "şehirgerilta.sı", "kı..-· 
wılmış bölgeler" vb. oldu. 

SORUNLARıN BIRIKIMI, 
ÇöZOMÜ DE GETIRIR 

Yukarıda değinilen yanlış uçlar dışındı, 1961·71 
dönemini, Kunuluş Savaşı yıllarından bu yana, sosya� 
list hareket açısından Türkiye'nin en verimli yılları 
olarak görmek gerekiyor. Yeni Osmanlı tipi "ilerici" 
lerin ve Ittihatçı tipi gençlerin ortaya., çıkması, hiç 
kuşkusuz, bu döneme damgasını vuran tek olgu değiL. 
ÜStelik egemen ol,u dı değil. 1961 ·71 dönemine 
da"1ıasını vuran egemen olgu, Türkiye'de sosyalist 
teori ile pratiğin, geniş kitle katılımının ışığında bir 
kez daha 'te güçlü bir biçimde yeniden üretilmesi ol· 
du. 1 961·71 dönemi, Türkiye i şçi Partisi 'nin örgütsel 
kişiliğinde, yıllar sÜfen "bUyli<. rötar"ın sona erdiği 
dönem oldu. 

Burada önemli bir 'loktaya daha değinmek gere· 
kiyor. Bilimsel sosya! min kurucuları, :;osyalist dü
şüncenin ve pratiğin gelişmesi konus:ında şöyle bir 
gözlemde bulunuyorlar: Sosyalist harekette ideolojik 
gelişme için mutlaka. kitlelerin hareketlenmesi, kitle 
katılımı zorunlu. Ama "gütü se'ten dikenine katlanır" 
misali, kitle katılımının getirdiği geçici bir olgu var: 
Geniş kitle katılımının ortaya çıkması, ilk başlarda 

birbakıma hareketin genel ideolOjik düzeyini düşürüyor. 
Geniş kitle hareketi ile birllkte, geçici bir süre ideolo· 
jik bulanıklık dönemi yaıanabiliyor Sonra bu dönem aşı· 
lıyor. ıdeolojık düzeyin dUşiişline, ideolojik bulanıklı· 
ia yol açan kitle hareketi, aynı zamanda bu dUzeyln 
yükselmesinin, bulanıklıiın aşılmasının da güvencesini 
o!uşturuyor . 

Söylenenleri, Türkiye'den örneklerle kanıtlamak 
dı mUmkün. 191 7 Devrimi'nin ışığındı, sosyalizmin 
TUrklye'de genış kesimler ıçın de bir cazibe merkezi 
haline ,elmeSi, ,eniş kitle hareked Ile birlikte en bı,· 

t3 onalama ideolojik düzey; düşürdü. Ilk Türkiye Bü
yük Minet Meclisi "sosyalist" ya da "Sovyet dostu" 
mebust3n geçilmez oldu. Şu ya da bu niyetle yola Çı
kan düzensiz çeteler, milis p-upları da sosyalizmin şu 
ya da bu "tÜf"üne meftun oldular. Din ac:bmları an· 
sında "Bolşevikliğin islam gereği olduğu" tezleri ge· 
lişti. Bu bulanıklık, umanLa aşıklı. Zamanla, ideolojik 
düzey yükseldi. Sıflar dıha net bir biçimde belirıin· 
leşti. Sosyalist mi.iCiıdelede gidici olanlarla kalıcı olan· 
lar ayrıştı. 

Benzer bir gelişme, 1961:71 döneminde de ya
Şandı. Yine geniş kitle katılımı, sosyalizmin geniş yı· 
ğınlara açılımı ile birlikte hareketteki ortalama ideo· 
lojik düzeyde aşağı doiru bir eğilim gözlendi. ''Türki· 
ye'ye özgü sosyalizm", "islam sosyalizmi ', "köylü 
sosyalizmi" çıkıtları, ideolojik düzeyin bu gerilemesi. 
nin ürünleri oldu. Ancak bunu da bir netievne döne· 
mi izledi. 70'e doğru böyle bir netieşme dönemi
ne girildi. Geniş kitle katılımı He birlikte önce ideo&o· 
jik düzeyin gerilediği, daha sonra yine aynı nedenle 
eskisinden üst bir düzeye çıktığı genel doğrusu, Türki· 
ye 'de 1961·71 dönemi ile bir kez dıha kanıtlandı. 

BUGüNKü BULANıKLIK DA AŞilACAK 

Bugün, geniş kitlesel katılımın \le hareketlenme· 
nin, genel olanık ideolojik düzey; geriletliği bir dö
nem yaşıyoruz. Bu gerilik, Türkiye aydınında, bÜYLic. 
bir çözümleme yeteneksizliği biçiminde kendini gös· 
teriyor. Tiiı1<iye Işçi Pırtisi Genel Bışkonı Behlce 
Boran'ın deyimi ile bugün Türkiye'nin kendine sosya· 
list diyen aydınları, çözümleme yeteneksizlikleri so
nucunda, olayları nitelenlek yerine etiketlemek hasta
lığına tutuldukları bir dönemi yaşıyorlar. 

Bugün Türkiye'de ortalama bir "sosyalisı" aydın 
için bir olgu ya A'dır, ya da B. A ise B olamaz. B ise 
A olamaz. Olgular, ya siyahtır, ya da be)'Jz; gri ya da 
başka tonlar söz konusu olamaz. Tniye'de MC dö
nemlerinde ya faşizm vardır, ya da demoknsi. Birin· 

.den birini kabul edeceksiniz. Orneiin faşizmin u'· 
mandırıldığı gerici bir iktidar dönemi olamaz. Geçmi· 
şin tek parti dönemi, ya faşizmelir, ya da Türkiye'nin 
en Ilerici, en antiemperyalist döneM. Başka birşey 
olamaz. DoAu te Güneydoğu ya sömürgedir, yı dı 
TUrklye'"in diier bölgelerinden hiç bir farkı yoktı..-. 
Başta bir çözümleme getiremeulniz. 

Ilerici, sosyalist hareket hiç kuşkusuz bugünkü 
darboğazı ve kısırlığı da aşacak. Geçmişte olduğu gi. 
bL. YIne geçmişte olduğu gibi, her dönemdeki bula· 
nıklıiın aşılması, hareketı 'te ideolojik dilzeyini bir 
öncekinden dıha list bir düzeye çık ... eık. 

Tllr1dye'de hareket, bugUn bunun sancılarını çe' 
kıyor. 

(1) P,tro.yon. SOll)'et Gözü iL« Jön Türltl"., .. 73. 



CHP SAVUNUCULARı VE DOGU'DAKi · 
CHP hilkümetinin işbaşına eelnıe.iyle 

DoRudl ye GÜneydogud. geri d , (qist 
odaklardan kaynaklanan hareketlerin 
yorun .... t.ıaı, ivme: kuandıaı bitiniyor. 

Fa,ill. hareket, Yürüyilt okurlaılDln 
bildiRi ,ibi Dolu'da taban oluşturabil
mek, taraftaı kazanabilmek için trkçı' 
aynrncı potitikaSlnı sürdürürken, kimi 
yörelerde de ,önmeye yüz tutan gerici 
üst yapı kurumlannı canlandırmak ve 
canlı tutabilmek amacıyla çeşitli yön
temler kullanmaktadlf". Faşist hareket. . 
kimi yerde gerici şeyhlik kurumuna, 
alalık ve aşiret. rciüRine, kimi yerlerde 
iıw: ırk ve mezhep ayrımcılıRma daya
narak taban oluşturduRu (ibi, bu yol
larla airernediRi yörelerde de deYlet ve 
eRitim kurum1anru kullanarak, bunlar
dan deatek alarak palazlanmaktadır. MC 
döneminde, daha önce Yüriiyüş'te defa
larca belirtildili gibi. şoven-milliyetçi
dind-iimmet.c;i akımlar sadece palazlan
makla kalmaD'UŞ, küçümaenmeyeeek 
mevziler de ele geçirmişlerdir. Me'dler 
arasında bu politikadan en karlı çıkan
lar da dota! olarak �ffip olmuştur. 

Bu. Dolu 'daki gelişmelerin bir yönü· 
dür. Bu tür ,end·taşist hareketlerin ee-
64meline işçi sınıfı adına, sol adına, yö· 
re halkı .dını ortaya çıkan "siyasi çizgi
ler"in katkıları da küçümsenemez. ör
gütlü hareketin henüz yet.erince doldu
ramadı�ı bazı boliluklardan yararlanan 
bu "liyasi çizgiler" bazı iyi niyet.Ii, 
antibliiat unsurların aala aola yalpala
ma1anna yol açmakta, genel olarak par
ti c!Ü4manlılını körük.1emekte, sosyaliz· 
me kazanılabilecek unsurların gericile
rin t.uzatına düşmelerine neden olmak· 
tadırlar. Bu sorumsuz akımlar haUun ve 
yörenin ıom\,;,t sorunlanyla Ulnl4IP, hal
kın demokratik taleplerini iıjçi &lmfırun 
politik hareketinin mücadele ekseninde 
bütünle,tirmeye çalışacaklarına. bem sa
pık ideolojilerinin :ut:rululunu kanıtla
mak, hem de kendilerine rakip gördük.le
ri "liyasi çizgileri" altedebitmek için te
mel yapıtlardan abntılar aramalda me,
,uller. Birtjrleriyle boluşmaklan. faşist· 
lerle uRraşmaya çotu kez zaman bWa
"mamaktalar. Bu akımların .on tahlilde 
birleştikleri yer CHP kuyrukçululu 
olmaktadır. 

Jliçi ıındı adına yola çıkhklanru 
.öyledikten sonra, eylemlerinde, yayın
mnnda ,erçek CHP'lilerin bile uıUarına 
ı::etiremiyecekleri tjr biçimde CHP gW
nueululu, kuyrukçuluitu yapanlar ya
nındlı gerçek. CHP'li olduitunu söyleye
rek demokrat. tavır alabilenler de bulun
rmkta.. Dolu'da ve özellikle Van'da 
CHP'lilerin il yöneticileri iyi bir ÖTnek. 

Erzurum, uzun yıllardan beri gerici 
gUçlerin karanlıtım üzerinden atamayan 
bir kent. Erzurum. bu konuma bugüne 
kadarki gerici iktidarların özel ve plan· 
la �rişlmleri sonucunda getirilmiştir. İle
ricl düşünCX!nin gelişmesine her türlü en· 
gel konmuş, tüm ilerici. demokrat, yurt.
sever ve sosyalistler acımaSlZ bir baskı ve 
terör politikası ile karşı karşıya bııakıl
mışlardlI. 

Birinci MC döneminden itibaren ra
şisllerin ICır baskLSI altında kalan, okul
lanna, yurUarına gidemeyen çeşitli ö�
ren Im kademelerindeki öjtrenciler otel
lerde ve evlerde kalmaya zorlanmışlar. 
bu da yetmemiş buralara da yerleşUrilen 
bombalar ve yöneltilen saldınlar sonu
wnda öRrencilerin çoA;u kenti lerket· 
ml,lerdlr. 

önce ölrenci Ahmet Söken'I, sonra 
Doç. Dr. Orhan Yawz'u, ve son olarak 
da öRrencl Mahmut Yıldırım'ı katleden 
f84IIUcr büüin bu IA"renç girişimlerine 
raRrnen amaçlarına ul"amıyorlar. hericl 
birikimın, mücadelenin Erzurum'da da 
sllklnmesl Uzerine telaşa düşüyorlar. 
Kurt.uluşU, buk.Jyl ve terörü daha da ar
hrmakta buluyorlar. ltte bu nedenle Er· 
zurum'da fL$lstler, bugün MC dönemln
de bile rastlanmayan bır azgın saldııı Içi
ne g1nnl,lerdlr. 

Daru$tay kararları uyıu1anmadıtın
dan Eeııı� EoıdUilerlndeki fql,Ue, ()o 
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· .GERCEKLER . . 

Van yöresinde Me'nin iktidar olu
,uyla birlikte fLfiJt1er SaRlık Koleji, 
ERitim EıutitÜlü ye bazı b .... ka okullar
da üslenip, bu okullar çevreaini kendi 
"kurtanbru," bölgelerı haline sokmu,
lıudı. Bu "kurtanınu," bölgeleri halkı 
�ndirebilmek için eylemlerinde ü8 ola· 
rak kullaruyorlardı. Sonra CHP hük.ü· 
meti kuruldu ve Danı,tay kaıar1anrun 
uy,ulanmUl gündeme geldi. (Aslında 
buna uygulanmaması demek daha dolru 
olur. Çünkü üniverale seçme sınav puan-
1anna ,öre 41nav kazanamadan. okullara 
alınan f .... i.t1erin okullardan atılmamala
n Danı,tay ka.rar1anrun unulanmadılı 
anlamına ,elir) Ancak, ortaya çıkan 
yeni bir durum vardır. Fa,pstler, okula 
.yeni abnan ilerici, yurtsever ve demok· 
rat. öfrendler kartısında çolunluRu do
layısıyla da ü8 ye mevzilerini kaybetme 
durumundadır. Bunu ııören f .... isUer, 
başka yerlerde oldulu gibi Van'da da 
her türden tiddete başvurarak elitimi 
engellemeye ba,lamı,lardır. Bu eylem
lerinde Van Valili ve emniyet görevlile
rinin de ,izli veya açık destetinden 
yararlanmaktadırlar. Çıfcan tüm olaylar 
okullarda görevli emniyet memurlannın 
gözleri önünde olmasın.a kaı,ı.lık, kimse 
yakalanamamakta, olayw hep "faili 
meçhul" kalmaktadır. Elitim EDltitü-
• ünde fqist aaldınlann yolunlqma&l 
üzerine demokrat okul idarecileri, olay· 
lara e1eba,lbk eden 15 !atLatin kimlik
leri.r:ıi ıe.bit ederek, okuUanyla ili,kileri

. nin keli1me1i için Van valililine bildirir
ler. 

