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Aykut Göker: 

TÜTED GÖREVLERiNi 
Türkiye teknik elemanlannın t üm  di

Rer ülkelerdeki ıelişmelerden baaımaız 
olmayan toplumsal sorun ve gorevierine 
detinmektek iatiyorum. .... . Ç.Q:ımızda bilim ve teknolojI uretim
de ekon('lminin yönetiminde ve hayahn 
diler bütıin alanlarında ıiderek artan bir 
önem kazanmaktadır. Bilimsel &raştır
malu alanındaki yoQ:un Caaliyet sonucu 
ortaya konan bilimsel bulıulann nice
lik ve nitelik yönünden u1a�uRı yeni bo
yutlar teknolojide koklü dönuşümlere, 
,elişmelere . iemin hazırlıyor. Eskiy

,
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oranla çok daha yayım ve yoRun bır 
teknolojik ara.ştuma.geliştirme faaliyeti 
modem üretimin aynımu bir par('Ul 
halinı ... geldi. Bq anlamda bilim ve tekno
loji modern üretimin başlıca so",uf 
girdiLeri arasıoda üretim ı;ÜJ'ecini d�rin. 
den e.tkileyid bir roL kazarıdı. Gpİisıl
riten mo"dem teknikler ıiderek çok daha 
yay� bir biçimde ekonominin yöneti· 
minde kullanıbr hale ,eldi. 

Cfttimde ve ekonominin y.önetinun . 
tle bu denli etkileri nrtaya çıkan bilinı 
ve teknolojinin; toplumun sını( ve \.aba· 
kalannda, üretim sür�cindeki konumlan 
YI!! işlevleri aç.ndan bu,ı delişikllklere 
yol açması, deQ:er yarıılannda ve kültür 
hayatında etkilerinin duyuımaıı kaçınıl' 
mazdU'. Kitekim bu o"u, ulaştılı boyut· 
lar itibariyle ıw»yüst ülkelerde ve ileri 
kapit&u.ı ülke�rde, henüz sürecin bqın
da olunmasma ratmen, bilimarı ve tek· 
nolojik bir devrim olarak niteieniyor, 

YENI KOŞULLAR, 
YENI SORUMLULUKLAR 

Tüm ülkeleri, ekonn.nik si,temlerine 
baAlı olarak az veya ffl k ama muU-:"a 
et.kileyen bilimsel ve t.eknolojik demrıı 
insan bR ın önüne yeni bir sonı"'!uluk, 
yeni bir ı:örev koyuyor. Bu, bilim ve 
teknolojinin toplum yararına k.u1lanıl
DV 1, bilimsel \'e teknolojik ara.şt.nma1a� 
rın bu ama�1a denetim altına alınınaa 
ıorumluluk ve ıörevidir. 

Bilim ve teknolojinin. toplumal ,e
li,menan eerekleri Jioln.ıltusunda. tüm 
ülkelerin işçileriNn, emekçilerinin çalış
ma ve yaf&JT\ koşullannı iyileştirme 
dolrultusunda k,'I1arulmMuun PG'Ian-
ması. bu löreYin bir parç_dır. 

_ Bu lörev soayalist ü.Ur.elıerde yenne 
eetirilmektedir. . . . 1ıeri kapitali.t. ülkelerde ıar, bılim.el 
ve teknolojik ara.ştırma nıerkezlerinin 
mülkiyetini veya denetimini eDerinde 
bulunduran çok ulu.lu ,irketler bilim
.1 ve teknolojik araşt.ırma ve geti,tirme 
faaliyet.ini yalnızca kendi tekelierinin 
k.ArLannI koruyabilmenin ve yükseltti
bilmenin, yalnızca rantabitit.eyi yü�ı
Ltıbilmenin etkin bir ..... cı olarak eor· 
mektedirler. 

Tekelci devlet kapiLalizminin bilim 
YI!! teknolojiye verdili olaA:anüatü önem. 
---------------.---... _-----, 
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BA$ARACAKTIR 
TÜM TEKNIK ELEMANLAR DERNEGI (TÜTED) GENEL KURULU 
öNCEKI HAFTA SOnUNDA YAPıLDı' GENEL BAŞKAN AYKUT GO· 
KER'IN GENEL KURUL'DA YAPTlGI KONUŞMANIN BIR öZETINI 
OKURI ARIMIZA SUNUYORUZ. 

her.!feyden on«, emperyalist kapitalist 
Ii,temin ıtünyanın kalan bölümü üzerin· 
deki egemenliaini siirdut-ebilmek için ge· 
rP.kli olan kitle imhll. !.ilahlarının gelişti· 
rilmelini olanaklı kllmSSlndan kaynak
lanmaktadır. 

Bilimsel ve teknolojik ara�tırnlalar 
wnucu elde edilen Uriinler doA:8SI gerelti 
ıoplumsal bir karaktere sahipken, bu ne· 
denle topluma maledilmek. toplumun 
çıkanna kullanılmak gerekirken; çok
uluslu şirketlerin. dev tekellerin karla
rının altınlmuı doarultuıunda kullanıb
yor olması. kapit.alist t.oplumda yaşanan 
bir çeUşkidir. 

EşITSIZ GELIşIM YASASıNıN 
GEÇERLIllGI 

Kapitalizmin eşitsiz celişme y .... " 
bilim ve teıcnoloji alanında d. geçerli
dir. Biümael ve teknolojik araşt.ırma 
merkezlerinin kapitalist ülkeler arasın
daki eşitsiz daRılımı bu ülkeler araam
da varolan farklı ıeliime trendlerini. di
A"erlerine nazaran daha az gelişmiş du
rumda bulunan ülkeler eleyhine, daha 
da farkblaştırmaktadır. 

Emperyalist�kapitalist siatemin ,ömü
rü aRındaki ülkeler için ise, durum çok 
daha kötüdür. Sanayileşemtmiş veya 
Türkiye gibi kurulabilmiş sanayileri de 
yapul olarak tamamen dışa baA;lmh 
olan bu tür ülkeler genel olarak <lnlştır
ma merkezlerinden yoksundurlar. ulu,al 
gelirlerinden bilimari ve tek.nolojik araş
tttmalara ayırabilecekleri fonlan da lion 
dere« sırurbdır. Emperyalizmin savaş 
k�lurtıcdıtından kaynaklanan bölgesel 
savaışlu, lilahlanma yan,ı, emperyaliz
min askeri paktlanna olan baQ:ımhhRın 
cetirdiA:i mali külfeLler bu ülkelerin ulu
sal eelirlerinin yalınmlara .)o·rılabilecek 
bölümünü zaten .lıp götünnektedir. Ve 
dünyamızm bir bölümünde bilimsel ve 
teknolojik devrim oIıu.aundan .öz ediür
kcn, bu dun.ım, emperyali.t kapitalist. 
lIi.temin sömürü aRmdaki ülkelerin işçi, 
emekçi .m.llan için ülkeLerinin dışa ba
IİlmlllıQ:ınl pekiştinneklen öteye bir an
lMm ifade et,meıııektedir. Giderek artan 
teknolojik batımlılık emperyalist kapi· 
talist. IÖmUrünün mınlarak ,ürdürülme
sine yeni bir olanak ıaRlamakta; ileri 
kapitalist ülkeler lehine i!ileyen ihracat
it.halat hadlerine, kAr tranderlerine 
teknoloji transferi, iuücü transferi, be
yin traıu1'eri rıibi yeni sömürü biçimle' 
rinin eklenmesine neden olmaktadır. 

Sırtı.nı emperyali.t.·ktpiLa1ist. •• teme 
ciayamı� yerli eıemen .ınınann iktidar
lan swduiu .ürece yani emperyalist.
kapitalist si.temce tüm alanıarda t.abi ol� 
ma:!a varan balımlılık iliııkileri .ürt!üRü 
sürece bu ülkeler için bılimsel ve tekno
lojik devrim balırnlılık zinclrlerini pe
kişüren halkalaı olmaya devam edecek
ti, 

K .. LlFIYE I şGÜCü IHTIYACı 
ÖN PLANA ÇıKıYOR 

Teknik elemanlarm, ileri kapltali.t 
Ulkelerde, Iınd .. 1 konumlarındaki deRi
ııik,iktiklere biraz daha yakından bak
mak yararb olacak.. BlUndlRI ılbi bilim 
ve teknolojideki le6,me1er, Ileri tekno
ojinin üretim süreclnde "derek kazan-

dlCı aRırhk etitilmiş iuücüne olan ihti
yacı ön plaNi çıkardı. Bilim adamı, araş
tırmacı. yönetici mühendis ve teknis
yenleri kapsayan toplumaal katmanlarda 
bir yanda ni«1 açıdan hızlı bir büylıme 
olurken öte yanda bu kat.manlann üre· 
tim sürecindeki işlevlerinde önemli de
au,iklikler üldu. Oat. düzeyde elitilmiş 
bıı emekçiler arasında ihtiaa.slaşma, i, 
bölümü ileri boyut.lara vardı. Artık bir 
malın üretim proseani bilşmdan ıonuna 
beyniyle deneUeyen, tüm üretim fuJi
yetine tek başına kumanda eden, pro
Hele ilişkin tüm teknik bilgileri kafaam
da taşıyan "mühendis" imajı ortadan 
kalkmalc üzere. Teknik kadrolar üreti
min kumanda od.sından a,aRıya, tüm 
aşamalanna dolru yayıbyorlar; giderek 
artan oranlarda artı delerin üretilıneli 
sürecine dolrudan katılıyorlar, kapita
liat. IÖmiırüye dolrudan tabi olma duru
mı,;na geliyorlar. lşçilerinkine benzer ,,
nlC ... ı sorunlarla kar!iılaşıyorlar. öte 
yanda, giderek kollektifle'!ien . bilimsel 
araştumalar ve teknolojik &l"a.Iitırma1ar 
alanında sayıca yolunla,an blUm adam
ları, ara,mmacılar ve diler teknik ele
manlar tamamen ücretli emekçi konu
muna getiyor ve tüm diRer ücret6 emek· 
çilerin sorunlanyla karışı karşıya k�� 
yorlar. aaşlangıçtft okullarda alınRn bıl
",'iler artık yetm.iyor �iirekli e�itim zo
runlulul< halini elıyor. 

Ilo:.onzer .ıe�işiııı işgucunün kalifiye ol
",aYAn ve l..aUfiye işçi kesimleri için de 
5('':I,UIIU$U. Saıı kol gucune dayanan düz 
i4çUiğe olan ihtiyaç giderek azalıyor. 

i len1en bunun yanında zenaat.karb�ın, el 
!lI.inerinın Yf"rini de lamamen makinalar. 
otomaıik kontrol sistemleri abyor. Tek
nilı. lıil�i1erle donıınmak ihtiyacı IÜrekli 
olar.tI: bu bilgilerin yenilenme. ihtiyacı 
ortaya çıkıyor Alt.tan ve ü.tten yürüyen 
hu dej!işim süreci kafa ve koi emeRini 
birhirine yaklaşlınyor. 

KAÇıNıLMAZ GöREVLER 

. Dilimsel ve teknolojik devrinun tnp
lum hayat.ının bütün alanlarında, teknik 
elemanlann üretim sürecindt'ki işlevle· 
rinde ve buna baA:ımh olarak ıınıfsal ko
numlannda meydana getirdili de�işik
likler, onlann t.oplumsal gelişmedeki rol
lerinin önem kazanmıwnı dlt birlikte ge· 
tirmektedir, Toplumaal gelişmeye katkı· 
da bulunma yönünden kazanılan önem 
doaal olarak yeni toplumaai görevleri de 
öne çıkarmaktadır. 

ııeri I:Apit.alisı ulkelerde bilim ve tek
nolojiyi yalnızca rınt.abiliLeyi yukaelt· 
rnek, yalnızca tekellerin kArlarını yük� 
seltmek, yalnızca emperyalist·kapit.alist. 
5Ömürüyü Rürdiiıınek için kullanmaya 
zorlanan, gelilien tiim olanaklara raA:men 
çevre .allıRınl. işçi IIljfbA:ınI blr kenara 
itmeye zorlanan t.eknik elemanlann top
lumsal a:örevi herhaldı: ve herşeyden ön
ce, bilim ve t.eknolojinin işçi ve emekçi 
Ilmnar yatannA kullanılmasına set. 
çeken lermaye sınıtlanna ve onların li· 
yu iktidanna karııı veriLen mücadelıeye 
katılmak olmalıdır. 

Teknik elemanlar bu ülkelerde em' 
peryalizme kar,ı, tekeUere kar,ı, kapita
lizme ku,ı verilen miicadelede, bant 
l('in, aa.yalizm için verilen mücadeıede 

bu mücadeleierin b.,ını çeken i,çi 1Ift1' 
(mın yarunda .f tutmak, i,çi anıfı.ru.n 
siyasi hAreket.ine tabi olmak durumun
dadırlu. Bu. onların sınıf.1 konumla�ı' 
nın eereA:idir, "lııf.1 konumlannın ceti· 
rip dayattıaı kaçmılmaz ,öftvdi •. 

Emperyali.t·kapitalist. lialeme balı: \
b, eeri kapiLaliıt yapıya &ah�p tüm ülke
lerde ve ülkemizı!e de teknık elemanlar 
_Ibkaz da olu, yap .... 1 olarak dı,a ba
Iımh da olu ortaya çıkan aanayile,me 
sürecinin lIOnucu toplumaal bir katman 
olarak giderek artan bir öneme sahip ol' 
maktadır. üretim ıürecindeki konumlan 
itibariyı" işçilerle teknik elemanlar ...... 
sında aınıf .. ı bir yakınlatma bu ülkeler 
içinde sözkonu.audur. Ne YU' ki, bu ülke
lerin t.eknik elemanları n.ri kapitaold 
ü1kderdekilere nazaran çok daha alu 
ıorunlarla ve çok daha aau toplurM&İ 
cörevırrle kartı kAf1lyadırlar. 

KAPITALIZMIN DAYAnlGI 
ÇıKMAZ 

Onlar herşeyden önce, bilm ve te�� 
noloparu kendisi üretmeyen , ıerrwl

, 
mu

hendiılik hizmeUıerini dıfU1dan ıthal 
eden. telialeri yabancılann nnaıelin"e 
monte edilen, hatta �letiıen bir ülkede 
mesleklerini ien etmek clbi temel bir 
ıorunla kar,ı kAf1lyadular. DIfandaa 
ithal edilebilen teknoloji ,enellk" ir '1 
teknolojidir. Mühendislik anayiieri ,.
lişmP.mi�tir. Kurulan teli.ler pek aa aınai 
mamulün tüm üretim IÜredrtl bpu.ya
cak niteliktedir. Bu ülkelerin payına dü
şen daha çok dayarukb-dayalUkaz tiik .. 
tim mamulü üretiminin m<.'ntBri ııafb .. -
du. Böyleti bir yapmın dota! ıonucu 
teknik elemanlar için: mealeki biıci ye 
becerilerini kuUanamamak, meaeki bilcl 
ve yeteneklerini ,eIi,tirememek, nwaltık 
dlfl i.tihdam al.an1annda çaıa.� &0-
runda kalmak, ıiü ve açık i,lialüı., �
Jetine yabancılaşmada-. Ve �:uılatdan. ıa
Lenen de yalnızca emperyuat efendile' 
rin ft bunlarla bütünle .. n yeri eterneo 

. IUUClann delirmenine _dyi kırmadan 
su ta,ınınaanın ..... nmaadır. 

OIkemiz teknik elemaolannın ônemli 
bir çotunluQ:u IorunlanlUn; ülkemizin, 
emperyalid-kapitaliıt. Iiıtemin iı,ıaler 
aRı ıçinde bulunmuından ve kapitaliım
den kaynaklandIImın farkındadır. 

GÖREVLER BAŞAR ILACAKTıR 

Inancını Ödur LO. t.ekNk elemanlann 
demokratik kitle örg:ut.ü TOTED, bUlü
ne dek olduRu ıibi bundan ıonra da 
ekonomik demokratik haklann abnması. 
mücadele. ni bu penpektif i('inde siırdü
recektir. Bunu yaparken daha çok "'yı
da t.eknik elemanın örvüt.hi mucadeleye 
kat.ılabilmesi. teknik elemanların ulusal 
ve ulu.lararası dayanışmasının poeki,tinl
meııi yolundaki çıılıalannı yolunlaştıra
caktır. Ve yine inancını odur ki, hundan 
'onra da TOTED ulu .. l ba�llll"ılı�ln 
kazanılması. t.oplumun demokratikleşti. 
rilmesi mücadelesinde paymlt duşen lö' 
revleri y�rine getirmeye ÇRlıı,;ltC'ak ve 
bÖYEııi hir ınücadele platformunda de· 
mokratik güçlerin eylem birlilinin saa· 
lanma,ına katkıda bulunacaktır. Ve tum 
mücadelelinde teknik elemanlann i�çi 
sınıfının mücadele ittifyı içinde yer al
ması ve işçi "rufınln siyasi hareketiylıe 
u}!'umun saRianma" ön kO$ulunun \!e· 
reklerini yerine ıetirecekı.h." 
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DEVLET'E CıKARILAN 
• 

DAVETiYE 
METiN ÇUlHAOGıu 

Kapitalist toplumlarda dev�tin yeri ve işle";, ... osyalist teori tarafından 
çoktın açığa çıkarıldı. En genel hatları ile biliniyor: Devlet, egemen sınıfların 
elindeki örgütlü baskı ve şiddet aracı. Ancak bu genel doğrunun, dahil özel bazı 
'(3I1b.n da. vv: Devlet, egemen sınıflar açlSmdan herhangi bir şiddet aracı değiL. 
Devletin, en geniş anlamda örgütlülüğünü" ve si.rekliliğinin ya.nısıra, bir de "legal 
oInu" özelliji 'IM. örneğin faşist örgütler. Üıkücü dernekler de burjuvazinin baskı 
ye şiddet araçlu. olarak belirli misyonlara sahipler. Bı.mların işlevıet"i.giderekar
tıyor; Beslendikçe alıyorlar. Ama deviet gibi herşeyi" üzerinde, tıraf$lz görü
nlmlü ve lepl bir konuma sahip değiller. Burjuvazinin resmi ve pyrı resmi şid· 
det ar.ıçbrını birbirinden ay..-an başlıca özellik, bur:-da yatıyor. 

Hep birlikte yaşadığımız MC dönerrlerini" bir özelliğinden söz etmek ge
rek. MC dönemleri, Türkiye'de egemen smrflMın resmi ve gıynresmi şKldet MilÇ
larınin, lepl ve iIIepl şiddet yöntemlerinin içiçe geçip kayroilştığı ,ve birlikte 
halkı ezdiği bir dönem oldu. MC dönemıetinde çok sözü edilen filşlst tırmanışın 
lbir SÖIÜ"Iümü de bu. Bur.ıya k..ıc.b.r olanı, göreli ,Jlarak klısik bir süreç. Ama 
kla.sik süreçleır, her uman klasik sonuçiMlı kapanmıyor. MCnin lepl ve illepl 
M1.çları ile klasik bir süreçte brmilJliln faşizm, bir darbe ile klasik sonucuna, yani 
açık faşizme ulaşımadı. Hiç' kuşkusuz çok çeşitJi ve kMmaşık nedenlerle. Ama 
önemli olan, bu nedenlerden çok sonuruna ulaşmavan o(un Ülerine burjuvninin 
bugün düşündükleri. Bunlar Ülerinde durmak gerekiyor. 