OOP yanlıaı olarak tanınan, gf!l'çek
Le tüm MC partilerinin t.emlildlilini üıt
lenen Vali. eRitim en.titüaü yönetidIeri
ne 15 faşiste karşılık bir o kadar da sol-

Erzurum 

faşist 

işgalden 

kurtarılmalıdır 

kullardan atdarnamlŞ, yenı kayıUarda 
lIerlcl öerenciler okullarına girememiş
lerdir. Kazun Karabekir EA"IUm Enstitü
sü bugün bütünU Ile faşistlerin karargahı 
durumunda bulunup, bır canller yuvası. 
haline gelmiştir. Bunun dıŞında, son . 
glinlerde EelUm En,UW'IU feşl,Uedn de 
deıteeı lle Erıurum Atatürk OnıVenı ... 1 
feşllUer !arafından lşg.tl edllmlş, llerlcl 
ötrencller okula alınmamilibı. 

cu ölrend lma wrilmeliri " on1ann da 
okuıla ili,ldlerinin kullmelini iater. Yö
neticilerin olay çıkarmayan. 'uÇluz öt· 
rencilerin sürülmeline 'öz yumarniyaca· 
Iını bildinneli .onunda, Vali dununu 
gerekli Bakanlıklara iletir. CHP'i Miıı 
Etitim Bakanı da EQltim EnıtütÜ8ü Mü
dürünü Çayeli Ortaokulu ötretmenili
ne, Müdür Muavinini Kıitı'nm bir nahi.ye· 
si ortaokuluna, MC döneminde de Van 
Milli EAltim Müdürü olan, ama eaitim 
enstitüsü yöneticilerini deaLekleyen Mil· 
i Etitim Müdürürünü de Ankara Seyran
batları Ortaok.ulu MüdürlüRüne sürer. 

CHP il ve ilçe yöneticileri yöredeki 
huzunuzlulun bir nebze olaun gideril
med için Van Vüli ile Emniyet. Müdürü 
ve bazı görevilerin delişeceaini bekler
ken, olaylarm büyümeaini ön1eyen tutar
lı ve demokrat. in..u.n1ann görevlerinden 
abrup uzak ilçe ve nanyelere .ürüldütü
nü görerek, il başkanı dı,mda, topluca 
istifa ettiklerini CHP Genel Merkezine" 
bildiririer. Yöneticilerin i.tUalarl üzeri· 
ne CHP Genel Merkezi , yöneticilerin _ 
daha önceki - isteklerinin en kll8. zaman
da yerine getirilecetinl ve .ü:ıtıün1erin 
durdurulaeatmı bildirir. Yönetidier de 
şartIJ olarak i.tifa1anru durdururlaı. 
CHP HükUmetinin, istekleri yerine ,eti
rip ,etirmeyeceti bilinmemektedir. Aa
cak II Yöneticileri, ılçe Yöneticileri ye 
hatta Van CHP MiUetvekilleri ve Van' 
da.Jd tüm CHP'liler bu konuda k.ararb 
olduklaımı ileri .ünnektedider. 

" Van'dakl ola,lar bu yönde iken, 
At"rı ve )'öMnde durum daha da va
himdir. 1975 yıbna kadar ancak 3 
en fa.ı.la 5 fqi.tin buiunduRu bu ilden 
bueün 4� otobÜl doluau f"lt: Erzurum 
mitin&ine kablatiımşür. Faşiltlerin

. 
bu 

Bütün bunlar "ilgHl"lerin gözleri 
önünde olmaktadır. Ancak emnlyetin 
yanlı tutumu , rektörlütün Ise sanki 
olup bitenleri destekler bır bJtumu sÜt
dünnesi (aşist. girişimlerin daha azgın· 
laşmasına yol açmıştıı. Bu koşullarda, 
yi.lılerce öerencl devamıızltklan smlUa 
kalmış, bır çotu da belge almıştır. 

Ustüne ÜStlük. faşistgüçler Erzurum' 
da wm basım kapsayacak bır sansür uy
gulamaktadır. Tek bir gazete bile olup 
bitenlerden söz etmemektedir. Erzurum 
adeta kendi kaderine terkediimiş bir 
kent göri.inümündedlr. 

Erzurum'daki faşist Işgale bir an 
önce son verilmesi gerekmektedir. Bu
nun için de; 

Ilerici Yurtsever öRrencllerin kala
bileceeı bır yurdun saılanmw, 

Danıştay kararları uyarınca faşistle
rin okullardan atılması. 

Emniyet teşkilatının demokratik
leşllrllmesl, 

, Devamsızhktan sınıf ta kalan öA'ren· 
ellere devam hakkının tanınması, 

Şehirde kalan öRrenellerin okuııa· 
rına gldl, gel"" &üvenllklerlnln saelan· 
ması gerekmektedjr. 

Bu haklı taleplerin yerine getirilme· 
.lnde buglinkü IkUdarın al.caıı, tavır, 
aynı zamanda onun demokratltıının da 
bır ölçülü olacakt.ıı. 

.. yıya eri,mNi beo,ta beiıtildlli pbi _
d ... MC Ur.tidulazma bal_mu. 

YayınlanDda .ol ft l�i amfı adaDa 
crla,.. çıkanlt kendileri'" dotu baliu· 
nın "ıerçek" "molldli .. yan, "KUrt 
e"tür ıolcu", "KUrdUn KUrttea batka 
doıtu yoktur" 'Yb. tutar.z dü.tUncelaı. 
ortaya çıkanlann da bu ,el,meye Jtat.... 
k.aa küçÜltıMnemez. ARn TöB-OER ,Ö
netia:i.m ele ,eçirdiklen .onra örtüt üye· 

ii Türk kökenli ölretmenlere kar,ı ta
landıkM tavırla bunlann öqütten kop
maan&. bazılanrun f .. !ai oaflarda ... al· 
maana yol açan..lar bu konuda açık bir 

m;: o:�uı::=' .olda yaptıklan 
tahribatta küçiimeenemez. " DoRu'nun 
.ömÜlle oldulu" ıör\i.tünü kabw etme
yen herke. rahatlıkla mUlyelçilikle 
ıuçlayan ft dÜ4man lören bu akımIann 
ARn'da birkaç örtütü ele ,eçirmelindeo 
lOIlla, 1975 yili .onlanna kadar adları 
bile bilinmeyen '''''-oculuRun'' ,el ,me
linde de büyük rolleri olmu,tur. Buıüa 
"Halkın ..... " diye adlandırılan maocu1u
lun her ç • .ııtinln ötrend keoimı içeri· 
sinde kendileri kadar tabaru bulunmak
tadır. 

ıtte böyle bir ortamda, Aln'da eli
tim emtitÜ&Ünün aÇlbnaayla birlikte fa
şist ialdmlar da yOIUDlqnu' .... Okul· 
larda ve şehir merkezinde hftlün birkaç 
bombab ye .1ahh olay olmaktada. Geri· 
d-fqi.t ıüçler bu tür açık aidınlaı ya
nında ak !lk pro.okuyona da bqvur
maktadırlar. Nisan ayı IonlllnDda cuma 
namazında c:.am,e pdeo toplwuta bir 
cami imanu, (daha önce kencl.ni.n ft 
yaodqlannın yazdıRı) camiin du .... rııı· 
daki "YafUU\ Lenin, Maa", ''Miidü· 
manlara ölüm" ..... yuı1ann:t okuyualı: 
"komüniltlere ölüm" söyle ... w oidala
rıyla t.oplwulu ,aleyana ,et1nr.i.ttir. 

Kıaa bir .üre önce. -.ketimn varlll.
nın farluna vararak qintinin bqlDa ,e· 
çen, kendi.yle birlUı:te a.ıretini de bat
buaa adayan, Aln ge çe't'ftlllinin demir· 
den kömÜl'e, nakUyedtikten oteldIle, 
müteahhitlile kadar her alaoda el bulu
..... ıoçldn (!) i, odanu, Kılıçulan Alla' 
da bu f .... b beklemektedir. Nlteldm, 
olaylan bafuıdan bed y_"nı.ia LçIıı • 
de olan bu ata &.f1retioe dedaaJ AI.'yı 
i.al emri _ttlr. 1 •• ldler il d_o 
dan ,elen tüm ilerici, }'W'tIe .. 'fti d.· 
motratlan ltakbklan yerlerde uayarü: 
linç etmek iaem.kt..:lirler. Aneü:, olay
ioruı leB, .... leml f_kod .. bunlar, fOb· 
ri k... aiirede terkedebUdikl.tndea. 
olaylar birkaç ı.nt yaralama .... ..wm 
ile ,eli�medeD .ona ermi,ör. ADcaIt 
olaydan .onra flo.fn'nın ticaretini eiade 
tutanlann inerlerinin bulunduRu Van 
ve Erzurum çıkl,ıan f-.ıaı.i.n koııtro
lüne ıirmi,tir. Bu bölceye fqilt&erden 
başkaıı IokulrmmaktadJr. "Kurt.anl
rm," böl,eleriyle Aln he an yeni ola,
lan ıeberlif. 

Bu provokuyondan toma da etitim 
enatitüaünde bombab ye tilahh .. khnlar 
sürmektedir. Amaç, ARn Vd.'ni ikna 
ederek, okulun demokrat yönetidierini 
ıürôüriip. burayı ele ,eçirerek bir ÜI ola
rak kullanabilmektir. Bu üa yöre balkJru 
yıldırma, .ndirme, kendi yanına çeke
bilme ye ,erektiRinde Çıkılacak bir kı
vıleımla yeni olaylar yanıtabilmede kuL
ıaru lacak tır . 

Fqill. harelı:etin oyunları deatekçUeri 
ve koruyucuları ortada aı-,çık dururken 
Cqizme kartı mücadelede hiçbir .,rum: 
luluk duymayanlar i. kendilerini "kürt
t.en lqi.t olur mu?" .ongunun ''bIılim
sel" açıklarnaanı anmaıda meteul edip 
avurunaktalar. 

AiI:1'l ve yö�ndeld CHP'li'" ,eb
ce bunlar da olaylan ku,ku \le endl .. y" 
izlemekWl, hiçbir ,irltiınde bulunarna
moktadullr. AIn'da ıerid kurum1aruı 
baakıları çok ,Uçlü olduaundan kimi 
CHP'liler korkularından, kinjleri i .. na
lll davranılmaa ,erektiRini kelüreme
dlkltırinden çarelldk içlnde Van'dald 
CHP'tilerin tanuu ,Öltenmemekteı.. 
Ama ,erç_te, bUliinkü hükUmetin ,altı
dili polillkoclan ne de yöredeld ıeti,. 
melerden �ç de ho,nut defiU •. Bunun 
Için ldtlele, k ... _. delil CHP'yl ... 
vunmak, CHP' adına bir lÖa dahi aöyli
yemyorlar. 



Sarı Teksif' in  maceraları 
TEKSTIL I ŞKOLU, I HRACAT OLANAKLARI NEDENI ILE BURJ UVAZI. 
NIN EN ÇOK üZERINDE DURDUGU I ŞKOLLARINDAN BIRIDIR. EGE. 
MEN sıNıFLAR, BU I ŞKOLUNDA CIDDI, TUTARLı BIR SENDIKAYA 
TAHAMMüL EDEMEMEKTE, I Ş KOLUNDAKI SENDIKALARıN IpINI 
BAŞTAN ELLERINDE T UTMAYA ÇAlıŞMAKTADıRLAR. TüRK·lş' 
IN EN SARI SENDIKALARıNDAN TEKSI F , l şTE BÖYLE SENDIKALAR· 
DAN BIRIDIR. SENDIKACılıK HAREKETINDE Işçi SATIŞ 
BELGESINI ELINDE BULUNDURAN BU SENDIKA DA SON ZAMAN· 
LARDA ÖNEMLI SARSıNTıLAR GEçiRMEKTEDIR. 

ZüLKüF ERMEZ 

Türkiye'de sendikal hareket içinde 
Tiirk..lş'in üstendiei "özel" görevi uzun 
uzadıya açıklamaya gerek yok. "Her 
demn sendikası." olma yolunda, işçile
rin çıkarlarıru sermayeye ve onun ikti· 
darlarına peşkeş çekmekte en küçük bir 
sakınca gönneyen bu sendikamu yöneti· 
cileri de kamuoyu tanrından yakından 
tanınıyor. 

lamIallırabilmek ıçın Şevket Yılmaz'l 
1969 yılında genel beıkan yardımcılıeı· 
na getirdi. 

AMERIKAN TIpININ PROTOTIpI 

. Türk·!ş bünyesindeki en güçlü sendi· 
kalardan biri, daba başka bir deyişle 
Türk·!ş'in belkemi�lnI oluşturan kuru· 
luşlardan biri de Teksif SendikasıdlI. 
Teksif'in ilk genel başkanı, bugünkü ça· 
lışma bakanı Bahir Ersoy'dur. Ancak 
Babir Erso) AP'ye kesin 'lngsje bir sen
dikacı deRiidi.  Teksif'e ballı işyerlerinin 
tüm Türkiye ölç�lndeki yaygınlı�ıru 
düşünen AP. yaygınlaşma ve işçi sınırı
nı dizginleme girişimlerinde Teksif'i ke
sin denetimi altına almayı planlıyordu. 
Bu iş ıçın biçilmiş kaflan da Şevket Y�· 
maz idi. Yılmaz, 1965 yılında Teksif ge· 
nel başkanı oldu. Hizmetlerinin karşıh
Imda ise 1969 yılında AP'den milletve
kili seçildi. Her devrin sendikası sarı 
Türk.!ş, AP ile köprüleri daha da sa�· 

1965 'ten bu yana Teksit. Amerikan 
tipi san sendikacılıRın prototipierinden 
birincisi oldu. AlD'yi destekledi. AlD' 
den yardım aldı. Birçok Teksi! yönetici
si ABD'yi ziyaret ederek "bilgi ve gör
gülerini " arttııdılar. Teksi!. 24 Temmuz 
olarak " kutlanan" " işçi bayranu" nın en 
önde gelen savunucularmdandıı. Sosyal 
&igortaların islatu. toplu işten çıkarınala
rın durdurulması, asgari ücretin sürekli· 
olarak düzelUlmesl gibi kimi bükümler 
ı.uzi: �inde de yer almasına karşın. bugü
ne dek Teksif'in bu dotrultuda en 
küçük bir girişimine, hatta demecine 
rastlanmamıştıı. 

/,çiler hu geçen gün Teluif'i doha iyl IDnıyortar 
yolunda devam edlyordu. Yetki .labil· ler, bu ı,koluoda kaybedeblleceklerlııl 
rnek için işverenden aldıRı 18.hte liItele- düşünerek. kaybedebileceklerinin bir bö-
ri dolduran, bu ,ekllde işverene gebe lümünü sendika .tm almaya ayırmakla-
kaldıktan sonra borcunu toplu sözleşme dır. Satıhk sendikaları eUnde tutmaya 

TeksiC'in kesin güdüme girmesi, Türk
ış'e tepld ile paralel olarak, Teksif'e tep
id biçiminde DıSK Tekstil sendikasını 
oılaya çıkardı 13 Kasım 1965'te. Teks
tiL adım adım gelişirken, Teksit bilinen 

sırasında ödeyerek "sözünün eri oldugu- ayınnaktadır. 

BOZGUNCULARIN OYUNU 

Dünya işçi ue emekçikrinin birlik ııe 
dayanışma günü 1 May", dünyanın bir 
çok ulke.inde, bu aracUı Türkiye 'de de 
büyük bir coşku ile kullandı. 

YOROYOŞ 
okurlanndan 

Biiyiik alanlardo lıendilerine yön bu
bmayan tirk camboz' kıl,kl, bu ki,iler 
bulabildiklui yerlerde, i,te böyle "ey
lem ''Ier koydukır 1 Mayııgiinü. 

Daha .onro konuşmalara 111'0 geldi. 
Konu,rruılar ba,tan 0'01' killiirle dolu 
idi. 1 Moy,. katliom,"ın bo, .orumlwu 
Souyetler Birlili lle ondan yana olan re
vizyonlitler idi. Bu kez de 1 May,.', yiruı 
reuizyoni.tler lle ıo.yal {aşi.tler düzenle
dikleri için ııttınbul'a gitmemi,lerdi. Bü· 
tiin bu "ojittııyon" yapılırken Ergani 
kaymakam uekUi de dairelinin balko
nundan olup biteni giilerek ıeyrecllyor
du. 

Biliniyor ki, kimi bozguncu gruplar 
t.ttınbul 'dcıki genteriye ıokulmadılor. 
Onlar da bunun üzerimı Türkiye 'nin bir· 
kaç yuinde 1 Mayıı "eylemi koymaya" 
çalıştılar. Ben de bunlardan birine tanıh 
oldum. Diyarbakır'ın Ertani kazaıında 
ı Moy" günü ıaot 12 'de bir miting yapı
laeekını duyduk. Miting olan/no gittiği
mizde. ilçe dlfındon ilçeye dolru 200-

300 ki,Wk bir grubun yüriidiijünii gör-
dük. Bunların büyük çolunlulu çocuk Dikkati topkıyan en önemli oliukır-
denecek ya,ta ki,ilerden oluşuyordu. dan biri de, Ertani 'deki "g�teri "de ka· 

nu" böyle gösteren Teksin zamanla ıŞ
çiler de talUmaya başladılar. 

SATIŞ üSTADLARı 

ışverenler, Işten çıkarmalarda Teksif' 
in kesin ve kararlı destelini görmüşler
dir. ışçilerln satılmasından başka anlam 

taşımayan bir sözleşmeye imza atılmasın
dan sonra, yani Q30.100 \ ' Kayseri teks
til işçisinin .. satılmaslOdan sonra işçiler 
direnişe geçince, bunlardan aO'unun Iş
ten çıkanlmalanna Işverenle birlik le 
Teksit önayak olmuştur. 

Teksif'ln lügabnda "sosyal bak" diye 
bir kavram yoktur. Birind yıl 25. ikinci 
y� 40, üçüncü yıl 50.TL. olarak üç yıllık 
toplu &ÖZleşme Imzalayan ve bu sözleş
mede Işçilere hiçbir sosyal bak .. elaya· 
mayan sendika olarak belkl de sendikal 
bereket tarihine geçmişUr. 

Tüm bunlar Işçilerin tepkilini çek· 
mekte gedkmemtştir. Adana'ya giden 
sendika genel başkan yardımcısı, Işçiler 
taratından rehin alınmış. ızmir'de 
toptan istifalar gerçekıeşmiş, Dıyarba· 
kır'da sendikaya karŞı Imza toplanmış· 
til. Yukarıda sözü edilen evler" şenlik 
sözleşme imzalandıktan sonra Şevket 
Yılmaz, "son yılların en iyi toplu söz
le,şmeslru imzaladlklannı" rahatça ıöy
leyebiliyordu. Ama olup biten açıktı. 
MC orlakh�ı ıçın, AP·U sendika yöneti· 
cilerl MSP'n Sümerbank yöneticileri lle 
anlaşmış, bu anlaşma sonucunda 30.100 
işçi satılmıştı. 

TEKSTIL SANAYIININ ÖZELllGI 
Şehre girişleri. doha çok cadırcı. ıi

rh tılankırdon çok komando uce jandarma 
cambazkınnı andırıyordu. Onde. bır ot erini,ı bulunmaıı idi. Eulerin damkırı Sümerbank ve diRer tekstil kesimıeri, arabaıı yürüyor, arabpdaki "öncü had- otomatik lÜfellli a.kerlerce lut,dmu,tu. 
fO " ıola 1010 anonı yapıyordu. At ara- çotılara kurukın ıikıhkırın nomlufarı hal· Türkıye imalat sanayUnde ücretlerin en 
balinın arkaıındoki topluluktan iu her kın üzerine çel/rili idi. Tüm e,ooflar dük- düşük, aynı zamanda da lömüriinUn en 
ka{adalt b:� teL çıkıyordu. Bu ''kitle'' kanlQr,", kopam" tl. Moocufarın gÖlte,;- yolun olduRu dallardan biridir. Bu iş-
eylemindeli en çok ,aşırıp ıola ıokı bo- ıl, lıolk.a göıdağı uerebilmede bur;ulKUi kolunun ürünlerinin ihracata da yönelik 
konllJrın ba,ında iu, arabayı çeken ot iç'in dolru.u iyi bir {rrıat olmu.tu. olması, gerek SUmerbank'ın, gerekse 
geliyordu. . ,  özel dokuma işverenlerirun konu ilzerl-

Sonra çe,itli dilluden mar,lor ıoy- 1 May,,'ın maoculorca edaıı, E,.,ani' ne titizUkle eallmelerini jerektlrmekte-
lenmeye ba,kındı. Once Türkçe. ıonro de böyle oldu. Silohfar. halk, kaymakam dir. Burjuvazi ve onun gOdUmUndeki dev. 
Kürtçe. Günün aııı anlamını uere,. 1 Ma- uekili ue zalJtJlll bir ot, birlikte bu tuluoo- letin, sarı sendikaya en çok ihtiyaç duy-
yıı mor,ı belli belirliz .Ö)'lenirken, .. ��ıl tl leyrdtiler. duRu, maUyetlerl en çok dUşUnneye ça-
le' Ku'rlçe mar,lara ıaklanıyordu, on-

hlitlAI, ücretleri en dUşUk dllzeyde tut-cü "adm "lar böylece "yılanları .iirlikle- Cebrail Akboyun i Erta"; maya çahştleı ı,kollarından biridir Tek-LY_,_c<_k_ı._,,_·Iu_· '_' "_"'.,...YO_,_Io_,d_I_. __________________ .......ı sit'ln at oynaUıal ı,kolu. Ecemen gUç_ 

Teksif başkanİık kurulu koııgre dÖDe· 
mi içinde en çok iki kez toplarur. Bu 
toplantılar. birer yasak. ıuma vesileli
dirler. En çok bir lki .at lIÜI'ft ye çe,�ı
li konularda açılan ıohbetlerle ıon bu
lur. Bir fabrikadaki teknık Işçi kadrosu 
için günlük SO,TL. alıp bununla övünen 
yöneticiler. bugün tek tek kat ye araba 
sahibidirler ve bunun da "hakları" oldu
tunu savunmutadıılar. 

PATLAMANıN EşlGINDE 

Ancak sarı Teklif de bir patlamalUn 
eşııılndedir. ESkI orlakhklar, eakI çıkar 
birliklerinin yavaş yavaş bozulmuya tıq. 
laması bu birikimin, bu rahatmJ.ıllo 
göstergeleridir. Yaklaşan 8. ko",",ye 
yatınm yapmak ıçın elrişllen te,ebbül
ler bazı "len" sonuçlar vermi,Ur. Son 
olarak 8·11 Mayıs tarihleri aruuıda, 
Teksi.f yöneticileri, delege ·'ıyarlayabll· 
mek" için Menln'ln en lüka oteOerioden 
blriode bır ·'kamp" düzenlediler. Top
lantı olarak '"'SUnulan bu kampm sona er
mesinden sonra Kıbr .. '. topluca blr eezi 
düzenlendi. Bu gezide, şube ba,kanları· 
na bol bol bercnh verilerek ilerki kong· 
rede "catlak lel" çıkmal1'lUl &allanınaya 
çalış�dı. 

Ancak daha kongre gelmeden bir çat
lak ses çıkb. Genel yöneUm kurulu 
üyesi ve genel başkan yardımcıli Burhan 
Cahlt Ta,kın Islifa elU. Ta,kın ı.tifadan 
sonra yaptlRı konU4marta 'i,çllere iha
net ettiklerini", "Şevket Yılmaz'm kim
seden habersiz sözleşme Imzaladılıru ' 
açıklıyordu. 

Tekaif aaalıRının altmdaki temeller 
yavaş yavaş çalırdamakladır. Teklifle 
bu gelişmeler olurken. genel başkan 
Şevket Yılmaz 'ı sonuna dek destekle
yen bir seı duyuldu. Maocu Aydıntlk 
gazetesirun sesi. Maocular. kokuyu al
mışlar, başıru kurtannayı çalışan bır 
Işçi ıınıfı halnlnin çevrealnl detlekleylci 
tavırları Ile aarmışlardı_ 

AP'nin ı-opqandaıııu yaphktan 
sonra kaponan Tekslf dergisinin yerını 
tutaca,k tek yayan orgaıu olanık buCün 
ortada yalnızca "Aydınlık" , .. 01011 var. 
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Şah'ın "Uzun bıç,aklar gecesı 

Uzun süredir' İran', boydan boya 
çalkalayan kanlı olayların üzerindeki 
perde sıyrılmaya başladı. 1978 Ilkbaha
rını lran halkının haCızasına "kızıl renkli 

aydınhğa .çıkıyor 
laleler" olarak deAil, onlarc� kf'ntin so
kak ve meydanlaımı kızıl renge boya
yan kanlı bir ılkyaz olarak yerleştiren 
olayların arkasındaki parmaklar ortaya 
çıkıyor. 

Son aylann olaylarında, ıran halkımn 
Şah'ın rejimine karşı hoşnutsuıluRunun 
büyük payı oldueu kuşkusuzdur. Büyük 
kitlesel çıkışlar olıırak gözüken olaylar, 
ülkede ekonomık bunalımın olaitanüstü 
derinleşmesini Izlemiştir, Tanm:oal üre
üm, düşüşün son noktasına ulaşmıştif. 
Yakın zamanlara kadar besin maddele· 
rinde darlık nedir bilmeyen tran, bugün 
en basit tarım ürünlerini bile ithal etmek 
zorundadil, İran halkı temel yiyecek 
maddelerini hergün daha yüksek OyaUar
la satın alabilmektedir. Petrol fiyatların· 
daki miliların ise, sadece petrol rezervle
rinin tükenmeye yüz tutmasına, bu ara· 
da silahlanma harcamalarının büyük bir 
hızla yükselmesine neden olduRu bilin· 
mektedir. 