Burjuvni, bir dönüş yapma zorunluluğunu duydu. Hemen belirtelim: Hiç 
kup<'usuz kesin bir dönüş, bir vngeçme değiL. Oz .. tJe şu: MC dönemlerinde tl'
mandırılan filşizm, kesin ve klasik sonucuna ulaşmadığı için, ortada bir boşluk 
ve yine burjuvazinin uzun süre tahammül tdemeyeceği bir laçkalık doldu. Şimdi 
burjuvazi bu boşluğu legal şiddeti ön plana çıkararak, legal şiddete yeni misyon
iM y(J(leyerek doldurmaya çalışıyor. Bugünkü planın özü bu. Burjuvazi,legal şid
dete, yani devlete yeni davetiyeler çıkarıyor. Ozel misyonlar için beslenen fana
tik gruplar, bugün işlev ofırak legal şiddete göre geri plında kılıyorlar. 

Burjuvazi neden legal şiddete davetiye çıkın., diğer grupları şimdilik daha 
geri planda bırakıyor? Nedenlerden ilki açıklandı: BugUne kildarki birikimi, açık 
faşizm tıkviY""i ile doruğuna çıkıramamak. Anak dıha önemli bir neden de 
ViII: Büyük burjuvni, CHP'nin kimi misyoniMI y(J(lenmeye kendisinin de bekle
mediği boyudarda teşne oMuğunu hemen gördü. CHP'nin, programının, bilinen 
görüşlerinin ve tabanının çok ötesinde ''ben devletim" milntığ."ı hemen kapı la
nıverdiğini gördü. BLWjuvaz.i, ayrıCil. özel şiddet ilrilçlarına pek gerek duyulma· 
yan 1950 öncesi "tek parti, tek şef ve milli birlik" milntığını bugünkü iktidarda 
ve başbakın Ecevit'te bulduğunu hissettHer .. Hiç te haksız sayılmaz. 

Sayalım. CHP iktidarı, uluslararaSt ilişkilerde, "ulusal gururumuzun ko· 
runmumda", "anarşinin durdurulmasındı", "milli birliğin saAlınmaStnda" ve 
işçi işveren ilişkilerinin her iki taraf ildına ve her iki tarafın Ülerinde "ulusal 
ekonomi çerçevesinde" değerlendirilmesinde tek alternatif olarilk ortıyı çıktı. 
Somut bir olgu olarak CHP iktidırı, soyut bir olgu olırak devletin tım fonksi· 
yonlarını böyle Ülerlne aldı. Şimdi CHP iktidarı, ,kıybolduğu iddia edilen 
devlet için "o benim" diye göğsünügerip dolışıyor. Burjuvazinin resmi, legal ve 
daha yaygın ofan baskı ilratl, aynı sınıfın gaynresmi, özel ve sınırlı şiddet araçla
rından dıha ön plıru. çtl"yor. Burjuvazi, hiçtirinden fedakarlık etmeyecek. Ama 

�tadaki boşluğu, birinden birine ağırlık vererek dolduraak. Oyle de yaPıYor. 
Söylenenler soyut bulunabilir .Ama üzerinde en azından düşünülmesi ge

reken kimi somut göstergeler de var. örneğin, bir gazete. Bu gazete, bugün ikti
darın en büyük destekçisi durumunda. Yazarları, Ecevit diyOf" Nşka bir şey de
miyor. Egemen çevrelerin en mutemet pı.etecisi, Ecevit'in dış gezilerini izlerken 
kendi ifadesine göre ağlıyor. Belki de Atltürk'ü hatıriaYMak. Ama aynı pzeıe 
MIT'i, Sıvak'ı, bölücülüğü, Talabani'yi, &runi'yi dilinden düşürmÜYor. Bu en 
çok okunan gazetenin misyonu ne ola ki? 

Açıkç ... ıu: upl ıiddeti ön plona çıkarmak .. lepl ıiddedn tim olonok
larından sınırsızca YMmanl1'l3k. için "iNndırıcı bir dış tehlike" YMilImak &ereki
yor. SOrYa da bu "dış tehlike"yi içerideki olayıula bütünleştirmek. 8eyllk, mu. 
etkili bir taktik. Oyle ki, Iııaursuz halk kar�ılaştığı her olayın içinde bir yıNn· 
a, bir "dış mihrak"arayacak.8ugüo CHP'nin ençokokunan gaz.ete$i, halb,yayanı 
ile bu "tehlike"yi işaret ediyor:" ,Sonra huzursuz yığınlır büViIc: bir korku için· 
de devleti ıramaya başlayacaklar. Bir baskı ve şiddet aracı olan devlete sımsıkı 
sarılaCil.klar. "Anarşinin durdlrUlmaSl", "Türkiye'de gözü oIMlI .. a" aereken der
sin verilmesi için, uyguladığı şKtdete de razı oIırilk devlete p;venecekler. 
Burjuvazinin en akıllı kesiminin bugünkü planı, özetJe böyle. 

Politika, karmaşık bir süreç. Nesnel sürecin. I-;imi dönemlerde özel yan 
iKünleri �e oluyor. Burjuvazinin devlete davetiye çıkarmilJl, lepl şiddet araçiMI' 
na ağırlık verme politikası hır: kuşkusuz kimi olumlu yan ürünlerini de verecek. 
Ve hemen helirtmek gerekiyor: SosyalistJer, yalnızca sosyıl demokrı.sinin ikili 
yanını görmüyorlar. Tlin nesnel süreçlerin ikili yınını görüyoriM. BLWjuvuinin • 
son manevrasını" da ikili yanını görtiyorlar. Bir yandan legal şiddete ağırlık veri· 
lişindeki hesapları değerlendirip tedbirlerini ona göre alırlarken, diğer yandan da 
legal şiddete geçişle kimi fanatik·faşist grup ve kişilerin ekırte edilmesi biçimin
de ortaya çıkabilecek olumlu gelişmeleri � göz önünde bulundıxac*lır. 

Tlm bu gelişmelerin karşısındı bir de yanlışlilril ve yanlışlığa mahkum 
olanlar var. En "tut1rlı" oldukları konum, Yilnlışlırdan hiç amı hiç Şil'şmamalvı. 
Böyleleri hiç kuşkusuz yine koro haJinde seslerini yükseltecekler. Ön plaN 
çıkardıkJan kunu, "ilerici ve halktan yana bir CHP iktidırı ile gerici (ışist SUç· 
ler arasındaki çelişki" oIacilk. Böylece burjuvazinin en önemli manevralMlIla göz
lerini kapıyacakiM. Şimdiden kapamaya başlıdılır. MCnin söyledikleri en çok 
böylelerini etkiliyor. Ecevit'in kendilerinden gülerek bahsettiği "hüklinet ömrtine 
her ay vade biçenler", kendi t1rafurlırından çok böylelerini etkiliyorlır. Böyle· 
leri, begün için as:ır basan olgunun "CHP'nin iktidırdın düşWiilmesi" delil, tersi
nt iktidara daha da yerleşmesi olduğunu bir türlü göremiyoriır. 

Herşeye rığmen Türkiye önemli gUnlere gebe. önemli günlerin sonucunu, 
burjuvazinin yeni tercihinin gücü ve etkinliAı belirleyecek. "Uzun, sıtil.k yu", 
sayfiyeler, kampingler ve plajlar kadar Galata'da, Odakule'de, bilp<.enl kulisle· 
rinde ve kışlalarda geçecek. Ama genel sürecin �umlu yın ürünleri hiç hir uman 
burjuvazinin planını ve sUrecln "'enisini örtbas etmemeli. Burjunzinin, CHP ar.acı· 
Iığı ile en keskin silahını yeniden bilemeye başladığı, devleti "tI",(sIZ" ıörüolm 
altında ilerici güçlerin Uzerinde saldırmak Uzere hazırlıdığı unutulmım"'ı. 

Bugün için gereken, kimi şablonlotrın aldatıcı sihrine kıpılnı* değil, oIlu· 
ları dikkıtle ve yeniden değerlendirmek. 



TURKıYE DE YURUYOS 

««SiYASAL BELGE»» VE 
Battıabn Ecevit'in ,eçtiilmi!; hat· 

ta c:;aqamba lÜJlü b&flayan ye be, JÜn 
süren Sovyetler BirliAi ziyareti 'IUrkiye 
kam.ıoyunda dikkatle ve U&1ye izlenir· 
ken, ı..nın d. konuya olalanÜlW f«. 
kalUl. yakla,tll1ıözlendi. 

BAHIS SINAVI 
"-En büyük anlqma .. " 
''-Sovyetler ne isterRlr: ftriyor .. " 
"-Mo.kov.'da ıanan hava ve dalılan 

bulntJar ... " 
"-GQria{nıe1er umulmachlt dört iyi Lo

nuçla ai.irprizle lOIluçlandl .. " 
Gazete başlıklan bu ve buna benza 

heyecan belirtileriyle verildi . 
Türkiye ile Sovyetler Birltli B.,ba� 

kanlaıı ara.anda imzalanan "Siyasal Bel· 
ıetnm Y&nulI'a Karadeniz Kıta SahanlıRı 
ve Kültürel ıu,lciler konusundaki anlaş' 
malar ,erçekten dünya ve böl,e ban,ı a· 
dna olduRu kadar id do.t ve kardeş 
ülke adına da yapıcı, olumlu adımlardı. 
Sovyet So.yali.ı Cumhuriyetler Birlili 
ile "I\irkiye Cumhuriyetinin kuruluş (Ün
Imne uzanan dOltluk ve d.yam,m. bat· 
larının tarihi kökleri ve kom,Uıuk m,ki
lerinin her iki \lke açıandan taşıdıRı 
önem ve anlamlar aÇIandan bakıldılında 
ile "oln1Ul ferekenin geciktiRinden " de 
.ö% etmek pekala mümkündü. 

Büyük buının Moskova "öl'Üşmelerini 
verirken kuDandıRı frekans, iıter istemez 
olayın bu yönünü de düşUndürüyordu. 

GERldılKTE SON PERDE 

Yıllarda. on yıllardır en emd ve ŞCr 
ven saldınlarla oluşturulan müsovyet
antikomünist kavramlar. yalan � şa
şırtmaca1ar hiç detilaebaberlerinobjek
tifit.eainde ve aireainde IUaldılar. öyle· 
sioe ki, yaym politikalannı detil ama 
haber politikalarını "eünlük" ıeli,me' 
nin supleluine uyduramayan Babı.aJi bii· 
yü.k.lm ııillüoç durumlara da dÜ4tü.· 

Bir taneai "Gezinin bilançocu"nu ya
pıuken şu iIadeleri kullandı: 

"-Kim anıyona ki, Ecevit Moıko· 
va'yı fethetti, bu koıkoca bir yanlıştır .. " 

Hiç kimle böyle bir şeyi aanmıyordu 
ama yazı böyle ba,lıyordu. Devam edi· 
yo rdu: 

"-Amıltimanıyor ... ki, Türk heyeti 
Moskova'da .oluk bir hava ile kar,lIan
dıl'! halde, Ti.irk kamuoyuna herşey toz 
pembe ımterilroele çalışılmaktadır, bu 
da" büyük bir yanlı, olur .... 

HUrriyet, antisovyet, antikomÜJıiı.t 
ploDJoo.da bÖYlf!line fÜlünç bir duruma 
d"'ken Tercüm_n inaaru kurtulacak 
bir yorum hoparlÖlU kuruyordu. Moı· 
koy_'ya &iden Genel Yaym Müdürü 
"AJıyoruz ama acaba neler W!riyoruı:" 
h-.bı yaparken, Nazlı Ilıcak da, ünlü 
ProL Fahıi Atmactlu'nun "Mark.aizm"e 
i1i4lôn 1i:Zii4lerini Moıkova'dan pute:. 
ane yazdırıyordu. 

_ . 

S lv ASAL BE lGE 

YOROYUŞ'ün d .. politika ... yf"'
rmda konuyla ilKili yorumları belirtmek· 
te )"ıtinirken Ba,bakan Bülent Ecevit'in 
Moıkova'ya efder ayak keadblyle mü
la .. kat yapan Ali Sirmen 'e söylediRi 4u 
sözlerin altw çizmekte yarar vardır: 

"Biz biç bir zaman Türkiye'yi bir Itti
fak siıteminin kanatı.ıd sivri ucu olarak. 
rönnek, del'erlendirmek istemiyoruz. 
Bunu bütün açıkhlıyla mütteftklerimize 
de ve bütün dünyaya da lÖyledik". 

Ecevit'in bu sözlerinin cidiyet ve tu
tarhlıRı, Unza1anan "Siya_t Belee" ö· 
nünde tarihi bir anav rıeçireeektir. 

Tüıkiye ile Sovyetler Birlili araanda 
imzalananSayual Beııe ,öyledir: 

"7lirkiye Cumuhuriyeti ile Sovyıt 
SO�GÜt Cumhuriyıdtri Birlili, 

ıki iilktnin, tptlik, kGrşıMdı myıı. 
birbirlerinnin içişlerine kGrışmGmG uı or
tGk YGrGr ilktlerint uYlUnluk içindı 
gelişen iyi komşuluk ve do.tça itbirlili 
ilişkilerini dGhG dG güçlendirmek iltekle· 
rini ue GmGçlcnm ıözönünde bulundtırG
,ak. 

ıki dıuletin dcıhG kuruluşları ellruin· 
de K.AtGtiirk ue V.I.Lenin torGfmdon iki 
iilke GTOIınl1oki ilişkilırde yerleştirilmiş 
olcuı karşılıklı pın ve işbirlili Gnlayı
şını •. Birleşmiş Milktler ycucuı GmcJç ve 
ilkeleri ile AurupG'dG güvenlik ve işbirli
ii konfıronıı �nuç belı"i ilkelerinı ue 
kUlOllMlItG dG)'Glı olarak ';;rdürmenin 
her iki ülke yararınll olGeolınıı ill4na:rak, 

Bu GmGçlcr ve il_ler çırçtuuinch 
ilişkilırini pekiştirmenin gırek bölgelı
rinde gtrık AurupG 'do ul diinYGdG 
yunaışcımG .iirecine ve dolGy .. ıylG ter· 
çık bcrJfG katkıdo bulunlleolı inancını 
tGşıyarGk, 

1972 tarihli 7'iirkiyl-Souyetlır Birlili 
iyi komşuluk ilkeleri beYGm'nın, Mr üzi 
iilke aTGaneloki işbirlilinin ıe'ifm"inı 
hizmet eden vf Juı,.,ılıkbiyi n;yet hG�ı
nı giç/endirın öMmli bir GfGmG oldulu
nu beUrtırek. 

/lri Ulbnin .onuç bılt .. i kurallannı" 
'omut olMak uy,ulamGlarının uıt bu bıl
ıe GmaçlarınG ue dMllf!U" biçimdt uy
mDlarının yumUfGmGyı ıüreld� canlı ve 
",nit ktıpıom" eurtn«' bir IÜrec. dönÜf
tiirTnlye öMmli IrGtk .. ı olaCOıın. GçıklG' 
yarak, Dirlışmiş Milletler Ycıoıı'nm 
GmtJçlannll ue illrtlerine bGllılıklM,nı yi' 
neleyerek, 

ArGlanndllki iyi komfuluk ve d�tçG 
ifbirlili ilişkilırini dGhG dG tiiçkndir� 

Eskimiş oyun yeniden 

sahnede mi? 
DISK'e bağlı sendj�l3.rın yınıtme kurullan ile OISK ,enel yönetim ku

rulunun Temmuz ayı başında Ören'de ortak bir toplantı yapacaklan belirtil
mektedir. 

OISK'in bu topbntısı ile ilgili olMak. çeşitli söy�ntiler dola,şmaktıdır. 
Bu söylentilere göre, DISK'in bu ortak toplantısına iIi,şkin resmi bir gündem 
bulunmakla birtikte, gündemde bulunmayan kimi sorunlar için de bu toplan
tıda en azından bir "yoklama" yapılacaktır. Buyoklamanın konusu olarak da 
OISK'in "milli sosyalizm"i sa\\.ınan yeni bir parti kurma girişimleri üzerinde 
durulmaktıdır. 

Söylenti düzeyinde de kalsa, Türkiye işçi sınıfı hareketi, bu tür ön kes· 
me girişimlerini hi{ de yaban tl değildir. OISK'in gündeminde olduğu söyle
nen bu oyun, 1961 'den sonra Türkiye Işçi Partisi hareketinin önünU kesmeyi 
amaçlayan "Çalışanlar Partisi" girişiminden özde hiç de farklı değildir. 

Sübjektif niyetler, hiçbir uman objektif gelişimin önünü kesmeye yetme
miştir. Tasfiyeciliği meslek edinenler, tüm tasfiyecilerin akibetinin kendile· 
rinin bizzat tasfiyesi olduğunu unutmamalıdırlar. 

YURUYUŞ· 27 HAZIRAN 1978·4 

mek için dG&JrGnlflarındo Gf4IıdaJci yol' 
wrı izleyectklerini Gçıklarlar: 

TOPRAK BUTUNLUGUNE SAYGı 

''Tiirkiye Cumhwiyıti ile Sovyet So.
yGlilt Cumhuriyetleri Birlili, 

Aurupo 'dG Güvenlik ve ifö"lIIi Kon· 
ftransı Sonuç Bıveıinde yıralan bildiri 
ilkelerini GrGllmndoki ilişkikrdı uı bu 
iişhileri pekjştirmedt uY6Ulamok. 

Bu GnlG)'IŞItJ, iyi komşuluk ve işmrli' 
ii ilişkilerini, birbirininin etmenliline. 
hGk eşitliline, y CJfGmları Iı kGmu dii
zenlerine ve toprGk biitiinlii'ünı arytıyG, 
içişlerine kMışmGnuıYG, kGrşllıkh giiuene 
lle yarar/MG dGYGb olMCJh denıeli biçim
de geliştirmek. 

Iki iil� "mrlannı iyi komşuluk ve 
doıtçG işbirl;'i "nırları olarak koru· 
mGk. 

Sonıç Belıesi'nin Aurupo'dG 
giiuenlihle ilgili kUrGll4rı aroıındo yerGlan 
tehdide ueYG k"wet kullGnnuıYG boşuur
mGmG ue toprGklMının diler dıuktlıre 
kGrşı 'Gldırı ue yıkıcı {oGliyetler için kul· 
lanılmaıınG izin tıtrmeme ilkelerini kar
şıMuı ilişkilerindı özınlı uyıulamG. 

Konubnndllki kMMlılılclGrını Gçık
kui<v. 

KARŞıLıKLı ÇIKARLARDA 
IŞBIRLIGI 

'''rorlUye Cumhuriyd ile SOll)'tl S�' 
YG"t Cuhuriytllıri Birlili, 

Ulu.lararoıı kunl'Uşlar Ui konfıra,..
lar çerçeuf!6jndl yararlı tıt kGrşdıkll Çl
kGrlcırcı uYlUn görültn durumlbctG ifbir
liği YGpmGk, 

YumuşGnuınuı pçlerdirlı"."..m tır 
iküi ilişkilerin ıeliştirilmtlw yGpOcol,
kGtkıyı gözönündı tutarak ram; tt".,.iI
cilerinin diplomGtik yoUarlG ,ırçıkleşti
recekleri tenmlarlG karşdıklı IÖr'Üf Gllf 
verişini ,enişletmek, 

Sonuç Bıltai ilkılerinin bütünliilünii 
Lle eşit delerdı oluşlarını' o",,,,. w 
özellikle IlÖzöniindl bulundUrmGir, 

YumuşomanUl politik. Alırıri, ıko
nomik ue inllOncd boyutlaruım oluştu· 
rulma yoluylG m.iUet'traroıl ilişkiltrM 
yumtlfGmG .iirecini aırdı de dırinlıştir
mek ve bu .iirecin diinYGnın bütün böltt
lerine yayılmcıı için dıııımh olarak çG-

bo ıö.ıırmtk. 
NiiJtl«r ve konvamiyoMI alanlonUıJıj 

ıilGllGttmG ycırlfının, bcırlf tır yumUfOmo 
.iirecini Irhlikeyı dÜfürdiifii .bi, ıerd 
ullUtJl ,erek ulıulcırll1'a-ı düzeydt iktiMJdi 
yöndın oldu'u IeodM �lICIlik yÖniin
dın de olUmlUZ .onuçlar dolurdtılWlu 
ve ulUIIQlUTQa işbrlilinin ,tlişmaini ve 
bU GrodG diitryadGlrj az "Iişmiştik 'Onl
nunun ıtlrili biçimd� ıle Glınmoıını ve 
çöziimünii en",Utdilini ıözönünde tuta
rak, h.in w etkili bU- ulWwarıı.ı dıne· 
tim Gltuıdo, glntl Lle tGm .ilGh$ukmmoyl 
GmGçlaYGn girişimleri clcnelrltmek III 
bU,",G olumlu kGtkldG bulunmaya çaba 
löıtırmık, 

Bu çırçıue içinde ıilchazlonm4 liri
şimlerinlk gırek kendi iillrelerinin "reı: 
tüm bOIkG iülrtlerin gWtnlik YMarlGnr"n 
ÖZtftle ıözetilmuinı ltJyIJ ıö.tırmek. 

GtI,me yolundaki iilkıferin ulu.tJ1 
IlemınUkl.rini III l#Dnomilr balımılZ
Iıklarmı giiçlendirmt çGbGIGr.,u cU.t.1r
lemtk w empeF)'Glizmin ıömürıecü�in 
ue U'k Gyırımının Mr türiin.t IrGJ'fı koy· 
mDk, 

Konulanndaki lrararlıklGrının uyum 
içindı dldtılunu açıkkırlar. 

EKONOMIK TEKN IK, TICARI 
VE KULTUREL IŞBIRLIGI 

''Türlriyı Cumhuriyı' i� Sovyd SOl' 
y.' Cumhlliyetleri BirliIi, 

AralarındG türlü dınJan kCIPI4YGtI 
ıkonomik ve Irknik itbirQf ilc ticaret 
üifllilerinin htr ilri iil_yt dı YGIfIT MI
layoecık dttn"ü ve ıürtkli bir biçimde 
ıeUtma; ve ılddi olan4klardGn dahG 
ıcnif ölçiidı )'Gl"cırlanılmcıı. için ".,.."U 

SSK GERI TEKNOlOjlLI BIR FABRIKAVI SATıN AlDı 

SSK, "tüketıli lIacl kendilii üretmek" 
amacı ile harekeL ederken teknolojisi ge
ri ve piyasada ",kabet rücü kalmayan bır 
fabrikayı .. tın almıştır. 

llIanbulda kurulu IL TA Ş Ilaç Fabri· 
Iwını 120 milyon TL. kll1ı1ıi!mda satm 
alan SSK, Ilaç IbUyacının ancak % 20' 
sını bu fabrika aracı1ıi!1 Ile karşılayabile
cekUr. Birkaç yu önce SSK'na 90 
milyon Uraya .. tılın ... ı..kUr edılen bu 
fabrlkanın alınması o zaunan SSK MU
dürler Kurulunca uygun buluDllW1U4b. 
Bu konuda SSK eald MUdürler Kunı.lu 
Oyesl ve Sosyal.lş Sendikası Genel Ba,· 
kanı özcan Keııgeç "Alınan rabrika ıed 
ı..koolojllldlr. Zaı..n ıeri ı..knolojlyle 
üreUm yapan ve artık ",kabet Imkanı 
kalmayan rabrikalar dıııında hiçbir rab· 
rika sahibi SSK 'na rabrika satmaya ya· 
naşmamaktadır. 1974 yılında MUdiirler 
Kunı1unda ILTAŞ ıçın gÖIÜ,me yapu· 
mııı ve .. tın alınması reddedllmlşU" ",k· 
Unde konuşmuştur. 

Kimya lşverenleri Sendikası Başkanı 
Rellk Baydur da aslında rabrikanın ıeri 
teknoloji lle çalışbj!ını ve ödenen flya· 
tın yiika>k oldulunu beUrtml" rabdka· 

nın Kurumun UıtiyacDllD ancak % 20' 
llinl kaqılayllıllecetlnllÖy\eml,tlr. 

Geçen yıtın Genel Kurul ç .... ırıaIa· 
MI bakılırla, SSK'nm Ilaç rabdkasının 
oIpui, edılecek maldııalarla blrUlıle S ay 
ıoura tamaııılanmuı IflOlımektedlr. 
Geçtılımız yu 27 HuIraıı • 1 Temm1l2 
larihleri ara.nda yapılan 32. Genel Ku· 
rul'da o..nel Müdür Kaya Erdem iıapaıııf 
Iıon",ıııuuıda ,unlan lÖyleml,lIr: 

"baç falırllıası kurma baklanı, yuai 
olarak Jıurumumuzun ... ı.cııııı ıliııden 
\ıuciiDe kadar mullaka bazı ııırı.lmlerde 
bulunuldu. Etild .. fIzlblUı.. raporları 
hazırlandı. Plan ve proeraırıJan çIzildi. 
Eylül ayı ıçınde maklnalann oI�lnln 
yapılm ... progıaııılandı. Ve bu propam 
çerçe_Inde Ilaç fabrikuının azami 16 
aylık bır ailıe ıçınde Iamamlanmaaı plan
landı." 

Böylece SSK'nun "bedeClecııel" yanı 
maldnalada 3 ay 10018 raaliyeı.. &eÇ' 
meaI ıereken "modem" bır rabrika ye
rine • yıl önce reddeditip buııun daha 
pahahya .. tm ahnan ..ııı bır Cabdltı 
tıilııdeme gelml,lIr. 



çalıcıJen ,öıt�rmd. 
Tü,. ulu.au Ue Souyd Halkları C1'GIIIl

da karşılıklı IGYI' U� fÜV«n ortamının 
ıiiçl�llm"iM )Önelilı olarck, aralarında 
kültiir, aranot, birim. turizm ve .por olon
'anMaki işbirlili ve delişimin gelişm�
ani karşılıklı olarok özendirmek, 

Aralarındaki bilimlt!l tıe teknik i,bir
iiIini g�liftirmek uc bu oroda aanayi .. 
tarım. 'Mrii, ulaştırma ııe talım olon
larındo, iki ülkenin üzerinde anJa,maya 
UIJI"Ocoklorl ortaklaşa araştımtalar yapd· 
ITlCAnı incelernek, 

Konularındaki lumırlıbklarının uyum 
içinde oldugunu belirtirler. 

Banşa, güvenli" ua karşılıklı yarar
Iara dayalı işbirliliM luıtklda bulunmak· 
tan ba,ko bir amaç gütmeyen ue hiç bir 
delilete karşı olmayan bu ıiyaae' belgede 
yeralan kurallar ve ilkekrbir bütün oluş· 
turur ve Türkiye Cumhuriyeti ile Souyd 
So.yali.t Cumhuriyetleri Birligi'nin her
hangi bir anlaşmada öngö,;;ıen hakları· 
nı ueya yiikümUilüklerini aoklı tutar. " 

ANKARA'DAKI HEYET 

Ba,bakan Büıent Eoe'fit'in Mo.kova'
ya ptitli fÜn�rde TUrltiye'ye sessiz se
daaz bir hey 'et ıeldi. Bu heyet dünya
nın en büyük 100 bankaa aruanda ilk. a
ralarda yer alan 8 bankanın temsilcile
rinden olu,uyordu. 

"Bankalar KoDlOniyumu'na öncü .. 
lük eden bu .kiz banlı:anın temailciıeri, 
"Türkiye'ye nakit kredi açmak ve yak
lqık 2 ,6 milyar dolar tutannda kl&l. va
deli borçlan ertelemek" konwu ile ilgi
li olarak: lelmi,lerdl ! .. 

Heyetin ıeli,tanhi Eonit'in Masko. 
.ezianden bir hafta önceydi. Ancak bu 
tarih ertelenmi, ve heyet Türkiye'ye ıel
dilinde Ece'fit Mo.kova'ya ptmişti ... 

Ortada illinç bir aenkronazi.yonun 
varlıla ,özden kaçınayordu. Bu konuda· 
)d ,eli,meler, önümüzdeki haftalar için
de elbette daha aychnlık bir şekilde 
,özleneoektir. 

Heyetin ,eU,i ve heyete menaup üye· 
.riıl kimllideri önemlidir. Sözü edilen 
Iekiz bankanın toplam mevduatı 290,6 
milyar dolan, toplam mevcut1an da 
368,1 milyar dolara ulaşmaktadır. Sekiz 
bankanın mevduat ve mevcut toplamla
n, dünyanın en büyük 100 bankaamın 
toplam mevduat ve mevcut toplamlan' 
run yaklqık yüz.de 14,6 'ini oluşturma1&.
tadır. 

Türkiye'ye "kredi açmak ve borç er· 
telemek" amaayk ,eldili bildirilen 
bankaları önümüzdeki dönemdeki ıe· 
lifmelerin ipuçlan yönünden yakından 
tanımakta yarar vardır .. 

·Buclaya Bank Ltd.- (Inliii .... ), 
1977 yili içinde özellikle ulw1arıt.raıa 

bankacılık alanında ,elişme 'Öltermi,
tir. 267,6 milyon aterline ulaşan veqp 
öncesi kazançlarının yarııına yakan bölü
münü ulu.lararası işlemlerden elde et
mi,tir. 

1977 yili içinde Seoul ve Manila'da 
yeni şubeler açmı,tır.Atina, Dublin ve 
Zürih ,ubelerinln de önümüzdeki rün· 
lerde faaliyete ıeçeceai bildirilmektedu. 
Bu arada, Güney Konı, Avu.turalya ve 
Tayland'da bazı iştirakler edinmiştir. 
Huıton'da da temsilcilik açan bankaıun 
Kuzey Amerika'daki yardımcı kuruluş
lannan da hazlı bir ııenişleme içinde bu· 
lundulu gÖZlenmektedir. Budayı Ticari 
Bankası da, sanayiin kredi talebindeki 
azalmaya karşın, orta vadeli kredilerini 
400 milyon sterlinlik bir büyükHile 
ula.ştımuştıı. 

Chase Manhattan Corp.-· (Buleşik. 
Amerika): Faaliyetlerini ıriderek artan 
ölcüde ulua1.ararast alana yöneltmekte
dir . Bankanın vergi aonl'Ul karlannm 
yÜ2.de 66'i uluslararaa bankacıhk ala· 
nında .. Ilanmıştır. Londra ve Hong· 
Kon,'daki ticari bankacdık Caaliyeti gös· 
teren yan kuruluşlar, 11,7 milyııı dolar· 
lık krediye katliarak bu karın bölümünü 
oluştunnuşlardır . 

Cıtıcorp- (Birleşik Amerika): Ulu.-
1araraa1 lı:.uanç1an 1977 yili içinde 20 
milyon dolar artarak 313 milyon dolara 
ulaşmıştır. Bu tutar, t.op1am kazançlann 
yüzde 82'si.ni oluştunnaktadır. 

Citicorp'un özellikle Brezilya'daki 
. faaliyetleri dikkat çeldci bir ıelişme 

,&t.ermi,tir. Bu ülkedeki kazançlar 
1976 yılında 54 milyon dolar iken, 
1977 'de 74 milyon dolara yükselmiştir. 

Catıcorp'un Buleşik Amerika'daki 
kuançlan iae 68 ınHyon dolardan 44 
milyon dolara düşmüştür. 

Dewtaeche Bank- (Federal Alman
ya): Federal Almanya'nın dünya ticareti. 
ve kredi piyuasıındak.i etldnlilinin art
ma.&i doRrultwunda, Oeut&che Eank'ın 
ulu.1araraıa alandaki faaliyetleri de yo· 
{tunluk kazanmaştu. Avrupa ve uluslar· 
8LUL para piya.&alan lle alman marka aek
Wrlerinde 1977 yılı içinde yer a1dlla 
tahvil ihraçlan arUlnda, 600 milyon do
larlık AET ihracı ve 250 milyon dolarlık 
Avuatralya ibraci ile Iki adet 60 milyon 
marklık inraç bulunmaktadır. 

Deutache Bank, geçtiltimiz yılda Pa
ri.'de .ekizina yabancı şubesini açmış, 
aynca Mitan ve Osaka'da tamailcilikler 
kunnu,tur. ltçi hacmi yüz.de 15,5 ora
nıda ,eni,leyen bankanın kazançlan da 
yüz.de 23,4 mmaştır. 

Dereatner Bank- (Federal Almanya): 
Bankanı toplam iş haçmi yüz.de 18'lik 
bir arta,la 118 milyar marka ulaşmaştır. 
Gelirlerin yüzde 30'u yabanca işlerden 
sallanmı,tıı. 

1977 yılı içmde aç11an Honı-Kon" 
HUlton, Toronto ve Cakarta temsilci· 
likleri ile yab'lnCl ülkelerdeki bürolann 

Nefd AklO)' her dönem. heryerde löreıı bofındaydı. . .  

Neşet'i yitirdik 
Türkiye Işçi Partisi, bilinçli, militan bir üyesini yitirdi. Neşet Aksoy 

geçtiğimiz haftanın başında aBmızdan aynıdı. Aksoy, 1948 yılında Kaman' 
da doğdu. Uzun süre işçilik yaptı. Türitiye Işçi Partisi Ktnkkale ilçe teşkilo· 
Umn kuruluşunda aktif görev aldı. Daha sonnki dönemlerde de Ilçe başkan

lığı yapo. Aksoy, rahaısız olduğunu söyleyerek doktOR �",rdu. "Birşeyin 
yok, git ÇalıŞ'. yanıtını aldı. Çalıştığı siloh fabrikasında ani bir kalp krizi 
geçirdi. Aksoy. aramızdan böyle aynıdı. Hareketin bir tek tesellisi var: Aksoy 
gibi daha çok militan yetiştire::ek güçte ve düuyıle. 

_yw 33'e ulaşmıştır. 
Bankanın kazançlan 1977 yılında, 

bL! önceki yılın 290,8 milyon mark dü
zeyinden 274,7 milyon mark'a inmiştir. 
Bu kazanç aza1tT\.U1, Federal Almanya'
daki vergi reformlanndan etkilenmiştir. 

J.P .Mol1an- (Birleşik Amerika): Bü' 
tününe yaltın ismi MOl1an Guarantya 
Tru.t'a ait olmak üzere, J.P.Morgan'ın 
net kazanca yüzde 6,7 artarak 216,3 
milyon dolar olmuştur. Kazanç artaşı, 
Caiz gelirlerinin çolalmuı yanında, şüp
heli alaca.klann azalmasından etkilen· 
miştir. 

Uluslararıw alandaki kredilerin artı
şına karşın, Birleşik Amerika'daki kredi· 
ler 30 milyon dolarlık bir azalma ,ös' 
tennişti.r. Milan, Roma ve Hona·Kon,'· 
da yeni şubeler açan Morgan Guaranty, 
bu yll Seul'da da Caaliyete ,eçecektir. 

Swiaa Bank Corp.-(ı.viçre):  1977 yı, 
lında New York'un dünya ticanıt merke
zine ,eçen banka, halen Birle,ik Ameri· 
ka'daki en büyük yabancı banka şube
sine aahipt.lr. 

Au..ı:."ta'da 'ft Gnnd Cayman'da irtl
bat büroları açan banka, bu yıl Sinaapur 
ve EdinbWl tubelerini faaliyete ,eçiN
cektir. 

Döviz ve maden i,lemlerine ili,kin 
gelirleri artan bankanın karian yüzde 5 
oranında ki bir ana,la 237,4 milyon 
İ5vişçe FranIJ.'na yükleimi,tir. Banka ta· 
rafından .Çllan kredıaer t.e halen 20,1 
milyar İsriçre Frana:ı düzeyindedlr. 

Union Bank Of Switzerland- ( lntç
re) : 1977 yılı içinde özellikle Ihracat tl
nansmam ve ticari kndiaer alanında Caa
liyet ıöıtermiştir. Bankanın Londra'da
ki kolu 12,7 milyar dolarltk 233 tahvil 
ihracma iştirak etmiştir. Bunların 111'
inde i. öncülük ü.t1enilmi�tir. 

Deuat.sche Bank tilrdından alınan 
New York'daki kolunu Lufiye eden 
banka, Lo. An,eles ve Şikaeo'da yeni 
şubeler kurmuştur. Bu and., Beyrut 
tenuilciliRi de Caaliyete ,eçmi,tir. 

Bankanın 1977 yılında net kan yüz
de 14 artarak 266,5 milyon dolar 
olmuştur. . 

Çark-Başak'tan --------------

Burjuvazinin. oyunlarına dikkat 
IldIdara geldılınden beri, hele Ece· 

vtt'ln bu aon dUl lezUednden ve Içte &er
maye çevrelerlyle yaptıj!ı tenwlardan 
aonıa, CHP'nın Jeımayeden yana, emeee 
ıw.ı yütü daha belrgln çlzı6lerle daha 
açık _çit ortaya çıktı. HenUz yeterince 
blUnçlenıııeml, Işçi emekçi yıj!mlann 
umut olaıalt bekledikleri CHP Iktidan, 
artık ldUelerin her geçen gün derlnl",en 
umutsıızluklannın kaynatı oluyor. MC 
partllerlnd.n kopan yıj!ınIaı: bu kez 
CHP'd.n kopmaya yöneUyar. 

Bu durum işçi sınıfının blUmsel 80" 
YaIiJt par11ıı1n1n • par11m1zln • önUnU 
açan bır etken oluyor. Gerçl l,çl emek· 
çi yıj!ınlann CHP'den kopuşu bunların 
otomatik olaıalt par11m1ze gelmesi ıonu· 
cunu doeumıaz. Par11nln yıj!ınIIn 
kazanmuı .... tır. Bızım par11m1z yti!ın· 
ian kendine çekecek nlteUkle .... hıptir. 
Nlcel olaıalt IÜrekl! büyüme halindedir, 
gün günden kelintiliz üye kaydı "rdır. 
PaıU öıgütil blUnçU, dIJIpunU, birimleri 
birbirine keneUenml, oqanlk bır bütiln· 

dÜl; parti bu nlteUeinl, düzenlediei açık 
ha.a .e kapalı salon Ioplantılanyla ka· 
muda da hissettlrmlştlr. EtkUeme açısın
dan en önemlisi de, Parti, yurt ve dünya 
sorunlarına, gelişmelerine koyduRu te.· 
hIaIer, blU .... I ıo&yallımln mlhenglne 
vurarak olacaklan önceden haber veri,
lerı •• bunlann neıııel olarak dotnılan· 
masıyla sayımlık ve güven kazanmıştır. 
Yti!ınlan giderek artan ölçülerde yön· 
lendinne olanaklanna sahiptir. 