Ne var ki, 1978 bahar olaylarının ge. 
Iişimi, bu olayları sadece yukarda mala
nın nedenlerle açıklanmasını olanaksız 
kılmaktadır. Olayların kulis arkası, 
dlŞardan gözükenin tüm tersi birgörünüm 
vennekledir. SAVAK.ın başı Dertari ile 
Şah 'ın ortaklaşa bazııladıeı anlaşılan bir 
senaryo kendisini beUi etmektedir. 

Senaryo, Hitler'in kendi muhalineri· 
nin üstesinden gelmek için düzenlediAi 
"uzun bıçaklar gecesi" katliamından 

kopye edilmiştir. Şah, tran halkının hiZ
La yükselen hoşnutsuzluRunu etkJsizleş
tirmek için, halkın çık�larıru kendi 
kontrolü altına alma yolunu seçmiştir. 
Bu amaçla, olaylan Şah'ın istedlRi bi
çimde kışkırtıp yönlendirebitmek için 
SAV AK yine cepheye sWmüştür, 

Olayların gelişim biçimi bu gözleml 

doC;nılamaktadır. Herşeyden önce, kıt· 
le eylemleri olarak gözüken olaylann 
hiçbirinin amacına ulaşarnadıeı göna
mektedir. Kundaklama eylemlerinin 0-
layları yönlendinneyi amaçlayan işaret· 
ler oIdueu anlaşılmaktadır. Bu tür ey· 
lemler, daha ilk anda polis tatarından 
önlenebilmiş bunun da ötesinde 
SA V AK'ın daha çok kan dökmesinin 
bahanesi olarak kullanılmıştır. Kitle ey
lemlerinin tümünün planlı bir yönetim
den yoksun oldueu ise bugün apaçık or-

A tadadıı. Olaylardan sözde "marksist 

müsli..inanlan" yada "yabancı ajanları" 
sorumlu göstermeye çalışan söylentlle
rln asılmıııı böylece ortaya çılam,tU'. 
Buna kar,ı1lk SA V AK'ın dolrudan 
doeruya bu eylemlerln içinde olduAun
dan artık kimsenin ku ,kuıu olnıamı,tar. 
örnelin '\ ulusal eylem komltelbi" nin 

hareketleri, resmi makamlarm bu eylem
Iete karşı hazırlıksız olma şöyle du.mun, 
bunlan dört gözle beklediklerini ortaya 
koymuşwr. 

Iran'da 1978 bahar olaylarının perde 
arkası bir cümleye sıRdınlabillr. Kanlı 
Şah bir kez daha iran halkını aldabnlk· 
la kalmamış aynı zamanda sabn taşan 
halkın çıklŞlarıyla kendi sarsılan tahtını 
ayakta bJtmak istemiştir. Şimdi senat· 
yonun son perdesi oynanmaktadır: Bin
lerce yurtsever daha nndanlardaki or
duya katılmaktadir. Fakat bu ghişimler 
de sökmeyecektir. Şah'ın CIA ile 
SAV AK 'ın ortaklıeına dayanan kanlı re-
jimini,en ince oyunlar bile ayakta tuta· 
mayacaktır. 

Emperyalizmin Afrika halklarına saldırısının 
bir başka örneği: ÇAD 

Afrika halklarının emperyalizmin 
yenİ sömürgeti politikasına karşı müca
delesi hergün güçlenirken, emperyalizm 
de Arrika kıtası da doerudan askeri mü. 
dalmıelerini arttırıyor. 

Çd), bijyle bir ortamda emperyaliz. 
j ı !  " Ü'ilı.a'ı'aki müdahJle noktalarından 

iJidu! oluşturuyor. Emperyalizmin bu 
ülkeye Fransa aracılığıyla müdahalesi 
1968 yıllarına uzanıyor. 1968·1972 yıl· 
ları arasında tombalbaye rejimine karşı 
bugün iktidarda olan general �Ialloum' 
un ayaklarunasına fransız askerleri mu
dahaler' · bulunmuştu. Uugünkü Fransı� 
müdahalesi wke içindeki ilerici güçlerin 
hareketi olan Frolinat Cephesin€! karşı 
yapılıyor. 

Herşeyden once Çad'ın Afrika'daki 
konumunu incelemekte yarar var. Nüfu· 
sunun yüzde sekseni tarımla ugraşan 
Çad'ın stratejik olarak konumu da çok 
ilginç. ülke içinde ortaya çıkan gelişme. 
ler aynı sorunlarla karşı kaışıya olan 
komşu ülkeleri de etkiliyor, Bunlar ara· 
sında Sudan, Nijerya, Kamerun var. Bu 
ülkelerin emperyalizmin güdümünde, ge· 
rici rejimler tarafından yönetildikleri bi· 
liniyor. BaRuTuml'Jıklarınl kazanan eskJ 
Fransız sömürgelerinin kontrol edilebiı· 
mesi açısından önemli bır noktayı oluş· 
turan Çad'ın emperyalizm ve onun Af. 
rika kıtasındaki yeni vurucu gücü Fran· 
sa için önemi büyük. Coerati konumu
nun getirdi�i önem yanında, güney böl· 
gesindeki pamuk, kuzey bölgesindeki 
uranium, lungsten ve manganez gıbı 
y�raltı zenginlikleri de emperyaUst Ulke
lerin iştahım kabartıyor. 
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Tüm zorluklara ve baskılara karşı 
ülkenin Ilerici güçlerinin örgütü, kısa adı 
Frolinat olan Ulusal Kurtuluş Cephesi
nin emperyalizme ve iç gericiliRe karşı 
verdi�i mücadele �ün geçtikçe gelişiyor. 
Gericilik ve emperyalizme karşı yürütü· 
len mücadele 18 yıllık bir geçmişe uza· 
lUyor. 1960 yılında kurulan yeni rejimi n  
aslında sömürgecili�in die e r  bir biçimde 
devamı olduğunu gören genç kadroların 
yeni iktidardan kopmaları ve bu tür bir 
h.ıı.rekeli örgütlemeleri bir başlangıç ol· 
I""''itm. Tnll'lıalbaye iktidarının sorun· 
I:ır;, '.' ''.''11l :�dın'ıııcyen politikası ile 
ULk .. ı '. ı". ,,· 1 1 1 1)01111:1 yitirmesi, ül.kenin 
farklı bcjlı;elcri artisiildak! ekonomik ve 
toplumsal planda eşitsizlikler ve Sahel' 
de ortaya çıkan açlı�ın acı sonuçları re· 
jimin gerçek yüzünü açı�a çıkarmasana 
yardımcı oldu�u gibi, hareketin do�uş 
ve gelişme nedenleri olarak da gösterile· 
bilir. 

Fransız müdahalesine ve gerici iktida· 
rın baskılarına ra�men "Tolinat hareketi 
gelişip güçlenmesini sürdürdü. nugun W· 
kenin büyük bir bÖIÜJnü bu güçlerin 
kontrolu altındadır. Gerici yönetim, 
Fransız birliklerinin deste�iylc ayakta 
durmaya çalışmaktadır, 

hansanın müdahalesi de�işlk açılar· 
dan incelendi�inde bunun eski sömürge· 
lerini kontrol etmekten de öte bır amaç 
taşıdıeı görülmektedir, Ilk önce dleer 
emperyaUst Ulkeler dururken neden 
Fransa'nın böyle bır girişimde bulundu· 
eu soruau ortaya atılabilir. ABD, Vlet· 
nam savaşından yenik çıkıp Orta.Ooeu 
olaylarına da karlljbkun sonra Afrlka' 

ya da müdahalesini çeşitli biçimlerde 
gözlerdeli kaçırmak zorunlulueunu 
duymaktaılır. Almanya 'nın ikinci Dün. 
ya Savaşı'ndan sonra bu tür doATudan 
müdahalesi de çeşitli gUçlüklerle karşı· 
lanacaktır. İngıltere Ise, Içinde bulun. 
duA u derin ekonomik krizden dola)ı 
böyle bır maceraya girişrnek Istememek. 
tedir. Emperyalist Sıstem içlndekJ işbö
lümü dolayısıyla konumu en uygun cö
züken Fransa böyle bir görevi üstlen. 
rnektedlr. Dıeer bır neden de Fransa'nın 
bazı Afrika devletlerlyle sömilrı:eclUk 
döneminden kalma politik ve ekonomlk 

ilişkilerim sürdümıesi zorunluluRu F'ran. 
sa'ya böyle bir görev yüklemektedir. 

Fransa 'run müdahelesinde amaç kuş· 
kusuz yalnızca Fransız 'lekeDerinin 
çıkarlarının korunınası deen, aynı za· 
manda tüm emperyaUn ülkelerin ekono· 
mik ve politik çıkarlarının da korunma
sıdıı. Bunun en açık karutı NATO ül. 
kelerinin bir bütün olarak, Artika 'da em· 
peryaUzmin planlarının hazırlanmasında 
ortak çabalarıdil. Ancak, sömürgeci güç. 
leri ilIkelerinden kovan Afrika halkları 
yenı sömilrgeclUeln tezgahlad",ı ' bu 
oyunları da boşa çıkaracaktır. 



SAVAK (Jr 
GÖZETLEM·E, TAHLiL,. MORAL BOZMA 

SA V AK Merkez örgütünün birinci alt 
şubesi 1. ve S. no.lu bürolan, partiler ve 
,çık çalışmayan gı-uplarla ldşller Içindir. 
Bu bürolann çalışına yöntemleri, sözko
nusu parti veya gruplann Iran Içinde ve 
dışındald poUUk ıw.kette a1dı�ı yere, 
bunlano politik ve ıdeolojık yönelişle
rine ve etkinlik durumlanna göre dü· 
zenlenmektedir. 

Delişık grupların örgüt yapılan, tak· 
tlk ve stratejileri ve gerek kadrolanmn, 
gerekse kablanlann psikolojik bünyeleri 
hakkında daha net bllgl sahibi olmak 
üz ... , SAV AK Merkezi, 1971·72'de, he
men her grup için aynı olan ve de incell
line bakı.lırsa altında akıl bocası CIA 'nlD 
hemen anttıeı bir sorular kata10lu oluş
turmuştur. SAV AK, o yıllardan bu yana 
bazı kaypak muhalifleri bu kataıog in
celemeleri yoluyla teşhis ederek, onlun 
belki baskıya da Ihtiyaç duymakaiZUl 
yurt dlljmdaki muhalefetin kavgasını rel· 
ce u2ratmada propaganda uacı haline 
dönüştürrneyi becenniş o1ablllr� ne var 
ki bu yöntemler hep ters t.epmlş ve mev
cut aktiviteyi daha da güçlendirmeRe ya
mmlljtır, AnCl.k bu belgenin, Alman 
politik kamuoyu için de taşıdıRı esaslı . 
anlam gözönünde tutularak, hemen hJC; 
kırpılmadan lçlklanmaJlnda yarar var: 

Bııı;lık: Bilgi Toplamada Hareket Pla
nı. Bu başlık altında SAV AK'ın Talıran
daki merkezi, politik örgütlerin kontrol 
ve gözeUenmesinde ajanların çılışma 
esulannı yönelten aşıeıdaki sorular ka- . 
tahlıunu, Cenevre'deki dU; ülkeler Avru
pa merkezine gönderiyor: (19) 

"A) Adı geçen örgütün amaçları, tak
tik ve stratejisi, e�ltlm yer ve biçimi, ey
lemlerinin kapsamı, kadrosunun eRitimi 
için kullandılı yöntemler, üyelerin baş
vuruları, propaganda çahşmalannın kap
um ve yöntemleri, propaganda çalışma
ian için kullandılı araçlar... üstüne 
IsUhbarat. 

B) Yönetlcilerin ve grup liderlerinin 
adları yanuıda, pozisyonları, takrna isim
leri, etitim ve uzmanlık derPCeleri, insi
yatif kullanma güçleri, lş ve ev adresleri, 
mali durumları tam tespıtle kaydedile
cek, keza, alle �k1leri, çeşitli yur\ dlljı 
parti ve gı-uplarla geçmiıjteld ve bugün
kü poliUk ilişkileri, ayrıca, kişisel gücü 
ve ı.aaf1arı, devrimci inanç, tutuculuk, 
cesaret, deneylUlk, bUg! azlıgı ve yete
nekslzllk, önderlik yetene�l, di�er Idıl
leri etkileme gücü, otorite saygısı vb. 
özel karakter nitenkleri belirttiecek. 

C) Iç ayrışırnları, Iraksiyon belirlI
leri, böıÜnme gelişimleri, aynı şekilde 
di�er poUtik olan olmayan ıran veya 
yabancı örgütlerle aynlıklar. 