Buıju.m, 801 yelpazede, kendi Ikij· 
dan ve çıkarlan açısından Z&ral"llZ veya 
az zararlı bır partinin buhınmuıru her 
zaman ı.ster ve Istemiştir. Sosyal demok· 
rasinln .e partisinin I,çl sınıfının oyala· 
ması ve hedennden saptırması ı,levi
nin yetmediRi zaman ve yerlerde, poU
ttk yelpazenin sosyal demokmsinin so
lunda kalan keslminde aldatıcı ve sap
tmcı &özde ',çi ınm!ı partileri kurdunna
ya veya kurulmasını desteklemeye özen 
eösterlr. V" oı.n �çl sınıfı partilerini 

doeru çizgisinden saptırıcı eelUmlerl, 
girişimleri de Ihmal etmez. Kendllerlnl 
solda, sosyalist, komünist bilip de aslın
da burjuva ideolojisinin etkllerinden an
namanu" veya kl,lsel nedenlerle işçi 
sınıImm potittk hareket ve partisinden 
hoşnut olmayanlar bu gıbı .. pınala· 
nn, partller kurulmasının insan malze
mesini te,kU ederler. Bu tür unsurlar, i,
çı sınıfının blU .... l lo.yalist par11s1 için· 
de kaldıklannda, parti çizgisinden sap· 
ma eRlllm ve hareketlerlne yol açarlar_ 
Buıju.mnln blUnçU poUtik girişimcile· 
ri bu ldşUer Içlnd. Istedikleri kadro ele· 
manlarını bulablUrler. Eurokomünizm 
veya "milliyetçi komünizm" akımlanna 
kaptlarak; veya, daha halinndıın baÖun
sLzlık, milU deReriere önem venne, bü· 
rokratla.şmaya �I çıkma, yaratıcı ol· 
ma, özyönettm. "lOlun dalmıklllı"na 
ıon venne gibI bahenelerle, I,çi sınıfı· 
nın yurtsever ama enternasyonan.t, de· 
mokratik ama merkezlyetç� Idşlsel 
yaratıeılıl!ı geUştirlcl ama disipUnU par. 

tislııe ıw.ı tavır alınır, paıU harekeU kü· 
çi.insenir, yeriUr. Ve kiliilel bır yı.k:elme 
biulnin kabaran dalguında gpmalara. 
yeni parti gIri,lrnI.riııe doğru yelken 
açılır. 

Türkiye'de bugün böyle bl, duru ..... n 
oluşmakta oldueunun belirtileri görül· 
mektedir_ Sol'da yenı bır parti kurula· 
caeı &öylenUlerl 5tlda4nu,ıır. "Fıllltı 
ajansı" Idmledn buna niyetlendill ko· 
nusunda da haberler vemıektedlr. Bur
ju.azl Tüıldye I,çı Partisi'nin aç dan 
önünü kesmek niyetindedır. Türkiye ı,. 
�I Par11s1 'nin hem etkinııeinin .... ygın. 
lıRının tarkındad,r, hem de yöneUm 

kadrolannın saelrunlıeıru, yolUndan sap· 
tırılmayacaeını bllm.kı..dl,. 1962'd. 
TIP'nin önil kesUmek Istenıriş, Çalı,an
lar Partisi giri,lmI tantanayla Ilan edll· 
mişU,. O zaman girişimler ıçınde de 
olabilir, ama bu olgu, sözkonusu parti 
kunna girişbnlerioin nesnel anlanum 
- ve buıjuvlZi açısından öznel anlamı· 
nı - deelştinnez. 
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Boran: 

Gücümüze güç 

katmanın yolu 

örgütlenmeden 

geçer 
TOTED Genel Kurulu 17-18 11azlran 

taribleri anoında Ankan'da yapddl.Ge
nel Kunıla katılanlar araandı bulunan 
Türkiye iŞçi Paıtiııi Genel B",kanı Be
hice Boran, Ok gün bir konuşma yaptl. 

Boran konuşmasına daha önce hazır
lanan faaliyet raporu üzerinde durarak: 
başladı. Boran bu konuda özetle şun1an 
&öyledi: � 

OOGRU TESBITlER 

"Kanaatimce üç temel tesbit yapmış
tır rapor. (Ama bu yapılan tesbit yalnız 
TOTED için deeil, tüm demokratik kiti 
le örgütleri için doA:rudur) Bu birinci 
tesbıt demokratik kitle örgütlerinin ve 
bu arada TOTED'in temel görevinin 
kendi kitlesinin demokratik ekonomik 
sorunlanyla çıkar ve haklanyla meşgul 
olmasıdır. Bu gerçekten temel bir işlev
dir. Kendi ldUesinin demokratik, ekono
nik, sosyal sorunlanyla ilgilenmeyen, 
haktannı çıkarlanm korumayan geliştir· 
nEye çahşmayan bir IdUe örgütü ger· 
çekten bir kitle örgütü olamaz. Çünkü 
kitle örgütünün görevi kendisine ilişldn 
olan kltlede giderek daha büyük bit ta
ban kazanmaktır. Bu k.1tlelerinin daha 
büyük bir kısmını örgütlemek bilinçlen· 
dirmek ve mücadeleye sokmaktır. Kitle
leri ise ancak somut çıkarları ve haklan 
noktasından yakalayıp sürükleyip müca
deleye göti.irebiUrsiniz, yokia soyut ve 
genel politik propagandalar yapank kit· 
leleri yakalayamazsınız, harekete geçire· 
mezsiniı.. 

"Bunun ıçın bu tesbit çok önemlidir. 
Ikinci onemli bir temel tesbit teknik ele-

manlannın sorunlannıntüm ülkenin sorun· 
larından ayn olnıAdlAı, kopuk olmadJRı 
görü.şüdür. Gerçekten ' de öyledir. Hiç 
bir sorun ne kadar aynntıya indiriline, 
ne kadar somut bir aynntıya ilişkin gö
rütse kendı başına balunSlZ, dlRer sorun· 
lardan kopuk bir sorun deRiidir. Ulkenin 
genel sorunlanndan kopukıülkenin genel 
gidlşinden kopuk sorunlar deRiilerdir. 
Bunun için raporda yerinde isabetli ola· 
rak belirtildiei üzere, TtrfED ve dieer 
kitle örgütleri ülkede, ülkenin çıkartan· 
na ten düşen girişimlerle emperyalizm
den kaynaklanan sorunlarla ilgilenmek, 
ua�mak ve bu düzeyde de bu sorunlar 
bu kaynaklanmalar konusunda da müca· 
dele vennek durumundadır. Yanı üst dü
.eyde siyasal bır mücadeleyi de yülÜ\. 
rnek zorundadır. 

"uçUncü dotru ve temel tesbıt, Tek
nik Elemanlano mücadelesinin ülkedeki 
diler emekçi sınıtlann ve Işçi sınıfının 
mücadelesinden ayn ve kopuk olmadJRı 
gerçelldir. Buna ek olank bu mücadele· 
nin öncü �ci.inün, başı çeken gücüriin 
işçi sınıfı olduludur. Bu mücadelemn 
nihai hedennin tüm emekçner ıçın daha 
Iyi. daha adil, daha mutlu bır düzen ku-
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ncak olan lşçi smıfının iktidan oldueu· 
dur. Gerçekten bugtin demokratik top· 
lumsal muhalefetin, bugün deRii, her ül
kede her zaman demokratik toplumsal 
muhalefetin, başını işçi sınıfı çeker, ön· 
cüai işçi slmfıdU' ve nihai hedef tüm 
emekçiler için mutlu ve adil, sömüriiden 
annmış bir düzen getirecek olan işçi sı
nıfı iktidandır ve işçi sınıfı iktidarnun 
kapitalizmden sosyalizme geçişi ve sos
yalizmi kuruşudur. 

"Bumdan kendiliRinden şu netice 
çıkmaktadır: Empeıyalizme karşı, faşiz· 
me karşı balunsazlık ve demokrasi mü
cadelesi zorunlu olarak doeal olank işçi 
sınıfının sosyalizın için mücadelesiyle 
birlikteleşmiş, bütünleşmiştir. Bugün ge
rek işçi sınıfının partisinin, gerekse işçi 
sınıfının hareketiyle aynı doRNltuda 
olan aynı amaçlara yönelik olan demok
ratik kitle örgütlerinin yapacaaı görev, 
bu bütünleşmeyi kitlelerine, kamuoyuna 
anlatmak, ve kabul ettinnektir." 

Boran baRunSlzlık, demokrasi. sosya· 
lizm mücadelesinin bütünlüaü konusun
da genel deaerlendirmelerinin sonucun· 
da. sözü Türkıye koşullanna getirdi. Bo
ran Türkiye'de antiemperyaıist ve de
mokratik mücadelenin koşullarını şöyle 
deg-erlendirdl: 

MÜCADELENIN BÜTÜNLÜW 

'Türkiye gibi açık ve seçik olarak ka
pitalist aşamaya gelmiş ve kapitalizmi 
di�er geri kalmış ülkelere kıyasla bir 
hayli ölçüde gelişmiş olan Türkiye' de 
emperyalizme karşı balunsızlık mücade· 
lesi haydi haydi kapit.aliıttir, bundan do
layı da bu ülkede , ülkemizde emperya
lizme karşı bıtlımsızhk mücadelesi sos
yalizm mücadelesiyle blıti.inleşmiştir. 
Her ikisini de uzun boylu anlatmaya 
lüzum yok. Yani her ikisi dedieim, anti
emperyalist mücadele de, baRınwzlık mü
cadelesi, sosyalizm Için mücadele, her 
ikisi de aynı ıamanda demokrul müca
delesiyle antl-flllilst mUcadeleyle birieş· 
miştir. Çünkü emperyalizmin ülke için· 
deki sınırsal tabanı, bu ölçüde kitlesel 
t..ı.bam büyük burjuvazi ve onun iktidar 
ortaklandu. 

" Demek kI kitlelere artık baRımsızhk 
ve demokrasi mücadelesinden söz eder
ken sadece konuyu burada kesmemek, 
aynı zamanda bu baRımsıılık ve demok· 
rasi mücadelesinin .,,·sosyalizm mücade· 
lesiyle bütiinleştlRlni, dolaloIMak biltiin
leştılını, zorunlu olaıak bütiinieşıı�lni 
anlabnak gerekiyor. Burada bazı arka
daşlann aklına şöyle bır Itiraz gelebilir. 
Demokratik IdUe örgilUeri .Iyasi paıti 
degillerdir. Daha bUyUk kitleleri çeşitli 
polıtık gÖlÜ,lerde olan ki,lIeri blrieş
tinnek durumundadırlar. Baeıınm.hk ve 
demokrasi mücadelesine IolyaUzm mü
cadelesinl de ekleyerek anlatınak, bu 

"KITLELERE ARTIK BACIMSIlUK VE DEMOKRASI M OCADELE
SINDEN Söl EDERKEN SADECE KONUYU BURADA KESMEMEK, 
AYNI lAMANDA BU BACIMSIlUK VE DEMOKRASI MOCADELE
SININ SOSYALIZM MOCADE LESIYLE B OTONlEŞTICINI, DOCAL 
OLARAK B eTONLEşTICINI, ZORUNLU OLARAK BOTONlEŞTI
CINI ANLATMAK GEREKIYOR. 

taktik bir hata olmaz mı kitle örgütle
rinin tabamnın d�talm:ısuıa yol açmaz 
mı, gibi bir düşünce gelebilir. 

"Kanımca böyle bir itiraz böyle bir 
düşünce geçersizdir. Bir kere var olan 
gerçekleri söylememekle taktik olmaz. 
Hele var olan gerçekleri açıkça söyle
mek kesinlikle söylemek adını koyarak 
söylemek mümkün ise, bunu söylemek
ten vazgeçerek, es geçerek konuşmak, 
görevimizi yapmamak demektir. Bugün 
Türkiye'de sosyalizmden, sosyalizm için 
mücadeleden açık seçik söz etmek, bu· 
nun savunusunu yapmak, bunu kitlelere 
anlatmak, izah etmek, kitleleri sosya
lizm doRrultusunda harekete geçirmek 
mümkündür. Bu imkanı kullanmak bize 
düşer, bu bütün ilericilerin sosyalizmden 
yana olanlann raporda açıklanan Genel 

"BaşkanınızIR konuşmasında açıklanan 
görüşlerden yana olan kişilerin ve örgüt· 
lerin vazifesidir." 

SIVASI PARTILER VE 
KITLE ORGÜTLERI 

Boran konuşmUlnın daha sonraki 
bölümünde, kitle örgütlerindeki siyasi 
çaıışma biçimi üzerinde dumıuştur. Ro
ran, konuşmasının bu bölümünde siyasi 
partinin yanısıra, kitle örgütlerinin işle
vini anlabnlli ve özetle şunlan söylemiş
tir: 

"Siyasi partilerle kitle örgütlerinin 
durumu birbirinden farklıdır. Siyasi par
ülere, Işçi &mılının blUmsel sosyalist. 
partisine düşen, sosyalizmi kitlelere an· 
latmak, kUleleri sosyalizm d<>RruJtusun
da bilinçlendinnek, örgütlemek, müca
deleye sokmak onun görevidir. Ama, si
yasi partilerin kapsadılı kitleler daima 
ölçülüdir, daima smırbdu, bunun dışın
da bUyük kitleler kalmaktadır. Siyasi 
partilerin örgütlenmesinin kapsamına 
ginneyen ve burada da sorunlan doeru 
biçimde koyup anlatmak demokraıık 
kitle örgütlerine dÜl;mektedir. yaınız bir 
tehlike noktası var, bu işleri yaparken 
demokratik kitle örgüUeri asla kendileri
ni siyasi partiler yerine koymamalı, sl· 
yası partilerin görevlerini yüklenmeye 
kaikmamalıdıriar. Demokratik kitle ör
gilUeri ne kadar Uericl, demokeat, sol 
niteııkte de olaa mutlak 'urette lçlerin
d bu yelpazenin çe,IW KÖIÜ,lerinl ve çe
,Itll gÖlÜfte olan ki,lleri hatta Kruplan 
baMduacaktlr. 

" Kitle örgütleri örgüWn bu çe,IW .1-

yasal kişiler ve gru plar aroaııda çe!dtme 
alanı haline gelmesine mÜlUdt etmeme· 
Ikllr. Demoknllk ldtle Ö!IÜtlert ç .. IW 
sol fnksiyonlann, gruplann n.nln kendı 
aıalannda çekiştitl ve bu çeld,menln 
ön plana çıkarak kitle ö!IÜdertnln IInIl
lannın daraldılı, tabanının dualclılı 
kendi Içine kopuup kendı ıçınde birbir
lerinin b",1DI yedill örgütler halıne eel
memeUdirler. Bu demokratik kitle ör
gütlerine verilecek en bUyük zuudD' de
mokratik kitle öllüüerinln kaçıınnu 

�gereken en büyük butahktır. 
"Demokeatik kitle örgütlerinde çe.ıt

li siyasal görüşte olan ki4iler. gruplar ta· 
raftan kazanmaya çalışmazlar mı? Çalı· 
şırıar. Bu onlann dolal hakkıdır. Ama 
bu çalışmanın bir takım ,aıtian vardır. 
Birinci Şartı demokntik ldUe örgütünün 
kitle örgütü oLma vasfma zarar verme
mek, örgütü zıyıflatmamak, örgütü da· 
raltmamak blrinci .şartı budur. Bu ,arı.. 
la ancak kendileri kendı gÖlÜflertni yay_ 
maya taraflar kazarurlar, taraflar bulur
lar .·e göıüşleri kabul ettirmenin yolu 
böyle dar grupçuluk, dar fnksiyonculuk 
yaparak delU, kitle örgütiimi daıaltarak 
degil, rakat kitle örgütii içinde o örgütün 
amaçlanna en dürüst, en (edekar, en ÖZ. 
verili, en dis.ipUnU çalaşarak ön plana çı_ 
karak, görüşleri daraltank degıı, onlan 
ikna ederek etkinlik kazanabilirler. 

" Bu yolda kazanılan etkinlik zaten 
kahcKiır ve sonuç vericidır. öbürü, öyle 
kulis anlaşmaları, oyunlan \'i. lle bır ta. 
kun küçük potitık manevnlarta olda edi
len etkınllk (eger bır etkinlik elde edlUr
se) geçici kalmaya, sonunda başanalZb. 
ea ueranıaya mahkumdur. Demokratik 
kitle örgüUeri kendi tüzük kurallan için
de kendı organlan aracdıj!ıyla Işlerier te 
iş görürler. Kitle örgütlerinin öııütal bı. 
�ımsızlıj!ına saygı gÖltennek ,arttır. 
Ama bu tüzük .. ı kanallar içinde ı,leylf 
snsanda kendi organlarıyle Iş gönnek 
çerçevesinde çe,ltU ılyasl görüşler, de
ndn anlattı�ım yöntende o niteBkteki 
çalışmalarla etklnUk kazanmaya çalıfa
blUrler. Tekrar ediyorum, bı,ta söyle. 
dilim lık temel şart, kitle örgUtiinUn ldt
le niteU�lne halel vennemek, tam teni
ne Idtle niteliRini geU,tınnek, Idtle öllü
tiinUn glderek kendı _nda daha bUyük sayıda lnaanlan, elemanlan - teknık 
elemanlan kendi bünyellDe çekmek on
lan örgüUemek, onlan bUlnç .... d .... k
tlr." 



BATıNıN YENi JAPONYA 
ADAYLARı VE TÜRKiYE 

Batı k::ı.pitalizıniniıı II a::!et yeni Ja
ponya :ıda)ı \'ar. Yeni .Japonya adıyla
rından biri de TÜI'ki)c. ()tekiler ise. Av
rupa'd.m, Yunarusb:n. Porteljz, İspanya 
\-e Türkiye; .'\syadan Guney l�on .. .sin
�.p.ôr. Tayvan \"(, l fvng Kong. Guney 
Amerika'dan Brezilya 'ie !\fek .. ik;. 

Yeni J::ı.ponya adaylannın 196C'Iı }'I' 
lardan ba-$lIlyıuak hızla geliştikieri ,'f> 
Birleşik Amerika Be Baıı A\'rupı'yı 
tehdit edecek bir ihr.ıcal pntar.siyf'li 
oıuşturdukl� belirtil;iOr. Hirlt>şll1i� 
Milletıer Tican>t ye Kaıkınma .'I"'n(cran
si tTNCTAD uzmanlannCIl ) .!pılan bir 
çalışmanın hutgul!prıa fÖlT, "nılan L L  
ü1kt> azgelişmiş ülkelerin b,i t(i �ü m .. n sa· 
nayi uretimidn yansmı, sarw:.i maUarl 
ihracatırm ise dörtte Ü('Üf'lI �t'r,:,,,,kleıirir· 
mekLe. Bu aradR. dünya ihrnclItl içinde· 
ki payları ci� 1963·19;6 yılları arasındt\ 
üç kattan fazln artmış t>ulurumıkta. 

Bab kapitaliztııinin imh' silznilen n · 
den The EconomisL dergisi. 1 1 ' Ierin hıı· 

şanlannı ıışıeıdaki reçNf'ni" kNcfmı'ti· 
ne ba�lıyUf' 

.ltha1atta �rhestiyc. ihrcfcatta j:;e 

özendirici cnll'ınlp!,\! dayaJı bir ticaret 
politikaSl iZlf'nmesi. 

• Defterinin altıncıa ıutulan d6viz ku· 
ru potitikasl. 