O) Bölge komitesi yöneticileri. 
ı. Yönetim kadrosunun adları ve 

B)ye göre nitelikleri, 
E) ii komitesi yöneUcUerI. 
1. Yöneticilerln adlan ve B)ye göre 

niLellkleri 
F) B.�lanlı .. �layan üyeler. 
G) Oye ve .. mpaUzanIar, B)ye göre. 
H) örgül .emall 
i) Redaksiyon üyeleri, Yayınlar, Ba

sımevi )'crleri, yayınların dalıtım &orum

lulanmn adlan, bu yayınlarda poUtik 

gruplann etkı dereceleri." 

HEDEF ALINAN GRUP, 

YURT DıŞıNDA ILERIcI GRUP 
VE KIşILER 

Siyası muhaleleUn yurt dışındaki 

tum yandaşları ve yandaş olabilecekler 

de SA V AK yurt dıŞı merkezlerinin is-. 
lihbarat bed.ı kapsamına gIrmektedIr

ler. 
Bu anlamda, SA V AK Tahran mer

kezi, 1976'da CeneVre merkezine gön-

derdi ei blr mesajda, Avrupa'dı yaşayan 
KUrt 'ler ıçın: "Bize ulaşan haberler ve 
di�er bellrtiler, Barzani ııder�lndeld 
Kürt Demokratik Partisi 'nın da��masın
dan sonra, Avrupa'da yaşayan KUrtler · 
arwnda Detişim ve dayanışmanın mtı
�ını göstennektedlr .. , Kürtlerce yayı!

Dlllkta olan basında özeUlkle Modjahedi
ne Khalgh (Halk Miicahltlerl, Iran 'da bır 
siiahh poUUk mücadele örgütü) adındaki 
örgütle ilişki kurulmaSl önerilmektedir." 
diye bildiriliyor ve sonunda da KUrt ör
gütleri Ile Ilgili Istihbaratın güçlendlrU
ıneslnl lsUyor. (20) 

Elde edilebilen belgelere göre, ıSviç
re, Avusturya, Hollanda, ıtalya ve Ingil. 
tere'de, tran öRrenci muha1eteUn1n ' 
amaçıarma yakınlık gösteren hemen tüm . 
poliUit ve sendikal örgütlerde göZetlerne 
ve jurnal yapılmaktadır, 

Yabancı ülkelerin Dericl yurttaşları, 
"dost" gizli servislere, Tahran merkezi
ne ve İran Dışişleri'ne rapor edilmekte
dir. SAVAK'1a gör\i4me yaparak, Dış
işleri, yabancı ilericllerln isimlerinJ, is
tenmiyen şahıslar olarak tüm dış temsil- . 
ciliklere gizli telgrafiarla bildirmekte ve 
glriıj vizesı �üzefilenmesinl yuakIamak
tadır, 

"Iran Şahh�ı Köln büyük elçıu�lne 
Uışlşleri Bakanlı�ı gizli telgra!ı .. , 11514 
no.lu telgraf metni uyarınca üç Avustur
yalının isimleri latin haraeri ile aşatıda 
verilmiştir: Bayan Friederike Zlzlavsky, 
Bay Wollgang Liebbari, Bayan Sylvia 
GIazar." 

Bır başka gizli telgı-alta da, ıtalya 'da-

id iran ötrend lederasyonuna yskınhk 
gösteren Iki ıtalyan yur\lqı, daha 
detaylı bılgı Ile Köln konaololluluna bil
dirilmekte, Bu Idıller: "1. Anna Bong!
ovanna, Mlmmi diye blllnir. Umberto ve· 
Ro ... Roulnl'den 23,3.1939 da do�ma, 
2. Anna Marla Medela, Rafaella ve Marta 
Deıglnl'den 23,3.1946'de doema,,"(21) 
Verilen bllgUerdekl bu detaylılık, bunla
nn ıtalyan makamlarınca verilmiş oldu
�u kanısını uyandırıyor. 

SAVAK'ln özellikie Arap ötr'enclle
rin poUUk çaIıı;malarıyla llgllendl�1 de 
görülmekte, En üst SA V AK ıell olan 
General Nasul, Cenevre merkezine ver
di�1 talimatta, özeUlkle Arap öllrenclle
rin ikamet ve toplanma yerlerine kaUteU 
ajanlann sızmasına aeuWt verilmeslni, 
özellikle Arap organlara (poHa, hükU
met vb.) karşı yöneltilen kararlara dik
kat edilmesini ve bu istihbaratın hemen 
iletilmeıini istiyor, (22\ 

SAVAK'ın 2. ve 7. ana şubelerl, 
kapitallat devletlerin gizli servisieri Ue 
ba�lantılı olarak çaIıı;maktadır, 2, Şube, 
alt şubeleri ve dışa yöneHk bürolan ile, 
ulualarara&ı komünizm, Afganistan, irak: 
ve Yemen (kuzey) konulannda bUgl ve 
baber toplayıp 7. ıubeye Iletir, Bu şube 
ise, ulusla.ra.rUı açık netlşim araçlan yo
luyla kendisi de bilgi .. haber toplaya
rak, tümü üzerinde - özellikle onadotu 
için - &iyasi tahlil sonucu vardıeı lstih
baratı di�er kapitallai ve baelantılı gizli 
servislerine aktarır. Bu çerçeve içinde 
bu istihbaratı olan devletler, NATO, 
SEATO, CENTO vb. yarunda ısrail, 

ABD, Inlillere, Fedenl Alman Cumhu
rlyeU, Franaa, ıtalya, TUıldya, r_, . 
OrdUn: Suudı Arablltan "',dir, ııucı .. 
tahlillerin aktanh,ı, llgIU diplomatik 
tel1ll1lcU1k.lerdekl aracılıklar Uzmnden 
olur. (23) 

Fransız "Deuxieme Buıeau" BND" 
"FBI", CIA" .b, gizli ııervlslerk ile dı: 
rekt lllnti mevocuttur, 

Kapıtallll ilikelerin, özellikle de 
ABD'nln emperyalllt lI.tem penllll
Dln kaba çıkarlan adma, SAV AK, kur
tUıu, harekellerlnl kımı.ada (lOIyallll) 
partlzan miicadeleye kar.ı blrUkler 01"'
turınada, gerici .. !qilt partilerin darbe 

planlarını eerçekle,tirmelerlnl deatekle
mede (ıtalyan neoIAfilllerl •• dilerieriy
le old�u gıbı) hep birlikte çah,makta
dır. Buna kar,ılık olarak cia 'doot ilik .. 
Ier'ln poUs ve gizil .. rvIJ makamlan, Şah 
rejiminin mubalelete kartı yaptıklarını 
desteklemektedirler. Bunun örneklerinl 
de dizinln ıon bölüni.inde e:Öltermeye 
çabıacaıiZ, 

(18) Axel Sprin,er Yayıneui'nln Tüccar 
Dr. AI(ret Specht ileyapttı. lle ye,.ine ,e
tinlIMyen bi,. mu�lIe., Şah �n Sprin
,e,.'1e o ,üneclelı #W,.Ite.çe bilinmeyen 
ilitkilini 1976'do ıün ".ıUIG ç&lıormJf
h,.. Bknz: TG6U1P&eıel 6.7.1976 torihU. 
•. 7 
(/9) Bk." CISNU, /076, (7)d. S.2/ 
(20 ) Bk." CISNU, 1976, Yu/tonda be
litilen yayın. S. 60 
(2/) Bak.z: CISNU. /976'd4 S. 60 
(22) Bknz: Aynı yerde S. 239. 
(23) Bknz: Einl� Info,.mation übe,. den 
SA VAK. 1973. S. 7 lle 12. 

Emperyalizm Sahra'dan' 

AIrlka kıtaanda hemen hemen bü
tün eaid sömürgelerin poUtik ba�ım
sızlıkIaruıa kavu,maIarı ve poUlik ba
�ımsızlıRı ekonomik ba#ımsızbkla da 
tamamlamak isteyen ülkelerin sayıla
rının giderek artmakta oluşu, günü
ni.izde emperyalizmin b�hca !JOrun
larından blrioini olu,turmaktadır, 

EmperyaUzm ça�uruzUl temel ge
lişme yönüne uygun olan bu sosyal 
ve ekonomik b�ımsızlık bareketleri· 
ni engeUeyebllmek ıçın do�rudan ya 
da dotaylı Diidahalelerinl arttlrD'ken 
bir yandan da dUnya halktan gÖ7iin
de, IOSyatist ülkeleri karalamak için 
yolun bir propaganda yürütmeye 
cüret etmektedir. GUnümüzde Alrika 
Halklarının kendi gelecekierini kendı
letlnin tayin etmelerine gerçekte 
kimlerin engel olduaunun en gÜZel 
örneklerinden birisi de Bata Sahra 
lIOnmudur. 

Batı Sahra halkının Alrika'da sö
mürgedU�e karşı gellşen poUUk ba
�ımsızlık hareketlerının dlljında kal
ması beklenemezdi. Nitekim Sahra 
halkı da, uzun bir zaman önce PoU
sarlo Cephesi öncülüeünde ülkelerini 
sömUrge olarak tutmak Isteyen ıspan
ya'ya karşı direniş hareketini bqlal
rrll4 ve kendi geleceklerini kendileri
nin tayın etmesi hakkını talep etmiı
tir, 

Ha1kIarın kendı gel .... klerinl ken
dilerlnin beUrlemeli çaRımızın en te
mel ve vazgeçUmez bir hakkıdu. Bu 
hakkın taıuıım.uı ıçın mücadele eden 
balkların bqarıya ulaımasını Idmse 

elini ceksin • 
kolayca önleyemez. sahra halkı da 
uzun mücadeleler ıonucu İspanya 'yı 
illkelerlnden geri çeldlmete mecbur 
etmiştir, AnCl.k emperyalizm salın 
halkllOn kendi geı"""eınl tayın et
mesini engelleme çabutodan vazgeç
miş deClldlr_ Nlteldm, Ispanya Salın
dan geri çekilirken devreye bu leter 
Morltanya ve Fa. ginnlşlerdlr. 

Daha, 1970 yılında, Fu, Morltan
ya ve Cezaylr'ln kal�dıRı Nuadlbu 
Konferansında Ispanya çeldldikten 
sonra Sabra halkının kendi geleceRinl 
yine kendisinin beUrley"",,�1 kabul 
edilmişken, Ispanya'run göz yununa
sıyla Sahre toprakları Fas ve Morltan
ya arasında paylaşıldı. Bu Iki ülke 
Sahra halkının kendi yöneUmlerinl l.
tediRini ileri sürmekteler. Buna karŞı
lık Sahra halkının bır halk oylamaaı 
Ile kendi kaderini kendisinin belirle
mesine karşı çıkıyorlar. ÇUnkU ras ve' 
Moritanya 'nın iddialarının gerçek 
olmadlltDl Sahra halkının pon&arto 
cephesi öncülülünde yürüttütü miica
dele göstermekte. 

Sahra 'daki durumun emperyaliz
min kesin müdahalesi Ile doRduRu
nun açık biI kamtı, Fu'ın Sahra top
raklarıru Işgal ederken, gerçekte ken
di toprakları olan Cenla, MeWIa böl
gelerini Morltanya'ya, Zallarln adala
rıru İspanyol işgaııne bııakmayı ka
bul etmesldir. Geçmişte, sözkonusu 
topraklar Için çatı,an Fu ve Morl
tanya kesin baRıınh oldukları emper· 
yalizmln isteklerine uygun olarak 
böyle bır çözÜlnU kabul etmişlerdir, 
Bu nedenle durumu anlamak için LO
runu emperyalizmin genel stratejisi 

çerçe ... ıçınde ele almak e_kmek
tedlr, Emperyallmıln lik amacı Sab
ra'nın yeraltı zeııctnBklerinln çolı 
uluslu tekeDerce IÖmiirilmeslnl ola
naklı kılmak ve bölcede llratejlk nok
ta1an kontrol etmektir, Emperyaliz
min amaçları aruında ayrıca llerId 
Cezaylr'e lerekUClnde mlldabalede 
bulunahilmek için bu ülkenin IIDII'
Iaruıda gerlllml ııürekU kılmakta yer 
almakta, 

Amerika'nın genel yöneUminl be
Urledl�1 bu llrale� Içerisinde FrallllZ 
emperyaUzmlnln de çok büyük bır 
rolü bulunmakta. Fransa, Fas ve Mo· 
rltanya'ya Sahra'yı Işgal ıçın önemlı 
diplomatik, poUUk, ukerl d .. tek at
lamıştır, Bu deliek, U\kelerin balını
sızIıRı, halkın kendı eele<el!lnI ken
disinin tayın elmesi ıçın mücadele 
eden Sahra gerIDalarına karşı yü
rütülen askeri operasyonlara dotru· 
dan katılmaya kadar götürülmüştilr. 
Ama, gerçek odur ldı emperyalizmin 
doj!rudan müdahaleleri bile Sahra 
halkının niicadelesinl yok edemlye
cek, mücadele eI"Ieç başarıya ulaşa
cak, Sahra halkı kendi kaderini ken
disinin tayın etmesi hakkını ekte ede
cektir. 

Sahra'da olanlar, öte yandan em, 
peryalizmln, Mrika'da Angola halkı
nın yardımına ko,an Küba ve öteki 
sosyaUsI ilikeleri koralamak ıçın yü
rülW� haya ... propegandaların da, 
Zake'de emperyaUzmin askeri sakh
rılan, Mrlka balktanna bütün dünya 
balklanna düşman olanların kimler 
oldu�unu bütün dUnyaya eliltemıek
tedir, 
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I 
sAtr FAlK'I ANMA TOPLANTıSıNDA 
HIKAYE öDOLü DE VERILDI 

14 M,yıı pınü, Bwpıada'da Ada Muhtaru,ı, Tüddye YazarlarSendik. 
. ... Darilfpflk, Cemlyell'nkı oruki"" dliıenledlll bır t6mıle Salt Faik ölll
müniin 24. yıloıda aıuldı. Bu yd Salt Faik HIkaye ödülü'nü kazanan Selaık 
Baran ıle Adnan ÖZyalçaıar" ödüDeri ...-ildi. Ada halkuıdan başka kalabalık 
bır yaıar, ... tÇI ... ....... _ toplululunun katddılı ... Bliblka., Se .. to 
Bllfkanı, MWI Elitim Blkanı ... Istanbul Beledlye Başkanı'nın ıııeaaj gönde .. _ 
ıILIL 1Ö .... ödül Seçici Kuıul Bllfkaııı Prof. Vahit Truban'm konUfırwıyla 
aç�dı. TYS ikinci bllfkanı ş_ Kıınlalcul, Sait FaIk'in kişiliğini ... Türk h� 
kayeaindeki yerini kata belirt ... bir konUfrOI yıptı. Bupiııe kadar yapılan 
delerleııdirmelerde Sait FaIk'in emekçi dünyaana yer wren lıi<ayeierinin 
ıörmezden ",Uııdiğini söyleyerek onun Y eryüıü derp.ince dliıenlenen bır 
50ruştunnaya ftfdiği yanıtı okudu. Bu yanıtt. Sait Faik, bir sanatçmm göre· 
.Inin yllfldığı ülkedeki sömürü ... işsizlie karşı çıkmak olduğunu vu.gulu· 
yordu. Ataol Behnmoğlu, Sait FaIk'in emek düny .... ",vgisini,.emekçiye 

SAYPUU betirttik:ten so .... "Şimdi Sevişme Vakti" şiirini, Sennur Sezer de 
"Modış" şiirini okudular. Istanbul Milli Eğitim Müdürü Ruhi Kanıık 'm okul 
kitaplar .. ı aerçekçi yazarlarnı hılli alanınadığıııa, kısa zamanda değişmesi· 
nin gerektiğine değinmesi yanuıda ödül kazanan Selçuk Bar .. ,., Adnan öz. 
yalçıııer de bırer konuşma yapıdar. Aşağıda Adnan özyalçmer'in yaptığı ko· 
nuşmayı ve Kenud özer'in anma töreni dolayısıyla Sait Faik değerlendırmeı .. 
ri iiıaine bir yazısıılı sunuyonız. 

Her armağan 

yeni bir sorumluluktur 
ADNAN. öZY ALÇINER 

Kıaa öyküciiü�üzün Ilk u.tası 
Ömer Seyfetün'dir. Cumburiyet edebi· 
�ib öncesinde Türk kısa öykücüliilüne 
ozde gerçekçi olmayı getiren, biçimde 
&ade bir anlatunı �ıayan odur. Ömer 
SeyleWn'in bır bqka özeUlti de hemen 
bemen k ... öyküden bqka bir ,ey yaz· 
runu .. olmuıdıı. EdebiyatlOuzm bu da· 
hnı ",Uşürm" oImaaıdır. 

K... öykücülUk yaygm bir sanat dalı 
değUdir. DUnyilda bu dıdm ustaları sayı· 
Iıdır. 

Bizdeyae Cumhuriyet öncesinde 
ömer Seyletün'le ileri bir atdun yapan 
bu sanat dalı, Cumhuriyet döneınbıde 
IId ö�mU öyküciinüzü ortaya çıkarmış: 
br. Birblrlnin yqılj Iki uata öyküciimÜZü. 
Sait Faik .. Sabahattin AIi'dlr bunlar. 

Salt Faik de ömer Seyfetün gıbı 
sürekli öykü yazdı. EdeblyatunlZın b� 
dalının gelişmesinde biçim ve içerik yi> 
Dünden büyük katkılan oldu. Türk öykü
CÜıüRünün bugün edebiyatuTIlzda onurlu 
bir yer almasında bu ustaların payı bü
yüktür. Türk öykücüliigUnün sorumluluk 
yüklenen yazarlan edebiyatı halka gö
türmede, halkının !SOrunlarım işlemede 
ustalardan den almasını bilmı,ür. 

Sait Faik, ömer Seyfetün'le birlikte 
öykülerinl okuduRun ilk yazarlardan. 
Benim kU'a4ımuı, 1950 ku,a4ından 
hemen herkesin Ilk okudulu ve etkilen
dieı yazar Salt Faik'tir. Çünkü ° günler· 
de Sabahattin Ali yasaktır. Nazun Hlk· 
met yasaktLr. Onun için Salt Faik'in be
olm kuşaıımı yaygın bir biçimde etkile��r:n�� YlZu olduRunu hemen söyleye-

Sait Faik surları, Karagümrük'ü Fa
tih'l, Beyazıt'ı, Beyazıt alanındaki h'avu
zu, tramvaylan, boyacı çocuRu, kestane· 
elyi, kahvelerdeki,meyhanelerdekl,a<>kak. 
tak! Insanları yazdı. Yoksul inaanları yaz. 
dı. "tanbul'u yazdı. Yokaul .. müerı. 
DoIayıııyll benim çoaıkiııeumu yazdı. 

Ben Karagümrük'te d<>edum. Orada 
büyüdüm. BüWn o yazllanları gördüm, 
y"adım. O lnIanlan tanıdım. Onlar en 
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yakınlanmdı. Biri anam, biri de babam
dı. tlk yatlarımın adı Kenar Mahalleden 
Notlar'dır.onun için. 

ıkinci öykü kltabımın adı da Sur. 
1963'te yayuı1anan bu kitabımla 1964 
Sait Faik Hikaye Arma!mı'nı kazandım. 

Sanatıma zaman zaman biçimsel 
kaygılar da egemen olsa, kimi sanat 
&kuntarından da olumu, olwnsuz etki· 
ler de almı, olsam hep onları yazdım. 
Kendi mahallenıln insanlarını. Yoksul 
"tanbul'u. "tanbul yazıcısı olarak, belki 
de en c;:ok bu yüzden benzeşir yazdıkla
rımız Sait Faik'!e. 

Y okauilulu bir alm yazgısı gibi ta· 
,ıyan insanlm yazdım ÖYkületirnde. 
önceleri alın yazgısı sanmilitım bu yok· 
sUııueu. Yaruıdı�unı anladım sonra. Bu 
yoksulluRa neden olan birilerinin, bir 
şeylerin oldueunu gördüm. 

tkincı kitabımla Saiı Faik Hikaye 
ArmaRam'nı kazandıRırnda genç bir ya
zmhm. Bu annalan bana, öyküde yap
tıklarırmn başarılı olduRunun onaylan· 
masından çok, daha ileri atllunlar yap
mam gerektilini duyurdu sanaıın. Ar· 
maaanlar da genç yazarlara bu amaçla 
verilmeli. Daha dotrusu amacı bu olmalı. 

Buelin burada, ikinci kez bu arma· 
ea .. alıyorum. Gözlerl Baj!1ı Adam be· 
şinci öykü kitabırn. Artık genç bir yazar 
d_ıııım. Olgunluk ça#uıda bır yazarım. 
Salt Faik Hikaye Annataru'ru ikinci kez 
almakla büyük bir sorumluluk yüklen· 
miş oluyorum. Şimdiye kadar öyküde 
üç armatan aldım. Oç kez sorumluluk 
yüklen�m. Yüklenditim bu sorumluluk, 
halkuna k8J11 olan sorumluluktur. sö
mürüsüz, baskısiZ bır dünyanın yaratıl· 
ması için e,ltllRl, karde,IIRI, barııı ege· 
men kılma mUcadeleslnln sorumlulutu· 
dur bu. YOksulluRun alm yazglSl olma. 
dı4ının anlatılmas.ı.nın, delillmesinin so· 
rumlulutudur bu. Böyle kutsal ve çağ· 
da, bır sorumlululun yükünU &ırtıma 
yüklediiiniz için, bqte seçlcl kunıl ol· 
mak liıere, hepinize teşekkUr ederim. 

BUIi.uda, 14.6.1978 

Yapılması gereken 
" Kemal özer ______________ _ 

SaJt Faik, Uzerinde tlrtışılan bir sanatçı. Kuşkusuz bu tJ�lşmaya onun 
gnat değeri yol .�mıyor, TIIrk öykUclllüğünün ·doruk noktıl.nndan biri oldu
ğu söz götürmez. Daha çok, sanatının nltelfii konuşulurken ayn ayn 
d� ... lendirmelere konu olduğu görüiilyor. Y�pctl ... ının tüı1ünU ka.ray.cak 
bır yorum yapılmık Isttndikçe çelişkili yargılan. varma olaıılığı artıyor. 

Şimdiye değin Izlenen Iki ab.rtık löriiJten biri Sait F.ik'ln toplum. 
yönelirken �nıf .. ı bir yakl.şım ıçınde olmadığı, Insaw:. sınıf .. ı çelişkileriyle 
bakmadıAı yolunda. Bu görüş .. hıpleri, topiumcu I"'Çekçl bır .. natın dılin· 
d. düJUnüy..-l ... onu, son çözii-nde bireyci bir .. hat yapbiı yara",na varıyor· 
lar. Emekçilerin düny ..... yönelen öykülerini ya ıÖrmezlikten ",I !yoriM, y. 
da onun .. natının ... l :  _·· beli-Ieyicisl .. ymıyorior. Bi-eyci yakl.şı",," sözcil
leri I"', yine Sait Falk'ln özellikle 19S0'den ÖI1ızki öykülerinden çok, son 
yıllardaki arayışlarını, yer yer gerçeklirtücü öğelere açılan son öykUlerinl te· 
mel alıyorlar. Kendi anlayışlarının bir dorlAlu sayıyorlar onun sanat.,ı. Top
lumcu gerçekçi öykülerin yalınkat, kaba gCfçekçi, insanı iç dünyulOdan yok· 
s�n, tek. bOY�.du bir varlık�'� gibi ele alan ıığ yaklaşımına karşı onun ÖYküJe.. 
nnde pııkoloJık ayrıntılara men, insanı tutkuları, düşleri, hayalleriyle, uma.n 
zaman usdışına Çıkan davranışlarıyla derinliğine kucaklayan bir anlatım ustı· 
Iığı, özgUn bir öykü dünyası buluyorlar. Onun, birilerince soyut bir söz dizisi· 
n� i�dirgenen "insanı sevmekle başlar her şey" cimlesini, ötekiler htma
nızmın çağdaş bir yalvaçııdan gelmişçesine baştıcı ediyorlar. 

Her ,kı görüştekilerin da aerçekçi olmadığı, Sait Faik'l aerçek bir de· 
ğerlendirmeye yönelmedlği açık. Yine açık olan bir şey var, Sait Faik ne dış.
lanacak, ne de yalnız belli bir yanıyla benimsenecek bir sanatçı. Tin10yle orta· 
ya konduğu zaman, bir toplumcu gerçekçklen beklediğimili onun yapıtlann
da bulamasak da emekçilerin dünyasına yerinde gözlemler le yaklaştıi.,ı on· 
lann toplum içinde tuttuğu yeri kavradığım, yireğini onlardan yaN ko�du
ğunu, sermaye�mek çelişkisini zaman zaman yansıttığını, üst düzeyde bir 
�.rıat başarı� göst�diğini gÖfÜ'üz. Onemli olan onun sınatını, hiçbir evresini 
goz ardı etmeden ırdelemek, elbet olumlu yanlarını öne çılaırara.k, ama yanıt, 
yargıiara varacak kadar da küçiiT1seyip büyiiT1semeden yerini saptamaktır. 

14 M,yıs günü BIKpz.da'da y.pılan anma ,., ödül dallbm IDpi.nb� bu 
bakımdan çok olumlu ve umut �ciyci. TYS ad.,a yapılan konuşmalarda 
h�m. �Idaki sekterlere, hem de bireycilere karşı verilecek savşımın anı 
çızgısı vurgulanmış oldu. Sekterlere duyurulmak istenen, sol edebiyatı 
arını.klannı samrken ;ultnda olumsu değerleri bir bir �Iden çlka.rm*la 
edebıyatı kurutmaya, giderek kendilerini de soluksuz bıraueak bir ortamı 
oluşturmaya yÖflelc:lkleriyci. Bireyciliğe, bireyci sanag karşı gnşım wri· 
I�cekse bunun olumsu değerleri karşı yana blf"akmamakla yaPılması .,.ekti-
ğıydi. . 



KOL TOR ıÇiN ÖRGOTLO ÇALIŞMA 
Coşkun KARTAL 

hkçailuın Il\SiInlınncbn söz edilince, çolumuzun �INliil gçı sakal! 
birbirine kanımıı, ıövd .. i klll .. 1o kaplı, elinde >v ıçın koca bir sopa taııy,n 
''M'ymun .. l'' in .. nl .. ..  lIr. Bunl .. , hiçbirimizin bilmediAl h,yvanl.,ı öldllr<n 
ve parçalayıp yiyen, konuşmak yerine ıcayip sesler çıbran, birbirlerini her 
f .... ttı boğ",loy." y'bonil .. dir bizim ıçın. 