• Uluslararası !'"ra Fonu tarafından 
oneril.n isti krM progr.ıı",ının ardından 
yeni yatınmJara ı."ri�m('ı.. V� ıe.;  t.ı.ikt!timi 
klS&l8k ihracatı geliştirrTlt�. 

The Economist'e gört':, rE°çeLenin ke· 
rametiyle ilgili gerçek. kuşkusuz. Batı 
kapitAlizminin "işlE'rUk icazeti" vemılş 
olmaSl. Ru icazctle ı 1 'lerin ihracatları 
önemli ölçüde artarken. Hatı'nın paıi\l1 
olarak da dnemU bir genişleme t:;östcr· 
ı-,işlerdi. tTNCTAD ' ın verileri, 1976 yı' 
hnl'ta veni Japoııya adaylannın sanayi 

uninlt>ri Liran'tincic 10.h milyıır dolar 
açık verdiklerini orl.aı.ya kurmaktl.'Tür· 

\oy*, iı;(' :\ ,4 "tilyur dnw.ra yak.la�an sa· 
nayi cronleri ticareti IIÇtf!I)tln yi.ııde :n 
lik bir paya sahıp hıılunınakt-l'. Bu ve 
oteki ('koııomik veriler TUrluYf" nin I l  
ler iı; indeki yerini kıışkulu ı.ıhym. 

Türkiye, dokuma sanayi i.ininlp.ri ihra· 
cal ılU!u vıemkıt! 1 9i2 yılından sı,nril bı.i· 
ytj� hir atılım yapmış ulJclakla hirlil-.h'. 
: : 'iN ;uasınc!:ı henUz oldu�.ça �('fi hir 
konııuu.!a. .I ... nC8h.. .)tr..ılCJiı.. u\"ırlaıı 
onl!l:ıli l!ii,ülUnesi Ilcdeni)lc, aıılı kapi· 
t..-ıli/.ınirtin !-cnı Japon�a c..Idaylarımı t..ı. 
nınaıı olanak: .. rdıın yar.rl.ınına. ... ı t;!%n. 
rtiluyor. 

Ece\.it Hul;umeti, rara roılU'nun is

tikrar pro�fJ"anıım kahul elU. Bundan 
once ı'ı..rl... parasının ' LLD Dolan karşı· 
!\Indaki de�crini ptzdc 23 or.lnında rlu
şlirereı.. ?fi lira olarak belirirdi. Ancak 
bugün' için Türk Lirası'nın kurunun ger· 

çe� degednın ultınd� oldıı�u "riylent'· 

mez. Ulu�lararns:ı P"ra Fo nu ile Ocak 
1979 -da "sLaad·hy" dli7.cnl<,mesinin 
ikinci )"i.h için yapılut'ak gjirü�meler �i· 
rasandıı yeni bir dcvwa. .. ym:un ı:ünctc· 
me gelr.ıe<;i bekleumdL 

Ru ıuada, PUl fo'onu'nun ardınrtan, 

OEcn ülkeleri ve yabancı bankalar Tür· 
1d.ye'nin önüııe 4 milyltr dnları borç er· 
telemesi, 1.5 mi lyar dolan da taZE' pura 
0101,,1-; iızere a�ızhm "ula ndıraC'a]{ bir 
yenı sunl1luş bulunuyor. Ancak )'pm 1:1· 
cını gll1ım kullandırıhyot, Ou alandaki 
hf't anlaşmıı Türkiy," yi halı kapitalizmi· 
ne <!ıtha sıkı ba�lamak i\"iıı inct> taktikle· 
ri i\"f'riyor, 

Basit hir ömt!l-... yabancı bankalar 
kQn:.oNi)'oınu t�n!Silcilerinin Ti.ırkiyt:'yc 
�eliş tarihıpri, Yabancı bankacıların 
I'uıkiye'y<, �pLi� Lilrit:lf'ri ıınce 12 Hazi· 
ran Pır7.artt>si ularak a�' ıklil" mıstı, An· 
('ak, bankacılar J!:eli�lerinl lek y 11'& ola· 

Dediler ki • • •  

Valiahi Bu Hük�e(e Güven ıniyorlar. .. 

rak ertelediler ve SaJibakan Bülent Ece· 
vit Sovyetler BirUeı 'nde Iken 22 Haziran 
Perşembe günü Ankara'da boy gösterme· 
yi yoelediler. 

1$u koşullarda olumlu yanlarına kar· 
şın sosyalist ülkeler ile kurulan ekono· 
mik ilişkilerin boyutlannı fazla ahart, 
nıamak gerekti. Batı kapitalizmınin bııs 
kısı yarunda, ECf'vit f 1ükum�li 'nin de 
sosyalist ülkeler ile ilişkileri sennayenın 
döviz darbogazı ve paz"'r amınuna hf'lır 
li bir çözüm getirebilnıe çerçeve.ınin dı· 
şına taşınnama yönundE'ki 5e�'imi ht'�f" 
ye karşın oldukça aç ık, 

" Bu hülti.Jrıet, işbirlik i burjuvazinin, yerli yabancı tekelle:rin güyen du· 
yacaktarı, ona kt-ndi öz hukÜ"tıetleri gözüyle bakacakLim bir hük�et de değil· 
dir Hang; amaçla olursa olsun, 'Sovyetter Birliği Türkiye'yi tehdit etmiyor' 
diyen, Sovyetler Birliği ile Politik bir belge imzabr.uyı, sosyalist sistemle iliş· 

kileri geliştirmeyi düşünen, salt I<ıf planında kalsa bile 141·142'nin kalkmUln· 
da, TKP 'ye özgıirlti<; sağlanmasında sakınca görmediğini söyleyen, çokuluslu 
petrol tf'kellcrini devletleşormenin sb.zünü olsun edebilen bir hiJtimet, emper· 

YOılizm için, ulusl"raraSl tek. LLer için, işbirlikçi, tekelci bir burjuvazi için 'gü

venilir'  bir hti<;imct olamaz." (Ahmet Kard.ım, PoHtik<ı, 18 HuirMl Pu.ır) 

Sonbaharda" Sonra Tamanıd • . 

"'Türkiye'de batı sistemi içinde daha demokratik bir yönetime ve m4ya· 
sal bir devlet mekanizmasına kavuşmak için sıv.ıışımı, beşinci ay sonundıı hi· 
li. sürdürmektedir Ecevit hükiineu .. 

"Sonbaharda bu s;ıvaşım bitmiş olmalıdır. 
"Çünkü başu bir sürecin ko�lIarl, Mlak bu savaşırnda bapn bunıl.· 

sa düşünülebilir." (lıh;uı Selçuk, Cumhuriyet, 20 Hui .. n �Iı) 

Peki N için Söylüyorsunu .. ? 

''PoIislerara� karşıt dernekleşmeler sosyal ve ekonomik twc.lann daha 
iyi korunma� için bir yarış yerine, bir s;yasal ve ideoloiik IQmplaşma nlttlii· 

ne dönüşmÜ$tür. Bunu, PoI·Der'i, PaI·Ens'i, ba$ka herhanp bir kurulu .... suç
lamak. içrn söylemiyorum," (Bilent Ecevit, Cumh"';yet, 21 Huinn ÇVŞMn' 
bal 

Daha Beteri Olamayacağına Göre, .. 

tl Ali Sirmen : ... bir sorun çıkıyor ortıya Bununla gerek pazar olarak NA· 
TO'ya bağlı olmak, grrek yatl"ım olarak NATO'ya bağlı olmak ... Bu siparişler 
durduğu uman j,tih,l.'m sorunlarının çıkması, puann kaybolması gibi tek 
kaynaga d"ha fazla hagı<ıyıcı bir nitelik gôstermiyor mu? 

"Ecevit: Ben , ugcnden daha çok �ek kaynağa bağlılıjı 13sıvvur edemi· 
yorum. Elimizde varolan araçlarla gereçlerin işler durumda tutulabilmesi bi· 
le , belki bir kaynaktan gerekli parçaların sürekli akımııa �ıtdır. Her haldt
durum bundan daha sakıncalı oIa'lliiZ." (Ecevit-Si"men GÖfÜ1mesi, Cumhıxi· 
yet, 20 Haziran Salı) 

Ecevit, Farkı Açıklıyor: Onlar Söyledi, Biz Ise Y�ıyoruz 

" Sirmen: Sizin politikanıı geçmiş iktidarların polidbSlndıın, gerek NA· 
TO, gere� AH, gerek üçüncü dUny. ile ılişkiler, gerek Sosyalisderl_ ilişkil« 
konusunda özdeki, temeldeki delişiklikler nerelerdedir? 

"Ecevit: Temeldeki b.şlıca f.rk; söylemekle y.pmak ...... dakl farkt •. 
Birçok doğrular veya iyi şeyler söylenmiş olabilir fakat, o konularda ne yapıl· 
dIAı, hang; adımların atıldığı önemlidir," (aynı görüşme) 

Br de Benden : V.de 83 'e Uzadı 

"Bu hükı.met tek seçenektir. 1981'_ dek, hatta dalı. sonraki birkaç yıl 
için -ortada gw_n ilir saAlam başk. bır parti oIma<1IA .. dan- tek umut, tek Sil
vendlr." (Oktay Akb.ı, Cumhuriyet, 23 Hazı..n Cum.) 

Y()R()Y()Ş - Z7 HAZıRAN 1978 ,; 



ZEK! KlUÇ ' 
13 Hıziran 1978 tırihfi Hünriyet gazetesinde 

"KAWA'yl SAVAK kurdu ..... manşetinin ,Itındı 
"Bağımsız Kürt a.ımhuriyeti isteyen yasa dışı (KA
WA) adlı örgütün Iran Gizli ÖOgÜtiI 'SAVAK' ..... Iın
dın kurulduğu .. perde arkasındın id ... edildiği 
list düzeydeki yetkilileri tırafındın ileri $ÜrÜldü ..... 
yızılıydı. 15 Hıziran 1978 tırihli Hünriyet'te "Iran 
Gizli Servisi SAVAK ..... findın Türkiye'de karışıklık 
çıkarmak için kurdurulan ve bağımsız bir Kürt devle
ti amaçlayan KAWA adlı örgütün ihtiyacı olan silah ve 
malzemenin lran'dan gönderildiği saptandı ... " haberi 
yer alıyordu. 

18 Hıziran 1978 13rihli Hürriyet guetesi Ilk .. hi
fesinin tümüne, olaya ilişkin resimleri ve çataşma kro
kisini koyduktan sonn silrmanşete "Baruni ve Tala
bani taraftan Kürt kuvvetleri birbirine girdi tt , "Top
raklanmızda çarpışıyorlar"ı alıyor ve bunun altana 
haberleri yızıyordu: "Boşbıkan Bülent Ecevit'in bu
gün Fleceği Hakkari ilimizin Şemdinli ilçesi çivı
nnda, Cumhuriyet tlrihimizin en kanlı savaşlarından 
biri 20 günden beri sürüyor. lrak'h KUrt savaşçılar 
çarpışma alanı olarak seçtikleri Türkiye Cumhuriyeti 
sınırlan içinde birbirleriyle kıyasıya vuruşuyoriar.'· 

"K.ınh savaş, görüniişte Barzani ve Talabani aşi
rederi arasında sürüyor. Ancak bu aşiretierin arkasln
dı b<ışka güçler de var. Borunileri I,.." ve ABD des
tekliyor. Talabani aşireti ise, Sovyetler Birliği ve Suri· 
ye' den destek alıyor. Bu yüzden, SAVAK ve CIA 
ajanları ile Sovyet KGB ve SlWiye Ajanları, savaşın 
içinde. KAWA adlı gizli Kün örgütii de bu savaşta 
Talabani'nin yanında yer almış bulunuyor. Bu suretle, 
ırın gizli .. rvisi SAVAK. Türkiye'de desteklediAi 
KAWA'oın 'ihanetine' uğradı." 

BU KORO NEYI AMAÇlıYOR? 

HWriyet Gazetesi ile birlikte dünya işçi sınıfı ha-
. reketini proveke eden maoculuğun Tür1dye'deki uzan

tısı Aydınlık gazetesi de, sahifelerini aynı kaynaktan 
çıktığı ınlışılın haberlerle ay .. konuyı 'yırıyordu. 
20 Haziran .. rihli Aydınlık' .. mınşete çıkartılan ha
her şöyle veriliyordU: "lrak'ta karışıklık çıkaran Sov
yet yanlısı Talabani Kuvvetleri Türkiye'den 'kovul
du"

. 
"Suriye'den gelerek Türkiye üzerinden lrak'a ge

çen Talabaniciler, lrak'tan kovuldular", "Daha sonra 
Türkiye'ye dönen Talıbıniciler köyleri tekrar yağma
ladı", "KöylUler sert tepki gösterinu, Talabani tekrar 
Suriye'ye kaçta", "lrak'la Sovyetier'in arası bozulun· 
ca, Talabanidler kanşıklık çıkarmak için lrak'a geç
meye çalışıyor." 

Yayınlandıktan sonra tekzip edilmeyen; hükü
met yetkililerince bölük pörçük de olsa günbegijn dol
rulanmaya ulraşılan bu olaylarla ne yapılmak isten
mektedir? Neden ortam böylesine çok yönlü bir şe
kilde bulandırılmaktadır? Ve yine, olayın kamuoyuna 
yansıtdan görünümü ile, bu görüntmün altındaki ger
çek aynı mıdır? Bu sorulan cevaplandırabilmek için, 
dün ile bugünü birbirine bağlayın gelişmelerle; üzeri
ne gidilmek istenilen hareketin tahlilinde nedeşmek 
gerekir. Türkiye işçi sınrfı hareketinin gözardı edile
mez bu sorununun yorumuna geçmeden önce, yan
sıtılan olaylmn şimdilik de olsa sonuçlarına ilişkin 

' haber, yorum ve resmi demeçlerden bazı alıntılar da
ha yapmakta yarar vardır: 

DAHASı VAR ... 

18 Hıziran 1978 tırihli HUrriyet gazetesinde 
" OIayın Başlangıcı ye 'Açıklama" başlılı altında şun-

PAFTAYA Çi 
GERÇEKLEŞTiR 

iır yızılıyordu: "Olıy. 1975 yılındı I",k· .. ki "vış 
sonucunda yenilip lran'a kaçan Celal Talabani kuvvet
lerinin I",n .. SAVAK'ın bıskılırı karş�ındı TUı1dye 
üzerinden Suriye'ye geçmek isteme� Uzerine patlak 
verdi. Talabaniler, Türkiye'de" henüz izin verilmeden 
yıklışık 2 bin SOO kişilik bir ordu halinde sınır1ın ... -
ZJ geçerek, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi dob.ylırına 
geldiler. Bur.ıdı bazı çanşmaı .. oldu ..... 

"Bu ;ırada Talabinilere geçiş izni verilmişti. An
cak Şemdinli'den hareket eden Talabaniler, Irak sınıfı 
yakınlarında Baş ve Tal adlı Tü", köyleri yöresinde 
·Sılcı. demokradk özgürlükdi, CIA ,", SAVAK deste
ğinde' olar.ık tanımlanan Barzanilerin saldırtsma uğn
dı." 

.
.... Giderek Barzınilerin üsıünlük "ğl,mısı .. 

Talabanilerin çember içine alınması biçilTinde gelişen 
"vış" çtmber giderek dırılırken. TUrk Silıhlı Kuv
...ederi çatışmaya müdahale etmeyerek, savaş yerini 
dıha geniş bir çembere ,Imık!ı yedndi." 

" ... Bu anda, açhktan perişan haıe gelen bazı Ta
tabanilerin yöre halkına, ekmek karŞılığı, en kıymedi 
varlıkları olan silahlannı verdikleri öğrenildi. Son ola
nk, Baruniler, dağılan Talabani kuvvetierine LS Ha
zjnn akşamından itibaren 48 sut süre tanıdılar ve tes
lim olmazlarsa toplu imha hareketine geçeceklerini 
bildirdiler." 

"20 gündür süren toplu savaş, son iki gUndlr bir 
insan avına dönmüş durumda. Barzaniler, Talabanileri 
tek tek avlıyor ve teslim olmazlarsa öldüruyorlar ... •• 

..... TalaOOni .. vışçılan, ·Aldınldık. iğfıl edil
dik ve ihanete uğradık" diyor1ar ... Barzani kuvvetie
rinu sarılmalannı bu kuvvedere bilgi verilmesine bai:
lıyorlır." 

HüKüMETIN KONUMU 

Alıntılıra devım edelim: 
..... Türkiye çeşitli nedenlerle bugüne kadır kendi 

toprakları içinde cereyan eden savaşa fTildahale etme
yi sakıncalı bulmuştu." 

.. ... Ecevit'in köye ulaşım prograrmnı başlatma" 
,dı altındı ve ııerçekte i ... bu olıylı'" bağlı olarak .. 
en azından Hakkari'de gücünü gösteremeyen de\ltetin 
varlığını ispat etmek için Hakkari'ye gelmesinin yanı
sıra Genel Kurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komu
tanı'nın da olay yerine gelmesi bekleniyor. BUyük bir 
olasılıkla bu ziyarerlerin ardından Türk Silahlı Kuvvet
leri olaya müdahale edecek. 

"Söylenilen böyle bir müdahalenin mevcut jan
darma biniklerince yapılması halinde, sonuç alınama
yaQğl ve mutlaka komando birliklerinin sevkinin zo· 
runlu olduğu. Bu arada, Hakkari'ye ulaşan bilgilere 
göre, bu komando birliği yola çıkmış bulunuyor," 

Ttrkiye kamoyu, olaylann bu şekilde yansıtıl
ması ile alaca karanlık içine sokulmaya çalışılırken, 
Başbakan Euvit Doğu'daki bu son ilçemize köy yolu 
projesi başlatıyor ve doğuluların ilk kez "tanıştiiı" 
devleti. kendilerine götürllyOfdu. Artık "devlet Doğu' 
da" idi. Başka bir deyişle" HlIıiyet ve onun "müm
taz" kalemleri Arcayilrek ve Metin Toker'in; Mao. 
cu provokatörlerin; resmi ...e resmi olmayan devlet 
yetkililerinin elbirliği ile başlattıkları kampanya, so
nuçta, Kün vatandaşlann devlete ilişkin beklenti dU
zeylerini Oldukça yükselterek devletin "Doğu'ya ge_ 
lişini" utrunda mücadele edilmesi gereken "lep hali
ne getirdiler. 8u aktif talep karşısında "gerileyen" 
Başbakan, Genel Kurmay Başkanı ve diğer yetkililer
le birlikte. böylece ilk kez devleti Hakkari'ye götürdU
ler. HakkMi'de olaylara ilişkin demeçler verildi, kom-

şularımıı I",n .. Irak', Çolnlır yıpıldı. Genel Kır
moy Boşkonı E .... n. Doğu'dıki bölücU ıkımlınn üze
rine hızla gidileceğini ve en kısa sürede köküniiı ka
ıınacağını söylerken; Başbakan Ecevit. Güleydolu ve 
Doğu bölgesine bu yu köye ulışom projesini uyııulı
yıcıklırını beli,-u,rek konuşllWlnı şöyle bollıyordu: 
"HükUmed miz dünyıdı hakça bir ekonom k düzen 
kurulabilmesi için, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan 
ülkeler ar.lSlndaki dengesiılilin giderilebilmesi için 
gelişme sürecindeki �Ikelerin etkin ve çok yönlü böl· 
gesel işbirliği yapmalarına inanmaktadır. DostunIJl 
.. komşumuz Iran .. Irak ile böyle bir işbirliğinin te
mellerinin atılabilmesi için her olanak vardır. Bu ola· 
nıklar bugüne kadır yeterince değerlendirilmemiştlr. 
Hükümetimiz bu eksikliği ve gecikmevi gidermek için 
her adımı atmaya hazırdır. Hakkari'den dost ve kom
şu Iran ye lfilk uluslarını esenlik, bM.ş ve başarı di
leklerimi sunmm. it 

GERÇEK NEREDE? 

Hakkari olıylınnın bugüne kadırki geüşme sey_ 
rini, Metin Çulhaoğlu arkadışımın "YiirUyilş" dergisi
nin 166 . ..  yısını yazdıtı .. It Tuzılı" ,cDı OOş_
sinin çerçnesine ttpaup oturtnıak mü"�di1dür. Ger. 
çekten Irak. Iran "" TlIrklye burjuvızioinin Hıkkari' 
de sahneye koyduAu oyun, tamm anlmnyla bir "It 
Tuzılı"dır. Bunu ın!ıy,bilmek ıçın. kNc:ı dı 
obı Irak Kürt ulu,,1 hareketlnln dününe .. buıııınııne 
bümak ve yine, bu hareketin T�ye'ye yansıması 
ile Türkiye'deki sonuçlınnı irdelemek ..,ekir. 

UI .... I harekeder ve bu hareketlerin gündeme F
tirdiği ulusıl sorunlırın çözUmü Için mllıadele edilir
ken, her dönemde, son cıe.ece yıygın "" ..... 1 yınlış
Iığı ,çığ, çıkan ınlıyışlır yeniden ortoy' Çıkır. s0-
run.., doğrudın doğruy, özüne lUşkin en temel yın
Iışlık. belirli zarnınlırdı sunuş biçimlerinde faıkhlık

'Iır olsa bile. işçi sınıfı bilimsel sosyıllst hareketlıoln 
"ulusal bağlmSlztık isteme görevi her uman ve koşul
'uz olırak ... FÇerlidlr. yoksı belli koşullır .ıtındı 
mı geçerlidir?" şeklinde il'de edilebilecek nok .. dıkl 
tutum farklılığıdır. Bu birbirinden temelden farldı 
tutumun ifadesi olan birinci cümleyi, bilimsel sosya
lizm reddetmekte; "" bunun demokratik Iıflırdın öte 
bir anlam "şıy,moya"'ını bugüne kadırkl pratltl ile 
ispatJamış bulunmiktadır. lenin, uluSiII sorunlara 
yaklaşımarının, burjuva-demokratik yaklaşımdan ay
rıldığı temel noktayı şöyle anlatar: "Bwtuva demok
ratları (ve onların izinden giden günlinilzUn sosyalist 
oportünistleri) demokrasinin sınıf m(lQdelesini orta
dan kaldıracaAını hayal ederier; bu nedenledir ki, tüm 
siyasal isteklerin, 'kayıtsız şartsız: 'tüm halkın Çıkarla
n açısından', hatta evrensel ve mutlak ahlak ilkeleri
nin gözedldlği bir alay soyut lal kalıOOlığl haUnde 
sunarlar. Ister soyut idealist felsefede ifadesini bulsun 
ister ulusal bağımsızlık gibi somut bir talep halin� 
ortaya çı�n, sosyal-demokrıt1ar bu gibi burjuva tuı: 
yaılerini her zaman ve heryerde acınıaksızın sergile
mekten geri durmazlar." (lenin, Progn.mımızda Ulu
.. I Sorun. s. 63072) 

ULUSAL HAREKETIN 
SıNı FSAL BOYUTU DA VARDıR 

Ulusal hareketleri değerlendirirken ve çÖl.Um 
yollan anrken, soruna, hangi koşul altında olurSiI ol
sun ulusal bağımsızlık için kayıtsız Şartsız m(lQdele 
edilir diye bakılamaz, bakılmamıştır da. Ornejin 
Marks ve Engels, ıtalya'nın birleştirilmesinden ve öz-



DiKLERiNiZi 
MEYECEKSiNiZ 

giO'IOğünden yana çok kznrlı bir "'Vlr ,ldılar .om bu 
"'Vlr 1859'da Napolyon', iıbirliği yapan l"'lya'ya 
karŞı çıkmalarını engellemedi. Dolayısıyla, ulusal 
harekederin sadece _i bir tomele değil, özellikle 
sınıfsal bir temele otunulmasa için uğraşılif, bu uA:ur
da mücadele edilir. Bu yüzden de "kategori k olarak 
uluswm kayıtsez Şartsız bağımsızlık talepleri" önüne 
geçilmesi gereken ciddi bir yanlışlıktır. Bilimsel sos
yalistler, Marks'ın dediği gibi "tarihin devrimci anta
nnda polemik .. n korktuğu kadar hiçbir ıeyden kork· 
mayan dar kafalı ve ukala devrimcilerltde" farklı ola
rak yanlıılıklart. mücadeleyi, .. rdikleri mücadele ile 
birlikte yürütürter. 

EMPERYALIZM HAREKETI 
NASIL SAPTıRMAK ISTEDI 

Irak Kürt ulusal hareketinin bugününe ve geçmi
ıine yukarıda kısaca belirtilen bilimsel yaklaşımın iii' 
ğı oltında b.kmak g ... klidir. 1970 öncesi 10 yıl için. 
de, Irak ulusol Kürt hareketi, . l rak içinde bağımsızlık, 
demokrasi. sosyalizm mücadele eksenine otunülarak 
gelişirken, uluslaraRSI planda da emperyalizme karşı, 
sosyillist sistemin, kapitılist ülkeler işçi sınıfları hare
ketinin ye ulusal kurtuluş savaştannı" genel çıkarları 
ile uyumlu ve onlardan destek alarak sürdürüldü, geliş
ti. on yıl boyunca, bu hareket bir yanda ülke içinde 
demoknsi sınırtarını genişletirken, diğer yanda ülke 
yönetiminin antiemperyalist bir tavırın içerisine giril
mesinde en bUyii< katkıyı sağı.dı. Sonuç'" tarafl.nn 
Ülerinde anlaşuğı bir anlaşma sağlandı- Sözkonusu 
anlaşma ile olrt'WI gereken gerçekleşemedi ama; aynı 
anlaşma mücadelenin ulaŞtığı ve oluşmaıma neden oL
duğu nesnel ve öznel koşulla"n elverdiği en ileri dU
.. )Ide hükWnler içeriyordu. Ulaıılan nok'" bir yol 
aylnf11l idi. Ya anlaşmanın noktlS& noktasma hayata 
geçiilmesi, böylece başta işçi smıfının bilimsel sos
yılist partisi olmak üzere tüm demokrat ve ilericiler
le ittifakı perçinlemek için mücadele edilecekti; ya 
da, Barzani tarafından ileri sürülUp uygulanmasına ge· 
çildiği gibi, ontaıma yırtıl.cak "k.yıtsız ıartsız" ulu· 
sill bağımsızlık için yeniden silahlı savaşa başlanacak
tl. Ikinci yolun izlenmesi için, emperyalizm ye onun 
Ortadoğu'daki jandarması olan Iran elden gelen tüm 
olanaklannı sarfettiler. Emperyalizm ve onun Irak' 
taki işbirlikçisi burjuvazi için önemli olan, Irak Kürt 
ulusal hareketinin uzun silahlı mücadele ile kazandı
ğı kazanımlarını ellerinden almak; bu hareketi, bağım
sızlık, demokmi, sosyalizm ekseninden uzaklaştır· 
maktl. Bunun için hem nesnel, hem öznel koşullar 
vardı. Ink açısından, bağlmstzlık, demokrasi, sosya
lizm mücadelesinin daha ileri düzeye çıkartılması ko
ıullan doğmuıtu. önemli bir ha'" y.pılm.dıkça, de· 
mokratik ve b.ğımsızlıkçı güçler arasındaki ittifak 
perçinlenip geliştirildikçe, sosyalizme ulaşmanın ko
şulları zonanabilirdi; bu yolda yeni kazanımlar sağla
nabilirdi. 

EMPERYALIZM DüŞMANLI(;1 KöRüKLüYCR 

Emperyalizm ve onun lrak'taki uzantıları, bu ko
ıultan değiıtirmek; hareketi ulaıtığı nok"'dan geriye 
götii'ebilmek için; Irak ulusal Kürt hareketinin zaafla
nna yöneldi. Bir defa, 10 yıllık uzun bir savaş, peş
mergeleri yormU$, onları, ikinci bir savaŞı göze alır 
dLU'Umdan çıkartmıştt. Ikinci olarak, bu harekete ka
tdanlar, savaş sonrası ekonorrik ve demokratik tı
leplerinin biran önce gerçekleşmesini istiyordu. Bu iki 

• öznel durumu dikkate almak zorunluy.du. Banani ve 

i daki en son ;Içem;zde köy yolu proies;n; başlattı 
Içişleri Bakanı ırfan Ozaydınh, Köyişleri Bakanı Ali Topuz, Maliye Bakanı Ziya 
Müezzınoğlu, Devlet Bakanı Salih Yıldız, Devlet Bakanı Ali Rıza Septioğlu, 
Bayındırlık �kanı Şerafettin Elçi de Başbakan'la beraber bulunuyor 
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tırafıarları, ilk önce bu durumu dikkate alarak hare
ket edenlere karŞı savaş açarak, onları dışladı; daha 
sonra savaş ilan etti. Sonuçta, yeniidi ama, bu yenil
ginin sonuçtan kaybedilen muharebenin sonuçlan 
ile sınırlı kalmadı. Irak ulusal hareketi, ülke içindeki 
ittifaklarını kaybetti. lrak'ta on yıl boyunca "Kürt 
Arap kardeştir" şeklinde hayata geçi'ilen ilke, halklar 
arası fanatik bir düşmanlığa dönüştii. Bu düşmanlık, 
karşılıklı olarak binlerce Kürt ve Arap ilerici, demok
rat işçi, köylU ve aydınını etkiledi. Böy�ce yönetim
de ağırlıklı olarak bulunan ırkçı şoven milliyetçi 
baasçıların ödemini duydukları faşizan tedbirlere ola· 
nak hazırlandı. 

Baasçılar, bu olanakları hızla değerlendirerek, bir 
yandan yeniden toparlanmaya başlayan Irak ulusal 
hareketini bastırmak, bu hareketin doğru bir raya 
oturmasına engel olmaya yönelirken; diğer yanda, ge
lişen ve g;derek kitleler nezdinde saygınlık kazanan 
Irak Komünist Partisinin vermekte olduğu mücadeleyi 

. bastırmaya, geriletmeye çalışu. Son olaylar, emperya
lizmin adım adım ona yaklaşan Baasçıları� artık dar
be vurur duruma gelmelerinin ve bu yolda hltta hare· 
kete geçmeye başlamalarının sonucunda görünür du
ruma gelmiştir. Irak Komünist Partisinin ileri gelen 38 
yöneticisinin idamı ve Irak Komünist Partisinin dış
Ianması olayı ile Hakkari olaylarının üst üste çakışma
si bu anlamda, anlamlı ve son derece ciddidir. 

MUHAREBE DEGIL SAVAŞıN BüTüNü 

Toplumsal mUcadelede temel sınıflardan biri, dj
ğerine karşı savaş sürdürürken, hiçbir zaman tek bir 
muharebenin başarısıyla yetinmez. GUcünün ve koşul· 
larının olanak vereceği en ileri noktalara kadar süren, 
sürekli bir savaş yUriltilr. Irak Kürt ulusal hareketinin 
Ortadoğu'da yeniden tekrannın nelere malolacağını, 
emperyalizm ve onun uıantısı olan, özelllkel sorunla 
yakından ilgili olan burjuva hükümetleri çok iyi bil
mektedir. Bu nedenle, IBk'da başlatılan ve Hakkari' 

de noktılanmak istenen basttıına olayı, arzulanan ob.
n,klan ilgili üç hOklmetin de eline _miıtir. Bu ola· 
nak her üç hüklme .. de, .ntidemokratik ve her tia'· 
den baskı ve zulmünü sahneye koymaları için "yeter
li" gerekçeyi Yermiştir. "Devleti ile milleti ile bölün� 
mezHk sakızı, her zaman olduğundan çok çiğnenebi· 
lir duruma gelmiştir. Bu sakızın çokça çiğnenmesine 
yar.ıyacak ağız bulmak için, çeşit çeşit reklamlar ya· 
. pılmaktıdır. Yuk.anda yaptığımız �ıntllar, hep $l
kızı çiğneyecek ağızları bulm.k içindir. Böylece ar· 
zulanan "vize" "aydınlardan" alınacak, bu yolla cb 
kamuoyu derin bir körlüğün içersine sokulacakur. 

TUZAK VE SKANDAL 

Bir yandan arazi koşullan açısından ancak çare
sizliğe düşülürken başvurulabilecek bir alanı geçişe 
açmak ve bu geçiş için izin vermek; diAer yandan, ge
çişlerine izin verilenleri korumanıak bilerek ve daha 
önceden paftaya çizilerek gerçekleştirilmesi planla
nan bir kitlesel kırımdan öte bir anlam taşımu. Nite
kim öyle de oldu. Türk'lerin "misafırperverliğine ya· 
kışmayacak ' şekilde, geçişlerine izin verilerek Tw-
kiye'den geçirilen Talabani taraftarlarının IQtliaml 
skandaldan b'ıka birşey değildir. 

Olay özüne inildiğinde hem çok önemli, hem 
çok ciddi ve hem de çok öğreticidir. Bu acı deney
den ders alınarak, daha sonra açılacak ikinci perdeyi 
bugUnden tahmin etmek gerekir. Sis pompabın, to� 
lumun Uzerine bunun için atılıyor. Burjuvazi dün ol
duğu gibi, bugün de, yarın da balık ammak için suyu 
bulandırıyor. Dün, bulanık sucb epeyce balık avladı. 
Balıkların nesiini tüketeceğini .sandı. Tükenmedi. Bu
gün artık, dinarnitle ve tlrolle balık avlamaya çıkıyor. 
ÇünkO b.lıkl.r çoğaldı. Tüketemiyeoektir. Ama tOke· 
temlyecektir diye, sürekli onların olulanna, veya on
ların dlnamiti atacaklarını bildiğimiz alanın içine gir
mek alışkanlıklarımızdan hızla kurtulmamız gereki
yor. 
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iSCi SıNıFı HAREKETi VE GENCLiK 
• • • 

GENÇ öNCU ça\ı$malannı Sir<!ürii
yor. "Gençlik örgütlenmesinin Ilkeleri 
"" Tiıirklye" adJı klt.ıpçtl!ln ikinci bası
putlı, sırasıyla aylık y.yının çıkışı ve 
ikinci k.it.apçık iıl�i. 

"lş("i Sınıfı HAreketi ve Genc;ın., , .  
adıyla yayınlanan IkinC'I ki�pcıkla 
gençlik örgi.Jıünün <,'Rtışına biçimleri a· 
("ıkılmıyor. Rir anlamda ilk kitapçıkta 
beliriJIM �("nel i!kelerden örgut içi i�le· 
yişe yonelik olanlar anhıtılıp, iimekleni· 
yur. "nlatım biçımi olarak ilginç bir 

ynı izlenmiş Soylenecek Oıanlar, olahil· 
dieinCE' ı'(>nın \'e Dimltray'ur. genc;liec. 
Ken('lik o"guli..uıe o�iillerden alıntılar bi· 
<;iminde �irlflştirilmh;. Böyle<-e bir h8�
kı .:orevt!1' haşan]n�ış oluyor: Gen� 
ııer.çlik y�ınlanııa Lenin \'e Dimilro,,', 
un ('vrensel o\:uL1crini aktarmak. Bu yo. 
nuylc dunyaııın diRer genc;lik örgütleri
nin Vf' �ırlıkla Leninci Komimist Genç· 
lik Blrliginin \e lJimitrovcu KomUıllSt 
Gençlık Birliği 'nin deneyimleri genç mi· 
litanlara t.ı�retili1i)'or. 

(a::o..; ç Öl'\Ce kit.apç�ını hazırlayan· 
lar (,·aJııı;ma yontell'l"nnin temelini. ba, 
şan<;ını (,' ok öneml bir ilkeye dayıyorlar. 
"Işçi sınıfı partisi ile aynı politik plat· 
fomıda olmak, politik harekelP !avırda 
hatın,ı�.k". llu ilk, YORUyı.;Ş·de da· 
ha ıina> yayınla.ıan kin.i yazılarda 
açdmış, konı.:ya belirti yaklaşımlar geti· 
rilmişti. GENÇ O NCC yayınlarınm bu j
kincisinde gençlerin sömürü dilıenine 
duydukları, d,*al. kendilifinden ancak 
bilin�5iz lA.'pki anlatılıyor; ve üzerinde ö· 
neın!t> diişünülırıesi ge1'f'ken bir ı::erçek 
bf!lirtiliyor: ·'Ama bilinçsiz öfke ve tep
ki. d<>enı nıücadeleyi beraberinde getir
mt"Z. nu )'Ü7.den gençler, gerek faşist. 
demogojilere aldanarak tekrar burjuva 
Kteo'ojisinin wueına dii;er, gerekse SÖ· 
nıüriiden kun.ulr.la mücadelesini ilk ken· 
dilerinin başlattatı kanısına kapılarak, 
öncilük görevini yUkI(lnmeyE. işçi sınıfı· 
oın mücadelesini yok saymaya, geç .. işi 
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nucu olın bu kuyrukçu politika ekono
mlzm, sendikal hareketle, politik hıre
keti birbirine kanştırarak, ekonomik 
mücadeleyi putlaşt.ln.Ja.k ve burda kimi 
san 8e1tdikaCllara kolluk kuvveti e:ö�vi 
yaparak ınti·komwisl çiziiye dli4Ü)'or
lar." (sy. 11,12,13) 

"MACERACı AKI�ILAR 1 2  MART ÖNCESINDE 'PARTI SEVIYE
SII\DE BIR ÖRGCTLENME OLMAUlCINDAN DI:V-GENÇ BUGlIN 
KISMEI\ BIR PARTIN IN Y APACA(;I IŞLERI OMUZLAMIŞTIR '  DI
YOR VE BUNU DA MEŞRU GöSTERMEYE ÇAlıŞ ıYO RDU. ON
LARıN MANTICINA GÖRE YAPILACAK BAŞKA ıŞ YOKTU. 'PRO
LETER DEVRIMCILER' PARTI SEVIYESINDE ÖRGÜTLENMEMIŞ
LERDI, O HALDE DEV-GENÇ PARTININ GÖREVLERINI YUK
LENECEKTI. 