Orıaçoi denliince ıatoı .. d.ki ıörkemli ya"ntı 101. gözlmüzün önıı. 
ne.Bu �I si�leyen, derebeyi toprıklarında salt kann tokluAun.ı çılışan, 
topraA, ba§1ı "mal"lor olar.ık k,bul edilen, toprak sahipleri tarafınd.n "top
r.la birilete alınıp satılın" lnsiınlar delildir. Bu çalın us'umuzdakl simgeleri 
ıüzel k,dınlor Için birbiriyle dliello eden, .... II .. d. büyük yararlıldar gÖSle. 
renlıo .. lyelerdir DaJıo list düzeyde, bunların efendileri ol." büyük toprak ... 
hipleridir. . 

Yeniçoığ deninee kral sınylannda SilÇw..rı.ı peruk tlkmış prensieri, asil
leri boloı .. d. kadınlora kur y,parkendüıü1liri1z. Bu dönemde ,çlıktan kwılon, 
zulme uir.ıyan, savaşlarda birbirine kwdınlı" insanı. hakkında pek birşey. 
düşünmek uhmetirie kıtlanmamışızdır çoiumuz. 

Aynı ıekilde, iiikemizde O,mvılı ImparatorluAunun yükselme de';rl .. 
rini slm.�en padişahlar,.sıdru.amlar, velirler, beylerdir. "Aşağı tabaka'· 
nııı" inSinlMı iıe bize sanki savaş ·oIm.ıchiı zamın dolaplarda Silkianan savaş 
.umanlannda alanlara sıh..erilen ve ıkil "Imu öZ�Her 'te yiğitlikler gösteren 
ııerçek-dııı kiıilerdir. 

Kapitalizmi burjuvazinin görlc.emli yaşantısı, duyguları, d�üncel«i sim
geler birçoğuna göre. Çünkü olayların derinine inmemeye, olayları soyut kah
ramanlık, aşk, macera öyküleri olarak görmeye a1ıştlf'llmışızdır. Bu mevcut 
kitle iletişim araçları tarafından bize enjekte edilen bir "duyuş, düşünüş birli· 
ğiltelir. Bu, mevcut toplumsal sistemin bize sunduğu bir küttii" dür. Bu kültür, 
eski çağların insanları hakkında bizesunulan soyut bir b'tlgi demetidir.' 

Bize sunulan bu kÜıtürgünçelleştiğinde, mevcut sistemin egemen sınrfla
nı.n politik iktidarını sürdürmeyi amaçlar. Insanlar, günlük olayları, ya�mla· 
rını, çile_ini, duygularını kendisine sunulan bir yorumruluk anlayaşı ile de
ğ«lendirfTW'ye alıştarıı .. lar. Sömürüye karşı, haksızlıklara karşı mücadele güç. 
leri bu kültW ile köreitilmeye çalışıl ... Ama katı bir günllic. yaşam gerçeği 
,vardır ki ... 

GüNLüK YAŞAM 

Bu, bize sunulan tim soyut bilgilerin dışında, ç .. ılçıplak,somutbir ger
çektir. Eğer işçi isek, her sıbah erkenden tezgahların, makinaların başına kof' 
mak zorundayızdır.  Ay başında ücretimizi almak, bu ücretle ailemili nasıl ge
çindireceğimizi "düşünmek" zorundayızdır. lşin en önemli yanı ise bütün bun· 
ları, bizimdıxumumuzdaolan insanlarla, yani kendi "sınıf"ımızın insanlarıyla 
birlikte yapmak. zorundayızdır. Işte bu zorunluluk,bu sınıfın insanları arasın
da bir "Birlik" yaratır. Bu birliğin adı "Duyuş düşünüş birliği"cir. Kısaca ta
nımı ile Sınrf Kültürü'dür .. 

Eğer işçi isek bu smrf kültürünü maz düzeyde de olsa taşıyoruz demek· 
tir. Mevrut koşullar, zorluklar, birl«i "birlikte" birtakım ileri adımlar atmaya 
yöneltmektedir. "Daha kolay çalışma koşulları, daha çok ocret" temelde 01" 
tık bir istek haline gelmiştir. "Ortak düşmana karşı birlikte mücadele" hepi· 
mizde gün .. çtikçe berrakl'ıan bir düıünce olmuırur. Bir "Ortak mücadele 
bilinci" ye�meye başlamıştır beyinlerimizde. Bu bilinci yeşerten ise yaşadı
ğımız koşullardır. Yani sınıfSili durumumuzdur, yani sınıfsal olarak "ii'etim 
yapma" lşleltini taşımamızdl(. Bin düşünsel olarak biçimlendiren "ik'etim"ln 
ta kendisidir. 

ESKI ÇAGLARIN INSANLARı 

Yeniden yazımızın başına, "maymunsal atalarımız"a dönelim. Acaba bu 
insanların tüm evreni, elinde bir sopa ile hayvan avlayıp yemek, birbirlerini 
bojazlanıak mıd .. ? Yoksa başka birtatım özellikleri olmak mı gerekir? Acaba 
bu insanların duyguları, düşünceleri hiç olmamış mıdır? A�ba bu insanlar 
hiçbir küJtUr'e sahip olmamışlar mıdır? 

Insanları Engels'In deyimiyle "maymunsal"lıktan insanlığa geçıt J 
olgu'nun "Oretim olduğu", bu olgunun bugOn de insanların gelişmesini bellr· 
lemesinden dolayı, kolayca anlamak mlinkOndür. Maymunsanıktan insanlıia 
geçisi ise Engels düşünme ye konuşma'nın belli bir sik'eç sonunda · ve doAru
dan doğruya "ctLnden kaynaklanarak - ortaya çıkmasına bajlamaktadır (1 )  

Bu insanların en  bUyük özellikleri Ise "toplumsallık" öz�ııijidır. Bu 
özellik ""etimin toplumsal karakterinden" kaynaklanmaktadır. Bu özellik 
Marx ve Engels'e göre insan "bilinç"ini ortaya çıkaran bir özelliktir. Marx ve 
Engels bunu "Maddi yaşam gereksinmelerinin giderilmesi için madde üreti
mi"ne bailıyorlar. Insan bilinci bir gereksinim sonuru ortaya çıkmıştır. Buna 
b'IIı oiar.ık inıanl .... birbirleriyle dol,y�z biçimde karıılıkiı ıllıki kurmill,rı· 
nı RAlay,n "Konuım'" belli bir sıır.� ıçınde geliımlıdr. M .. x ve Engeı,'e gi). 
re "DUıüneenln doArudan doAruy, ııerçekllAl ol,n" (2) konuım" toplum,,1 
olarak yaşayan insanlar arasında bır kültüriln oluşmasında en bUyük etkendir. 
Aslınd. bu kültür, bUIÜ�kü gıbı birçok dıı eıkll .. ı olm,yan, kl,ı ya d, �nıf1,· 

rWl çıkarlar."ı korumak için kullanılmayan bir k�tli' olmalıder.
' 

Çünkü top
lumsal üretim vard .. ve henüz bazı grupların "çıkar bilinci" &elişmemiştir. Kı· 
saCilSl sınıflar �upnamışt ... Ortak üretim ve tUketime dayanan - ilkel anlam· 
da bile �sa - bir sistemde insanlar henüz birbirlerini sömürecek bir "bilinç':e 
..hip delildirier. 

SINIF BILINCI VE KüLTüRü 

Köleci çağda, aynı toplumlann içinde ayrı ayn kültlirterin oluşmu. do· 
Aalık Feod,1 T aplumd., Kapitalist toplumd. d, sınıfı ... göre kültürlerin 
oluşması dağaldl". Anak burada en önemli özellik, toplum ekonomisine ege. 
men olan Sınıf'ın kültürünün belirleyi,i, Çaiı simgeleyici olmasıd ... 

Sınıfların ortaya çıkmasıyla birlkte, toplumlarda bir gereksinme de or· 
taya çıkmışt .. : 'ıpolitik egemenlik gereksinimi" Bu politik egemenlik hem sö
mÜfen, hem sömürülen sınrflar için önemlidir. Sömii"en sınıflar için 'ıpolitik 
egemenlik" istemi aereklidir, çünkü ekonomik egemenliklerini wrdüribilme· 
leri buna bağlıdır. 'ıpolitik egemenlik" sömürülen sınıflar için de önemlidir, 
çünkü bu istemin kökünde sömürUlmekten kurtulmak istemi yatmaktadır. 
Lenin bu gereksinimleri,  "çok küçülc bir azınlığın bencil çıkarlarını savunmak 
için" gereksinimler şeklinde f«müle ediyor. (3) 

Politik egemenliğin sömiiücü sınıflar tarafından siidUrütmesi, ya da 
sömürülen sımfların bu egmenliği elde etme istemleri sınıfsal bilinç'ten kay· 
ınaklanmaktildır .• Ancak bu sınrfsal bilinçin yarattığı kültli'ün toplumsal ola· 
rak ileri adımlar atılmasının yavaşlatılma.sında ya da hızlanmasında oldukça 
önemli bir yeri vardır. Özellikle bugünkü Modern Kapitalist toplumlarda ik
tidara talip olan işçi sınıfının mücadelesini saptırmak için çeşitli - kültiW söz· 
cüğünün tarif karşılığı ile - dl1yuş-düşünüş birlikleri egemen kılınmaya çalışıl
maktadır. Bugünkü dünyapratiği içinde, sömüren ve sömii"Üıen sınıfların bu· 
lunduğu tüm ülkelerde, kıyasıya sii'en sınıf mücadehilerinden kaynaklanan 
değişik kültürler"bulunmaktadır." Birincisi, Dünya Kapitalist Sisteminin - hiç 
olmıısa mevcut durumunu korumak için - kendi etkisindeki ülkelerin sömürü· 
len sınıflarına sunduğu kültür vardlt. Bu, sınıfsal politik mücadeleyi işçi ve: 
emekçi sınıflardan soyutlamak amacını gütmektedir. Sayutlama amacıyla 
sunulan kültür, her toplum'un yapısına göre değişik biçimler göstermektedir. 
Bu külıii kimi ülkelerde emekçi sınıfların insanlarını doğaötesi inançlarla 
oyalamak, kimi ülkelerde - eğer potansiyel fazla ise - sınıfsal mikadeleyi başka 
yönlere, başka hedeflere kanalize etmek amacını gütmektedir. Bu kültür belli 
bir sınıfsal bilinç'den yola çıkarak 'devrimci' olan insanlara, "devrimci, işler 
yaptıklarına inandırarak, devrimci olmayan i şler yaptırma" amacını gütmek· 
tedlr. Bu da toplumların koşullandırılma sınırlarına göre değişmektedir. 
Aslolan Işçi Sınıfı'nın, lenin'in belirttiği, '''oIitik egemenlik mücadelesini" 
engellemek, saptırmak, zayıflatmak ve parçalamakur. 

Işçi SINIF KüLTüRü 

Dünya Pratiğine göre, işçi sınıfı'nın "üreti m yapan sınıf olmasından" 
doğan bir kültii bugü1 mevcuttur 'te Dünya Sosyalist sistemine bağlı ülkeler
de Devlet güvencesi altındadır. Sosya1istülkelerdebu kültürün egemen oIma.s., 
işçi sınrfı'nın iktidar mücadelesi yaptığı ülkelerde saptırılmiya çalışılan "Iş. 
çi Sınıfı Kültürü" için de birgüvenceçtir. Kapitalist sistem'e bağlı ülkelerde 
işçi sınıfı kültii"ü'nün, kendi somut koşullarından oluşmuşluğu aslında sonuç· 
ta tOO1 saptırma çalışmalarını boşa çıkaracak bir olgu'dur. Bu kÜıtürlerin Sos
yalist ülke kültürleriyle ilişkisi ise "karşılıklı bir dayanışma"ya bqlıdır. 

SONUÇ 
Kültür, bir Toplum'un bireylerinin duyu Ş düşünüş birliği biçiminde 

tarif edilmektedir. Benzer koşullar altında yaşayan, çalışan · bir sınıfı oluş· 
turan · kişilerin bir duyuş'düşünüş birliği olması zorunludur. Ancak gerekli 
olan, bu duyuş düşünüş birliğinin işçi sınıfının politik egemenlik mücadelesi· 
ne katkıda bulunması, gittikçe daha çok kişinin bu mücadeleye katılması, 
bu duyuş·wşünüş birlfti'nin doğru bir çizgide geliştirilmesidir. üretim'den 
Devlet'� kadar hiçbir toplumsal olgu'nun birbirinden bağımsız olmadığı bir 
sistemde kUltürel gelişim ancak Işçi Sınıfı Partisinin saptadığı çizgide dam· 
nan yığın örgütlerince sağlanabilir. 

Kmtli"lü olmak, magann bilgi sahi>i olmak değildir. Kültürlü olmak 
ancak bir bireyi olduğumuz toplumda yönetimi işçi sınıfı'nın ele geçirmesi 
için Jlerlye yönelik bilgilere · çeşitli alanlarda - sahip olmakla ölçülmelidir, 
Bunun yolu örgütlü çalışmadan geçmektedir. 