"!.şçi Sınıfı Hareketi ve Gençlik" Id· 
tapç ı�ında "aynı platformda olmak" 
böylesine net ,'e tataşllmaz biçimde vur
gulandıktan sonra "ilk gençlık örgüt· 
lenmeleri, politik mücadeleye katdına 
sorunu", "Lenin ve gençlik ", "Bulprlt 
Lan gençlik harekf'ti ve Dimiuov" 00· 
timlerinde işçi sınıfı partilerini w 00- <11 
derlerinin gençlik örgütlenmesine ver· 
ciilderi önem serı;leniyor, revizyonizmle 
nıi.ıcadeleleri anlaLdıyor, bir anlamda ei
rişde �ylenen bir gerçek ceUştiriterek 
\\lrgulanıyor: "Revizyonizm hanet kd._ 
bürününe bürünsün i bilimsel lOI}'aliıtler 
bunlan teşhis ve teşhl.r etmekten ıeri 
dunnayacaklar. Çinkü sapmalar "ter 
st.i olsun, ister 'sol' olsun, son Cahlilde 
burjuva ideolojisinden kaynaklanıyorlar 

ve ona hizmet. ediyorlar." (ıy, 13) 
"D\.Cıyanm çeşiUi yerlerinde işçi ii

rufının kapitalist sömürü düıenini kınp 
sınıfsız topluma dotru ilerleyeıı, "")I)'a· 
lizmi kunnaya yönelik 5uul Iıv14tnda 
çıkarılan deneyler, bu mücadelede eenç 
yıeınlara olan gereksinmenin önem.ni en 
açık biçimde gözler önme aıerpleml,tir. 
Bu gm bu mii:adeleler tarihinden '(UI
n�an deslerl�, bilimsel sosyalist ideoloji· 
nin ktla"uzlutu ile, işC;i smıfının önder· 
lerinin yönlendiriciliti Ile öl(ÜtleMn 
gençlik, dünyarun her yerinde üyeleri ile 
milyara yaklaşan SI.) ... ya erişml.$tir." Bu 
ilkelerle örgüUenen Tüık.1ye ıençl�i de 
şimdiden ıeri döndürtiemez bir ,elit
kenlte"e erişmiştir, ve bu eelı,keruile ya. 
yın alanıoda yarduna olan bu tür Idtap
çıklw da önemli bir bo,lu'u dr'dur
maktachr. 

inkar etmeye kalkarlar. Ama bilinen ger
çek şuc!ur ki; işçi sınıfmın ideolojik,  po· 
Iitik miLadelesi çok fiskilere dayanmak
tadır, temel çelişki olan emek-senna'·e 
çelişkisi nedeniyle kapitalist düzenle �. 
la.şmaz çelişkisi olan işçi slnıfıdıı " e  
onun örgi.idü politik güciJdür, OoRaldilki 
işçi smıfı salt. kendi dar çıkarları için 
mi.i::adele etmemektedir. Kapitalizm:n 
ezdili, sömürdü� um sınıf ve tabaka· 
ların kurtuluşu içinde mücadele ediyor. 
Ve işçi sınıfı, bu smır ve talıakalan ken
di mücadelesine katmak, onlarla birlikte 
mücadele etmek için de utra.şıyor. 

"GençliRin tek başuıa k�pltalizmin 
sömürüsünden kurtulması dütünülemez. 
Gençlik kendi mücadelesini işçi SDufl 
mii:adek!sbıe batlrnh ktlmadıkça. onun 
öncülüRiilü kabuUenmedikçe burjuvazi· 
ye yenik dlişmeyemahkumdur, Tüm bu 
nedenlerledir ki, gençlik örgütü işçi sını· 
(i partisine tavlı'da batınılı olmak zorun· 
dadır. Başka bir deyişle, işçi sınlfı parti' 
slyle aym bilimsel S05)'alist platform 
üzerinde OLmak ve partinin ideolojik ay, 
dınlatmasını ve yol göstericililini benim
semek durumundadır." (6y. 9·10) 

Bu t'tpt.amalar Türkıye gençlik örgüt.' 
lenmesl lçln yaşamsal öneme sahıp. An· 
cak kltapçıj!ın da beıırtU�1 cibi örgüt 
sapmalarla da u� raşmaya bu temel il
keyte birlikte lIaıılamak durumunda. 
''Maceracı akımlM 12 Mart öncesinde 
"Parti ıseviyeslnde' bır örgüdenme olma· 
dıeından, Dev-Genç bugün kısmen bir 
partinin yıpacaQ:ı i4leri de omuzlamış
tır" diyor ve bunu da meşru gÖltenneye 
C;a1lştyorlanh. Onlann mantıeına göre 
yapdacak başka bır sey yoktu. "prole
ter devrimdier" parti ,;eviyeliinde ör
güt!enmemi,ti, o haıdt' Dev·Geu..; parti
nin görevlerini yüklenecektL 12 Mart., 
bu akımların pratikteki mah kumiyetini 
de beraberinde getirdi. Bui:ÜD, geçmi,te 
yapllan kaba Çarpıtmalar yapılmıyor, 
yapılamıyor. Ancak her türden revizyo· 
nlsder sapmalarına daha Ince kıltClar bu
iLrak, gençllel-özelllkle öj!rencl gençı!· 
Ri ·1,c;1 !mırının poUUk hareketinden a
yınna çabalannı ııiirdüriiyortar, Tavırda 
bat'mlıllRı " I,çl SUlılının ideolojiıine 
baRunWık" olarak göstermeye çalışıyor
lar. Bu saptırmanın altında yalan gerçek 
Lle gayet açık; kendi a&de markslSt.le
ninilt gÖlÜ\tülerine leke siinneden işçi 
sınıfının poUtlk önderliiini tanımuma ve 

partiyi inkar tılmekten bı:ı..şka bir şey 
dej!il. 

"GençliCi, işçi slnıfınUl politik hare· 
. 

ketinden ayınnak için sapmalarm yaptı· 
eı tahribUar bununla bitmiyor. Yukar· 
da belirtildiği gibi sapmalar hiçimlerine 
göre çeşitli çarpıtmalar yapıyorlar. 
"Gençliein yolu işçi sınıruıın yoludur" 

derken sosyal demokraUarın teslim al· 
dıCı bir işçi konfederasyonunu "işçi 
sınırının yolu" olarak göst.ennt'ye çalışı
yorlar. Ekonomik, polit.ik ,  ideolojik mü· 

cadele bütünlüetmü kavrayamanıanın r,(r 
(İşçi Sınıfı Har.keti ve Gençlık, Genç 
Üncü Yayınları., 10 TL.) 

,---------------_. _-_.-_ .  _ .  

Yıldızeli'nde 
cinayet 

teşebbüsü 

Tiirkiy�'d� fotut güçl�r, çOıunluRu bmnç,i,ı ıoe arQ)'1f içinde otan la· 
banLarını a)'akta tutobilm�k için 'ü�kU oloralt ,öıd�n' ve prouolra,yonlol' dü
.ıenl�me gere'ini duymaktadll'lar. Tü,*iye'nUt çe,itIi )'örelerind� bu amaçla 
ilericilere, ,0Q'alUtlert karşı kıyım eihatlar.j düunlenmekt�dir. 

Fafutl�rin ,on ıoldarıları arlUında SiUOl l·ıldu.�li ilç"ind. loıyal,..tI�re 
yöneUIr bir cana kıyma girişimi de bulunmaktadil'. lIO«Jn Fehmi, Yık!ueli'nde 
,0.yali6t ve Tii,*iy� Işçi Partili olarak tanınmaktadır toe kendi olanakları ile 
bir de gazete çıkGrmolrtodv. S08Yalht old"'u için ö,,.etm�nlikt�n çıkGrllmış, 
kendi,ine bakanlık torafıııden başka hiç bir jfÖnu u(!';lnıcmiştir. 

Fehmi'nin YıldlZeU'ndeki çabalOrı en bafta (oşi,t ,üçleri raheıt,u fltmiş, 
tehditler birbirini koueıLamaya bo,talTUşlar. Ancak ballrl LI# tehdı"tlcrin ,ök'ne' 
m�ıi üzeriM, TU'rkeş'in ve yardakçılarınuı :Sivol'a ,elifinderı ,onra bu hz ci· 
noyel girişimine bafuurulmuştur. Htmln Fehmi'nin motboa,ıııo yanılik ,aldı
rılardan .onra kendi,i ue elli de kurşun Yalmuruno tu tutmuş, Fehm; bir şan' 
eteri ölümden kurtulmuştur. 

So,yolhtler böy� ıoldınlarla ne ilk, ne de ,on kez korşdOfıyorlar. Bu,u'· 
ne kador .o."alht horeketin blUk, ue IoldırılorlG durdurulabildi'i, dUnyanın 
hiç bir yerinde göriJlmedi. Faşhtler, bunu böyle belteıinler. ' 
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Burjuvazi devrimci l ik bursunu nası l tazmin tdiyor? 
YAŞAR ATlLGAN 

Bilimsel çalışmaların sonuçlarının toplumsal yarar için kullanılma,.. 
öteden beri istenir, savunulur. Insanoğlu, doğa ile yaptığı mücadele sonucun
da yarattığı teknolojiyi yine doğaya yöneltir; bu teknoloji ile doğayı denetim 
jlltına almaya çalışr. Içinde bulunduğu aşamayı. teknoloiide yaptığı ap.ma 
ile daha ileriye götürür. Dolayısıyla bilim ve teknolojideki ilerlemeler, aynı za· 
manda insanın doAaya daha çok egemen oluşundaki, onu daha çok denetim 
altına alışındaki il«lemelerdir. 

Toplumsal bilimlerde de benzer bir durumch" söz edilebilir. "Toplum
sal bilimler bu konuda yaptıkları araşırmalar sonucunda bazı kanunlara ula
şırlar. Bu kanunları" bilinmesi, insanoğlunun toplumsal çevresini daha iyi an- , 
lamasına ve onu, aynen doğal çevreye yaptığı gibi denetim altına almasma yol 
açar." (Emre Konpr, Toplumsal Oeğişme, Bilgi Yayınevi, Ankara, s. 2l)  

Toplumsal bilimlerin verileri geliştikçe insanın çevreyi, toplumu anlama 
yetenekleri artıyor. Bu verilerin ışığında. toplumun daha iyiye yönlendirilmesi 
hiç kuşkusuz bir sistem meselesi. Ancak yint de hemen beitrtmek gerekir ki, 
bilimsel verileri, bilimsel �mayanlardan ayıkJayıp toplumu bugün ya da yarın 
yönlendirebilrnek üzere depolamak, bunlardan yararlanmak önemli bir sorum
luluktur. Bugün Tiırkiyt!'de toplumbilim öğrencileri bu büyük sQ'"umlulukla 
karşı karşıyadırlar. Ve yine bunun için, gerek bugün verilen mücadele açısuı
dan, gerekse yarın sosyalist toplumun kuruluşu aşamasında topllll1u yönlen
diren güç ve etkenleri iyice bilmek, araştırmak zorunludur. Ne var ki, bugün 
ilerici öğrenci hareketinde, bilimsel araştırma ve çözimleme zorunluluğu, ye
rini kolay slogancılığa ve ktılay devrimcifiğe bırakma eğilimindedir. Cerçekçi 
sloganlar, her zaman bilimsel çözümlemeler sonucunda ortaya çıkarlar. Yoksa 
hiç bir zaman sloganlar, ortlda bulunmayan, yapılmayan çözimlemelerin ye
rini tutımazlar. Ancak suç yalnızca bu kolaycılığa kaçan kimi öğrencilerde 
mi? 

Türkiye'de toplum bilim alanında eğitim yapaıı yirmiye yakın bölinı 
var. Bu böli.iıılerden bir ikisi dışarıda bırakllırSl, hiç birinde bilimselfiğe, ger· 
çeğe yakın bir eğitim yapıldığı söylenemez. Yapılan şu: Dönem başından iti
baren yazdırılmaya başlanan kimi ansiklopedik bilı,'iler öğrencilere ezberlttti
riliyor ve sınavda �oruluyor. Kitap yok, araştırma yok, ödev ) ..>k, yalnızca 30-
40 sayfalık şematik teksirler var. Bunlarda d.ı çağın sorunlarından, toplumun 
sorunlarından hemen hemen bütünü ile .... opuf.. , ayakları havada kimi "bilgi "ler 
öğrencilere aktarılıyor. 

Bu iki süreç, gerçekte tım .ınlamı ile çakışıyor. Öğrenciler için, eğitim 
bir yandan kolay devrimcilik, diğer YJndan kolay "sınıf ge�ilcn" bir süreç 
oluyor Ansiklopedik bilgiler ve bunlara Ô3YdrJr e�itim hem öğrencileri kolay
cılrğa, kestirmeciriğt' alışıırıyor , onldrı ard$tırıClhJ1a ve Y.lrallCllığa yöneltnıi-

VÜRÜVÜS 
. 

okurlarından 

Erzurum: 
Kız yurdunda faşist 

kusatma 
• 

Enurum 'da yıllarır ,/iregelen faliul 
bcukı ue luar, bu yılın içinde bulundu' . 
ğumuz aylarında daha do yojunhıştı ve 
Hcuiroıı .,navlorında dorujuno ulaştı. 
Vneeleri, bMkılar daha çok 'Iehirde ho· 
14n erkek öğrencUeri hedef alıyordu. 
Daha wnra faşiıı/erin ba.kı ve zu/m/i, 
kız "grencileri de hedef almaya bafladı. 
Ilunun uzeriM. ötrenciler hep blrlihte 
I't' poU, ,�zaretind(! ollUlo gitmek zorun
do kaldılar. Bu pupIDra hatılım giderek 
arlıyor, ".uya .abuno dokunmDyan" öı· 
renciler de bu If"uplarla birlikte okulD gi

dip Rtliyorlardı. 'şler bu ,ekilde ,elişir
ken. Hcıziran 'la birlikte başlayan geliş
melu, dımunu aUak buUah etti. 

J Haziran 'da Erzurum Kazım Kar�be
lcir Elilim en,titü.U öğrenciıi bir faşuı 

öRrenci öldürürüldii Bu. Erzurum 'da fa· 
şidler tarafından "ilk kayıp" olarah � 
I.cuıdırılıyordu. Faşi.tler kamuoyuna ŞI' 
rin gözlikmeh için Önce se"iz. b!r tören 
diiıenlediler ölen arkadafları ıçın. Ama 
fırtına arduıdan ,eldi. Çeşitli yerler� 
bomba kondu. Şehirde ilerici olarcık bı
linen e'Mf ut! uMatkarların if yerleri 
tohrip edildi. Ilerici olarak bilinen 
ölrencilerin kaldıkları oteller tek tek 
batılarak ölrenciler ıoldırıya ulradı. Bu 
orada ö'rencilere ev kiralayon cu ıohip
leri ölüm u tehdit ediliyordu. 

Kentte blitün bunlar olurken üniver
lite kampu,unda, kız yurdunda gelişen 
olaylOl önUikle bMından gizleniyordu, 
Kız ö'rencUer ıı"ı(larda, oku.Id�, .okak
to dolmuftarda L* yurthır önunde 10-
16 kifilik gruptann ıaldv.ına u,",yor, 

yor; hem de böylesine bir kOlaycılık, okulla birlikte "devrimciliğin" de bitme
sini sağlıyor. Çünkü öğrendikleri ve yaptıkları, okuldan sOrYa onlara genellikle 
basit birer kayıt memuru ya da kalem efendisi �maktan bişka bir almaşık bı, 
rakmıyor. 

E vet, böylesine bir uygulama belki de öğrenci kitlesine 4 yıl için dev
rimcilik yapma olanağı tanıyıx. Ama sonra ne oluyor? Böyle bir eğitim düze
ninin kimin yarirına işlediği açıkça ortıdadır. 4 yıllık devrimciliğin, sonunda 
düzenle bütünleşme ile sonuçlannwında hiç kuşkusuz 4 yıllık eğitimin niteli
ği önemli bir rol oynamaktadır. Egemen sınıflar öğrencilere 4 yıl için tanıdık
ları devrimcilik bununun maliyetini, 4 yıl sonunda onların devrimci nefesleri
ni t(J(.eterek kapatmaktıdır. Burjuvazi için gerçekten kapalilmiHI kolay bir 
maliyet. 

Toplumun en dinamik kesimlerinden birini oluşturan öğrenci kitlesilin 
kendine özgü çelişkileri elbette ülkenin genel çelişkilerinden bağımsız değil
dir. Bu çelişkileri" bir parçası, yansımasıdır. AnCak bu hiç bir zaman, öğrenci 
kitlesinin, kendi çelişkiler ini, kendi başına ve ülke diiıey;,ıde ç.öıebiltceği an
lamına gelmez. üretim araçluı karşısında. bir konumu olmayan öğrenci kitlesi 
genel olarak düzene ve özel olarak karşı karşıya bırakıldığı eğitim sistemine 
duyduğu tepkileri doğru yöne k� \alize edt�ilir. Bu da kendi alanında, eğitimi 
çağdaş, bilimsel bir niteliğe kavuşturmaya YÖr.!lic bir dinamiği oluşturmak, 
oluşan bu dinamikle genelde verilen mücadeleye kendi katkılarını yapm_tın 
başka birşey değildir. 

Kendi başına toplumu kururmaya kalkışmak, "bişı çeken güç" �1'1'Y 
savları gerçekte "olmayacak işler peşinde koşarak olabilecek işleri yapmaktın 
kaçış" ın belirli bir biçimKiir. Böylesine önemli bir potansiyelin, böylesne et
kili olamayacağı bir alana akıtılo 1.SI, en başka egemen sınıflarıı işine yaraya
caktır. 

Öğrenci kitlesinin göz'eri, devrimcilik adııa en genelde tutulduğu süre
ce, genelden özele inilmesi güçleşmektecir. Öğrenci ilkenin genel sorunları ile 
uğraşmasın mı? Kesinlikle değiL. Ancak yalnızca \'e tek başına (lenel sorunlar 
hakkında slogan atmak ba$ka; özel sorunlardan, eğitim düzeninden harekede 
genel sorunlara ulaşmak, genel ç :Iişkinin çözümüne bu özel çelişkilerden ha· 
reketle kalkıda bulunmaf.. başkadır. 

GüniVıüzün en keskin görü"linlü öğrenci liderlerine, "�ci'olara" Nkıp 
düşünelim: Bunların illkemizdeı...i eğitim düzeni konusunda söyleyecek hangi 
sözleri var? Bunlardan kaçı eğitimden so, .. a eski "hızlı" ıklarını koruyabile
cekler? Ve son !lir sO(u: Örneğin bir devrimden sonra bm ları" kaçı işe yara
yacak ve hang; işe yarayacak? 

kıyasıya doviil�'orıJu. Dunların araslıI
dan tedavi görme,igerekenler yurtlardan 
dışarı çıkılanıadığı içill doktor adayı or
kodaşları tarafından tedaui ediliyorlardL 

Bu dayak fMII sıraımda 'oşistler, yal
nızca ilerici, ıo,)'ol;,t bkrenciLre delil. 
taro{ıız durumdaki öğrencilere de 
tahammiil edemediklerin; gö,terdiler, 
Saldırılara hotılartlar arasında. erkek ö'
rencilerin yanısıra yine "ülkücü" kız öt
renciler de bulunuyordu. 

KavgOllz giin geçmezhen, 5 Haziran'· 
do yurtlardaki erkek öğrenciler, .özde 
giivenWI önle",�rine ralmen kız yurdu
na topluca .aldınya geçtiler, 2, Kota ka
dar çıkmayı başardılar. Gliçlüllle öfilene
bilen bu ıotdırı ııonucutıda, ku ö�renci· 
ler gruplar hetinde yurtlarmı terketmeye 
başladılar. Kız ö�renciler arOlında bir 
,rup, yurdu bu şekilde terı' etmenin Er
ZlırUI7I 'a bir doh -ı donm,·mt ınla"un! ta' 
şıdığını, te,lim olma on .ımjffa geldiğini 
ve bu nedenle kalınarak !ir,·ııi'meııi ge
rekti'ini ileri sürdüler. 