Aksi halde yukarıda belirtmeye t çalıştığımız " kültürel saptwmaların" 
etkisinde kalmak, devrimcilik adına, devrimci olmayan - iyi niyetlede 01$1 -
iş'er yapmak ml.iııkündUr. Tek başına Iyi niyet ile hiçbir uman yeterli de· 
AUdir. 

(1) Diolelrtilt der Notu�Fr;edrlch En,elı 
(2) Die Deunche Ideologte ·lCtJrl Alarx·Frledrich E,...ıı 
(3) Staot und Reuoludon·V.ı. Lenin 
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. 1979 Dünya Çoçuk Yıhchr 

GOZEL GONLERIN 
ÖZLEMiNi CEKENLER: 

• 

COCUKLAR 

önümüzdeki 1979, Birleşmiş Millet· 
ler'ce "Dünya Çocuk Yılı" ilan edildi. 
1975 bilindiRi gibi Dünya Kadın Yılı 
olarak ya�nn\l,lı. O yılın k.dm soru' 
nUM getirdiRi katkı ne olduysa. 1979 ' 
un çocuk ıOI'ununa getirdiRi de ondan 
pek deti,ik olmayacak. Böyle bir yıbn 
çocuk lan ayrılmış olması gene de yarar
lı. Soruna dikkatleri çekmek, dünyada 
ve Türkiye'de çocuk sorununa yakliUiımı 
kar�ıla�tırmak, sosyalizmin bu alandaki 
başarılarını vurgulamak ve iktidarlan 
bir�yler yapmaya z.orlamak için konu
nun enine boyuna tartı,ılma.sı, geniş yı
lınlata maiedilmesi ıerekli. 

TRT, olumıu bir yaklaşımla, çocuk 
aorununa yer veriyor. Bakış açısı, proe
ramlarm teknik düzeyi bir yana, ekrana 
yaDliıyan gerçeklerin çarpıcıhA) başlı ba
fına bir yarar saRlıyor. Geride bıraktıRı
mız Mayıs ayı içinde yayınlanan 3 bö
lümlük 'Kim bu Çocuklar ' programı 
"korunmaya muhtaç çocuklar"ı ele 
alıyordu. SSYB'na baitlı Adana Çocuk 
Bakım Yurdu'ndan verilen görüntüler, 
bu çocukların herşeyden önce "Sinek
lerden Korunmaya Muhtaç" olduklarını 
gösteriyordu. Kurulması düşünülen ço
cuk mahkemeleri, düzenlenen çeşitli bi· 
Iimsel toplanL,llar, sergiler ve film göste
rileri, sorunun güncelliRini vurguluyor. 

• 

ÖLME OZGüRLüGO 

Günde 35 000. Evet, Birleşmiş Mil
letler'in resmi rakamlarına göre hergün 
dünyada 0·5 yaşları ara.&ında 35.000 
çocuk ölmektedir. Bu rukamın yeryü
züne daaılımı i!a:inç: ölümler yoRun bi
çimdt! yoktul ülkelerde gözleni yor. 
ö!ı.iınlerin nedeni de bu daRılımı açıklı
yor: AçlıRın kibarcalôl demek olan yeter· 
Ii� be'lenme ve bulaşıcı hastalıklar bu 
ölümlerin başlıca Iki nedenini olu'lluru
yor. A<;lık ve pi.lik, Bulaşıcı hastalıkla
rın kaynaaı burada. Gene Birleşmiş Mil· 
letler'e göre hemen tümü ile yoksul ülke
lerde yaşayan 1.5 milyar insan temiz .u
dan ve kanalizasyondan yokıun. 

Türkiye'de de 0-5 ya, grubundaki ço
cukların ölüm oranı çok yüksek. 10 yıl 
öncetine kadar her 1000 çocuktan 250 
kadarının 5 ya,ından önce öldüRü re.
men kabul ediliyordu. Bugün bu oran 
re.mi olarak birn dw,müş durumda. 
Binde 150 civarmda. Bu rakkamın ger
çeli yanlıtmadıRı bir yana, bi nde 150 
bile çok yüklek bir oran: Çekoılovu.ya 

için O.{) ya, grubunda çocuklarda ölüm 
onJ'U, binde 19. . 

SOSYA LI ZM VE ÇOCUK 

Kapitalizm bır dönem kadını ve (:0-
cuRu günde 1& saat çalıştırarak sömür· 
dü, sermaye birikimini gerçekleştirdi. 
Bu aşamalar eeride kaldı. ı�çi sınıfı ha
reketinin ekonomik, demokratik ve poli· 
ttk mücadelesi .onunda kadınlar gibi ço
cuklar da yasal haklar ve kazarum1ar el
de ettiler. Gelişmiş kapitalist ülkeler gü
nümüzde kadına ve çocula yönelik bir 
çok toplumaal hizmeti uRlamak zorun
dadırlar. Ancak unutmamak gerekir ki 
bu saRiananlar son kertede yetersi7.dir. 
örneRin Fransa'da 0·3 yaş grubundaki 
800.000 çocuk için yalnızca 60.000 
yer vardır kre,lerde . Toplam olarak ge
ne Fransa'da 1000 ki,iye 10, Almalı 
Demokratik Cumhuriyeti i nde 1000 kişi
ye 280 kre� yeri d\işmektedir. 

So.yalist ülkeletde çocuklar, tüm ço· 
cuklar toplumun sıcak ve yakın ilgisi, 
sevgisi ile çevriU. Çocula yaklaşım ka
dına ve aileye yakla,ımla bir bütün oluş
turuyor . örneRin Çekoslovak}'a. 1966 
da her türlü sallık hizmeti herkes için 
parasız duruma getirildi . çocuRun saalık 
lı doRmaıu için hamilelikl,e her kadın 
ortalaına 8,7 kez nıuayeneden geçirilir. 
Bütün doRumlar tam teşekkültü doaum· 
evlerinde yapılır. Yeni doaan çocuk, 
uzun ,üre anne ile birlikte kalır, çünkü 
ücretli doaum .0nraSl izni 26 hafLadır. 
DoRum S1ra&lnda ölUnı, dünyadaki en dü· 
şük oranlardan biridir_ O-s yaş arası 
ölüm oranı ise sadece binde 19,5'tur. 

ÇocuR, yönelik bu hizmetler, �ençli
Re yönelik hizmetlerle bir bütün oluşlu
ruyor . Her yıl ıki kez, yaz ve kı, dönem
leri olmak üzere , 3 haftabk dinlenme ta
tillcri vardır. 1974 yazında 332 .000 
genç öncü bu olanaktan yararhUlmıştır. 
Ayru yıl 18.000 genç yabancı ülkelere 
gönderilmiştir. Bu hizmetlerin giderleri· 
nin '70 70 ini ailelerin sendikaları karlW 
lar. 

KapiLalizmin sözümona "ıosyal dev
let"i ile i,çi sınıfının sosyallıt devleti 
çocuk sorununa ifte böyle yakla'lıyor
lar. Dotaldır ki ao.yanıtler kendı ikU
darları kuruluncaya kadar verili ko,ul
larda koparılabilecek haklar için lav ... a
caklardır. 

YASALAR VE ÇOCUKLAR 

BugUn Türkiye'de doRrurlan çocukla 
ilgili , yada çocuklara Hilikin hükümler 
lÇft'en 20 'ye yakın ya .. yürürlüktedir. 
Bunlara ek olarak, birkaç tane de tüzük 
vardır. 

Türk Medeni Kanunu'nun 241·320. 
maddeleri aileye ve çocuCa ilişkin hü
kümler içermektedir. 

Yasanın 272 ve 273. maddeleri ço
cuRun korunn�asmı güvenceye almakta· 
dır. 

Türk Ceza Y&SUl da çocuRun korun
masını önrıören pek çok hüküm getir· 
mektedir. 

ÇocuRa yönelik koruyucu hizmetler 
açısından özeL bir önemi olan 6972 sayı· 
lı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Yuası 
da dahil tüm bu yasal düzenlemeler, 
1961 Ana)'asasmın topluımal içeriRi 
lşlRında ele abnmalıdır. 

Gerçekten Anayasa'nm 35. maddesi 
"Aile Türk toplumu nun temelidir" de
mekte, "Devleti ve diler kamu tüzel ki
şilerini , ailenin , ananın ve çocuRun ko
runması için gerekli tedbirleri almak ve 
teşkilatı kurmakla görevlendirmektedir. 
43. madde ise "Çocuklar, gençler ve ka
dınlar, çalışma Şartları bakımından özel 
olarak korunurlar ' demektedir. 

"KORUNMAYA �IUHTAÇ 
ÇOCUKLAR" 

Korunmaya muhtaç çocuk ne de
mektir? Aılında her çocuk, tanımı gere
Ri korunmaya, özel bir yaklaşıma muh
laçtır. Ancak, bazı çocuklara toplumun 
özel bir yaklaı;ımla eRilmeli gerekir. Bu 
da önleyici, koruyucu ve tedavi edici 
hizmet programlarının uyııulanmaSlnl 
gerektirir. 

Anayasa'nın yukarıda geçen hüküm
leri lşlCında Türkiye de durum nedir? 
1957 'de yürürlüRe giren 6972 sayılı yasa 
korunmaya muhtaç çocukları ,öyle ta
nımlıyor : 

'Md. 1- Beden, ruh ve ahlak geli�-
meleri tehlikede olup; 

a) ana ve baba8Jz, 
b) ana ve babası belli olmıyan, 
c) ana ve babası tarafından terkedilen 
d) ana ve babaıı tarafından ihmal edi

lip, fuh,a, dilencllllte. alkollü içkileri ve
ya uyu,turucu maddelerı kullanmaya 
veya MrııeriliRe ıürüldenme tehlikeaine 

n.rm. bulunan çocuklara korunmay. 
muhtaç çocuklar denir." 

Bunlar yanında. kör, saRır, dilsiz, U· 
kat, geri zek_lı, suç_ yöne:lmi.ş ..• libi 
özürlü çocuklar dı. aynı kapam içinde 
yer alır. 

DPT'om tal":.rninlerine. ,öre 0-19 ya, 
ırubu içinde kOl'unmay., himaye ve b., 
kıma muhtaç çocukların ve ,ençlerin 
sayısı 3 milyon k.dudU' ve bu, topla
mın yakla.şak ?'c 15'i demektir. 

1961 Anayasa.nm so.yal deYleti bu 
çocuklar için ne yapıyor? V •• ya iÖle 
bunların O� yaş il'uplan SSYP'nun. 7 ·  
1 8  yaş grupları da MES'un IOI'Umlululu 
altındadır. 

Oysa, 0-6 ya� crubu iVin SSYP'nlh 
yalnızca 2950 loplam kapa_teli 21 Çc
cuk Bakım Yurdu vardır. Bu nicel ye
tersizlik yanında hir de bu çocuklara .:ö
türillen bakımın lıit"lii1j 5mkonusudur ki 
televiıtyondaki proıı-rnl\1 l.Iu nokıayı 
yeterince aydınlatınışıır. 

7-18 yaş p-ubu için t.UIli l:.�iLim Sa
kanlılma bath 94 Yeti,tirme Yurdu'n
da ise toplam 1 5 .000 k_dar çocuk bakıl
makta ye yetiıttirilmktedir. 

Gönüllü bir kuruluş olan kamu de.· 
tekli Çocok. Eııirıeme Kurumu 'nun 21 
yuvasında b_kılan 2500 kadar çocuk bir 
yana bırakılıra , üç milyondan arLa ka
lanlar ya sokakta dilenci, ya da kent 
satıcIBldlr! 

NE YAPMAlı? 

ışçi &lnıfı hareketi, löOs)"alizm, iktida
ra geldiei ülkelerde çocdk sorununu 
çözdü. Toplumsal yapıdan ve sömüriiden 
ka)'naklanan sorunlar oNcan kalku. 
Sosyali.t hareket, iktidar mücadelesi wr
diRi yerlerde de .omut hedefler ee:;.t.eri
yor, i:Öltermeli. 

Ancak sorun bununla bitmiyor. Dur
juvaz.iıun iktidarlarmdan çocuklarm 
hakkı olan hiz.metlcri kopull\I.k eereki
yor. Daha çok sayıda çocuRa daha iyi 
ni teliktt! koruma ve bakım hizmeti gö
türülmesini ... ıtlamak rıerekiyor. Daha 
ileri yasalar çıkana dek yürürlüktekileri , 
Anayasa'nın toplumsal içerikli hükümle
rini uyıulaımak, yaşama geçirmek gere
kiyor . 

SSYB'nin tüm ülkede toplam 650 ka
pasiteli 5 kre,i -.ı! gündüz bakımevi var. 
MEB'nın allA okullarının q,yaı yalnızca 
S 'dir. ııı yasasının emredici hükümlerine 
ku,ın yalnızca 40 kadar i�yerinde kres 
ve i:üodüz bakımevi vardır. Bunla"n art
tırlİmaSl ,erekir. Bunlar ıÖ.terişsiz, ama 
kabcı adımlar, kazanımlardır. Bu "mul 
kazanımların ylRmlarca benimHnmesine 
çalışmak: ,erek .  
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