Yurtlarda Ilalanlar, adeta bir temer
kiiz kampı hayatı yaşamaya bafltldılar. 
Ancak toplu halde gezebiliyor, odaları' 
no çıkamıyorlardı. Bir de yiyecek "kın
tuı bOfgö.termişti, Çiinkü yurdun kon· 
tini daha önce faşistler tarafmdan "koo
perotifleştirilnıiş " idi. Buradan allf ve
rilj )'apılanuyordu. Dlforıya çıkıp ihti
yaçları korşllamall ;1e bütünü ile Iıayal
dı. Dışarıdan i ;en'ye yiyecek taşıyan ta
ra"ız ölrenciler de fOfiıt dayaktan no' 
.ibini alınm ilerici PoliJ 'Ierin yardım eli 
uzandı, Bunlar kendi aralarından topla
dıhlarr paralar ile ögrenellerin yiyecek 
ih tiyaçlonnı kar,ılamaya çalışıyorlardı. 

Kız yJ.jrdu hiUünü Ue kuşatdmı, bir 
lavaş alonı lörüniimU taşıyo�u Faş;,t
ler tarofmdan ara ııro yurt içinde patla
malar diiıenleniyor, bunlara karfl ö#ren
cilcr "nöbet tutmak ii zorundo kalıyor
lard •. Ancck bir noktayı daha belirtmek 
gerekiyor: Fafiıtlere karşı direnen, ken
dilerini korumoya çalıfon ölrencller de 
neyi lıtedlklerin� neyi hedeflediklerin; 

ve bu hedefler dolrultuıunda noIıl dov· 
rann'Alan gerdtilini h.in olarak belir
lemiş değillerdi. Bu konularda her kafa· 
don bir &es çıkıyordu . 

Bu belinizilk ortamı da belırli rahat
.ız.lıklcu; dO'rIlyordu. öRTenciler Myi 
yaptıklarını diişiindükten ,onra "ne ola· 
c-ajJınl" da nerok (Jtmeye başladıklan on
da kafalarındaki sorulara yanıt bula"u· 
:'orlardı. Söz.:Je öğrenci 'iderleri iM, hiç
bir hedef ,c,termeden yalnlZcc "dire
niş " ve "fedakarlık" bekl;yorlordL 

Kız öRrenciler içerisinde ıerçek�ri 
görebilenler, toplon.arcık durumu diler' 
leri ile tartıştılar. Daha yapılacak, ya
pılmoıı ,ereken işler oordı. ömel;rı 
durum deRerl4!ndirnıuinden .onro. ko· 
şullar kitle örgutler:ne, bMına, 
bakanlıRa, Kredi ve }·urtlar Kurumu 'no. 
rektöre ve ualiye blitün açıklıkı ile arık
ttlohilirdi. Ortaya atılan bu oneri, k..a 
.ürede çalun'",un iıteRi haline ,eldi. 
D;r temsilci grupu şehre inereli vali ile 
göriiştii. Bir takım IÖzler alUldl oma du
rumda köklü bir delişiklik olmodı. Amo 
taptanan çizili terkedilmedi. KarorfOf
tırılan tüm yerl4!re. ,e�kU bafllUrulor 
yapıldı. 

Bu orada CHP il bafkanl.,. da bir 
açıklama YCJpmışh. CHP'nin oçıkl0l710' 
ıındo, kız ölrencilerin "ömek" direnişi 
öulildühten .onra, "başbakan Eceuit 'in 
Erzurum 'o gelme ihtimaliline deliniliyor 
ue öRrencilere bu ihtimale dayanarak 
Ecevit 'le IÖriişmeltri öneriUyordu. 

Bu tiir zorlamaLodan ke.in bir .onuç 
alınamanuw, hiç kUfku,uz ölrenciler 
arcıında neyin ne icin yaplldlluıı bilm.
yen, .orumıu.ı ut il".u grupçultlaruı 
''haklılık'' ı.,.kçe,i oluyor, Har'lltU; di
reniş edebiyah için ,erekçe oluyor. 
"Konımızın .on damlaıı" 'debiyatı yol'

,ınlatıyor. Ancok herftYe "",men, dire
nen ö'renci'erin önemli bir bölümü mo
cero için harcayacak bir damla bile A-an
ları olmodılını belirtiyorlar. 

Gliler Noyanı Enurunl 
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SOVYETLER'LE DOSTLUK HALKıMızıN ÖZLEMiDiR 
Başbakan Ece"it'in ilgiyle beklenee 

50''YeUer Birlieı �zisl geçUgımlz balta 
içinde gerçekleşti. Ecevit, Koslgin ve 
Gromika Ile gÖl'ÜŞmelednden sonra 
Bre;nev tarafmdan da kabul ecüldi. Tür
kiye ile SSCB heyetleri &raSındaki slya
sa] konulanlaki göri.işmeler Cuma günü 
tamamlanmış, gezinin konusunu oluştu
ran başlıca belgeler imzalannuştı. Bütün 
dikkatlerin Ülerinde toplandı(tı "siyasal 
belge" de Cuma günü kesinleşen dökü· 
manlar arasındaydı. Siyasal belgenin 
metni, yt'ROYl'Ş'ün di2er sayfaların· 
da yer ah) or. 

Ece-ıi t 'in  "e diRer hüJdmet yetkilile· 
rinin Moskova'da yaptıeı temaslar, gezı 
öncesinde btoklenenlcrin ôLesindf. sonııç · 
lar verdi. Moskovn'ya ';den Türkiye he
yetinin jtUndeminde. siyasal belgC'nin 
YRnısıra, Karadl"niz'deki kıta sahanlığ ı 
n� FlR haU.l. kar�ılık.lı mal mübadelesi, 
ortaJ.. sınai tesislerin gpliştirilmesi ve ye
nilerinin kurulması ve kUll Lirei işbirliei 
gibi konular yer alıyurdu . çarşamba-ve 

'per�t'mt;(' l,1tinleri bu konularda yapılan 
ı.'tıriişmeler, Türkiye ile SSCB arasında 
J...arliılıkh amayıli \'e işbirliei alanında 

. pp).; ,=01-' yeni olal1aJ!ın d�ertenrlirilebi
lecetini gosterdi. Sovyet hi·ı'alııeöni. bu 
başlıca konulıuda TLirkiYi: il<, ilişki l€'ri
nin f;!elilitirilmesi h .. iıı �ni!! bir pcıtansi· 
yeH harekete gpçirm(>yp kararlı oI.d;,ı�1ı 
gerçe�ini. istcse istemese d" bülun yurt 
ve dlinya basnı dıle I!etiriyurdu . 

TICARET ALAi'Ii'DA GENiş 
OLANAKLAR 

eeanin ekonomi k alandaki ('Il oııem
sonuçlannmn ha:jında Turkiye 'nin 

petrol gereksinimlerinin kar\\ı1anIll8sı .. -
zerinde vanlan anlilliına yrr alıyordu. 
MusJ...rıva'daki l\irlı.i�f' hl'yeLİ Jal:a .tya· 
ümın tarunu silr:ıı'<.ler !.!,'tid hasılim ,,('fo 
I(,rird('n C. .Cıvaot1h .. warın(lan H"bl .. li· 
)'(' ul,:urular. "SoV)'eller l�irliR:i petrol 
verr.II:!)'i rCt:idetti " gibi sU',lde h;ıbt!rll'fın 
sahtel�j. ilk ızo�melı'rrlprı sıınra a�ıga 
,=ıkıyordu . Turki)'(' ... "'iS�·B ten, .. ..ı"nna 

gOll!e ı!uşurmek için ,ılelticel!' yay�an hıı 
llioylentllerin tersin(', iki 1� J...e arasınca 
petrolharşıht!ında mal mubad�lesini 011· 
gOren 'ıir i1kr anlaşmasının ı::crçt'kleşli· 
gi h('1Ii ol-:1u. [)Ört senem: uzun hir ıtü· 
nl:!Oli ",,'sayan hu anlaşma ile. Turkiye
nin ı d,. li wrek..siniminin lamal! ıına ya· 
h ıı, "ır rıoll!lnunÜ1'l doviz ı<3r�ı.lI�1 olma' 
dan -.;ı� l;ınnıasl, bo)lecc Türki)� r.in di · 
(; ... r Lilkelerll' yaptıg. doviz k3rşll� i tica· 

n .. tin dp çeşitll'ııdirilmesi (,Iana�ının ya· 
ratıhnası gen;f' klr'ştirilr.ıitıo oluyordu .  

Ticari ilişkil('rin l,t!li�tii.llnıt'si konu· 
llJnda. önem !lırasına �ore. petroldeıı 
<;Onra demir-çelik \'l' gubre gibi ürunlcr 
uzerinde vanlltn anla�malar geliyordu , 
TurIJye'nin bu gibi urunlere u1an gerek· 
sinmelE!nnin de )oıne maJ kar�ı1�1 ola· 
rak ve 'fürlJye'niıı ihracatının bileşimini 
z.en�nleştirPt'ek biçimde karşılanmuı 
konusunda Moskova 'daki gOriışmeler Si· 
rasında gonili birtiCine \ arıldı. 

KıT A SAHANllGI SOR UNUNA 
YEN I YAKlIŞIM 

TLirkiye heyetini Sovyetler IlirliRi ge· 
zisi sırasında yine beklenenlerin ütesinde 
sonuç aıınan konulardan biri de Karade
ni1.dpkj kıta sahanlıRı lDrunuydu. Geıl 
bnet'sinde "nkara'daki dışişleri çevlerin· 
dt>n yayılan yorumlar, teknik ayrınttlar· 
i:) dolu ubn bukonudakısa gjrede bir ar,
laşmaya vanlmasının mümkün olmadıCı. 
aynca SOvyt>t hukwnetinin lubJmunun 
da böyle bir anlaşmayı güçleştirdiRi yö· 
nUndeydi , Bu tür yorumlar, ıerçekte. 
bııgune kadarki hüklWnpUerin, Sovyetler 
fJirl�i')le i,birllti eöri.ıntüsünde olına· 
mak için KAradeniz'deki kıta sahanhlı 
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nAşBAKAi': ECEvlrlN SOVYETLER IlIRLICI GEZI�I SIRA· 
slr.rMKI AÇI"lA�IALARI \..lUSLARARASı I LIŞKILERDEKI 
OlU�I LU CHI!;iM':LERli': GERISINDE KALMADlC·NI KA
!\ ITLAMAK ıÇIN ÖZE L  BIR çAnA I IARCADICUH GÖSTER· 
M I ŞTIR . A!\CAK . ILU KONUnAKl KARARI SOMUT GIRIŞIM. 
LERE: lll' KA R ı\ K V I: RMEK GEREKECEKTlle SSCB ILE ILIŞ· 
KIl[HI!\TORKIYE D I Ş  POLITIKASI!\IN OLUMLU ıılR ET· 
KENI 1 1 ,\ U 110 E C E l.Fııll.�!ESI ıÇIN, BL: ILIŞKILERIN BAZ I 
PA7 A R l I K L\RA GÖRE A'r AR lAi':AN MANlvELALARIl\ ET· 
K ISlfIoDli': K L;RT.-\RI l�;ASI GEREKI R .  

Iwnusuııu uykuya htrakmalannı bir ta· 
kım sah:..e mnzereUerle örtbas etme ça
I:::8lannın :)ir d('vamı nitel�ındeydi, Bu 
arada IJf'l.i cınesınde y('rli maocu ve di�f!r 
aııh .ıntHwmi.ınisl çevreler de, 'Sovyet· 
u'in Kam.denlz'j de pazarlık masasına 
)'alırdl�l" tünutden soylentilerle Mosko· 
\'ll 'rili yapılaca� gôrü&melere gölge dü· 
şÜm"e J...ampanyas.ına (!irişmişle--ı.i . 

SuV) et yeıkilileriııin Moskova'da 
açıkça belli ulan yaklaşımı ise, Karade· 
niz'dı·kj }.:ILa sahanJıAı soru nunun en kı· 
sa sun.·de butUn yönleriyle c.;öziimlenme
!inin \ınUndt bazı cnceller \'arsa, bunla
rın SoV)el tarafından gelmediRini ortaya 
koydu. r:riıı�mclerin ııyrıntdı bir anlaş· 
11\8Y3 olanak ven1iRin'in helli olması, bu 
konuda anlaşnıÔının imzalarunasınm bir 
ı,'lin t!rt<,l('nmesiyle !ı'\nuçlanı1ı, Varılan 
<nlaşma. u luslararası deniı' hukuku açı
Ilimdım da ileri yP doniik bir içerik la!iı· 
yort!u. Karadeniz 'cte �izi1en kıta sahanlı
Ci sınrı, denizin ortasından çililecek bır 
ı:ul olarak belirl('niyordu , Ilu sını"n be
lirlenmt$indt>, anlaşınazılıklara mazeret 
olarak kullanılabilecek birtakım teknik 
aynntıların yerine, Karadeniz'den eşit 
olarak yararlanılmasını öngören ' 1ıakka· 
niyet" ilktsi temel alınmıştı. Türkiye 
·SSCB l:.ıla sahanJI� 1 anlaçması. özpUik·  
le Ege denizinde de benzeri ilkelere db
yanan bir anlaşmaya varılması için ör
nek niteliRini taŞıyordu, 

KIMLER ŞAŞıRDı 

Moskova'daki görüqmeler, Karade
niz'ln gökleıindeld PIR hattı konusunda 
da ke&in olmasa bile çok önemli 
gelil$lUelerle &onuçlandı. EcevU-Kosigin 
gÖrüljmelerinln, FIR hattı sorununun en 
lua zamanda bır anlaşmaya balJanması 
konusunda Sovyel taratının kararlıltını 
ortaya koydueu yönündekl haberler ba· 
sında yer aldı. 

Teknik dUzeyde klenlmlni veren bu 
�lIşmeler, gerçekte Türkıye Ue SSCB a· 
rasındaki lIiı;kllerle ııgııı çok önemlı po
litik gerçeklere dayanıyordu, Bqbca UcJ-

ii sorunlar üzerinde çiddi gelişmelerin 
sağlannıası. olsa dsa. Sovyetler Birl�i'· 
nın dosUuk ve işbirliglnden yana niyet
leri konusunda kuşku yaratmaya çalı
şan çevreler için sürpriz olmuşlu, Anti
komünizm ve anö·sovyetizm tabulan
nın yıkılmasım!an telaşa kapıJan gerici 
�Ier, Türkiye ile SSCB arasmda ld iliş· 
kilerin ufuklaruıı kanııhk gösterebilmek 
için, itili ilişkilerde Sovyetler Rirltei'ne 
aıtniyet yakı,tırmaya yönelik kampan· 
yalarını yoRunh,�tırmışlardl. Ece";l'in 
Sovyet hükümetinin ve halkının Türkiye 
ile ilişkilerin geliştirilın�sine hiçbir aıt· 
niyet taşımaksızın etildieini gösterdi, 

siY ASAL BELGE: GERGINLIK 
STRATEJ ISININ IFLASı 

EcENit 'In Moskova gezisinin en önem· 
ii Ürülll; hiç kıışku .uz siyasal belgenin 
imzalanmll$l oltı\! . l lJli ilişki lerin şu ya· 
da bu yönü üzen ıde: birbirinden ayrı o-
larak melanan ilerlemeler, siyasal belge 
Ht> gerçek içeriRini ve bütünlüRünü ka· 
zanmlŞ oluyordu. ; ayasal t beleenin ım
zalanmasıyla. Türkiye ile �eUer Bir· 
I�i aralarındaki Sıyasal ilişkilerin dayan
rll�1 temel ilkeleri bir I1itiliı olarak dile 
getirdiler. Böylece, Türkiye Ile SovyeUer 
Bırlıeı arasındaki Ilişkilerin ··soeuk sa· 
vaş" döneminin gerginlik ortamından Çı
kanidıRı, banş Içinde bırarada yaşama 
ilkeleri üzerinde �lişme yoluna glrdiei 
resmen Uan ediliyordu, Sıyasal belge, 
ban, Içinde bırarada y8famanm, devlet
ler arası ilişkilerde kuvvet.e yada kuvvet 
tAhdidtne batvurmama, halkların 
hWtiin.ranhk e,ltllIi, devleUerin ımutan. 
na ve toprak bUtürılüli.ine, Insan hakIan
na ve her halkın kendi toplumsal ve poli· 
Uk düzenini seçme hakkına saygı, anlaş· 
mazlıkları barışçı bır biçimde çözme, 
Içişlerine karışmama ve uluıılaruuı so
nınlaıda \4blrllal gıbı temel Ukelerinln, 

TUıklye Ue SovyeUer BirIIRI ansındaki 
ilişkilerin de temelini olutturdulunu 
açıklıyordu_ 

Tüddye.sSCB Ulşldlednln bÖYle.i bır 
belgeye dayandırılması, emperyalizmin 
gerginlik stratejisinln inurnın yenı bir 
kanitldır. Bu gellIJme, ku,ku5UZ. 1\irkl· 
ye'nm emperyalist NATO merkezlerine 
baAımldılına son verilmesi, sUah1anma 
yanşı patronlanyla göbekbatınm kesil· 
mesi için tek baliına yeterli olmayacak· 
tır. Fakat banş içinde birarada yaşama 
ilkelerinin Türklye.sSCB ilişkilerinin te
meli o\arıık tescil edilmesi, gerginlik po. 
litikasının hala geçer akçe gibi göster
meye çahşanları sava!i çadıılannda.ki kö. 

şelerine hiraz daha S1kışiı.racaktır. Siya· 
sal belgenin imzalanması ile, sahLe bir 
"Sovyet tehdidi "ni hedef göstererek 
Türkiye 'yi daha da hızLı bir silahlanma 
yarışma sürüklemek isteyen NATO mer· 
kezlerinin yüzündeki maske bir kere da· 
ha yırldmışttr. Siyasal belge, gt'rici gt1ç. 
lerin elindeki çakar almaz anti·sovye· 
Dzm silahının KltJk ancak soluk savaş 
mÜl.elerinde alıcı buıabi lec�ini göster· 
miştir. 

Büyük basının Moskova'da imzalanan 
ıiya."BJ belgenin önemini küçiJtmeye ça
laşması hir ntslantı degildi.r, Siyasal bel· 
geyi sıradan bir k�ıt parçası gibi göster· 
rre� çalışan lıüyük basın patronları, bu 
;maçla, ömeRin böyle bir belgenin Hel· 
sin�j Nihai Senedi 'n in basit birtekranol· 
dığunu ileri sümıektedirler_ Kimileri ise 
ll.irkiye-SSCB belgesinin, Sovyetler Bir
Hei ile NATO'nun büyük dev!etleri ara· 
!lllda imzalanan belgelerden hile daha 
dar kap680lh olmas.ı.na dayanarak. bu ge
tilimenin kapsanuru daraltınaya çahş· 
maktadariar. Bülün bu çabalar, Türkiye· 
SovyeUer Birilai Sya .. ı belgeslnln poll· 
tik sonuçlanndan duyulan encüşeyl 01'
aya koyuyor. NATO merkezferlnm yer
li uzamdan, illas eden "sovyet tehdidi" 
demagojisini canlı tutmaya, Sovyet 
diişmanlqtı silahını ellerinden diqünne
O'Eye çaıışıyorlar. 

slY ASAL BELGE BIR 
BAŞLANGıÇTIR 

Türkiye ile SovyeUer Rmili aras&n. 
dıki ilişkilerin gelişmesinde memll Lir 
8ŞlJT\ayl simgeleyen siyasal belge, ger. 
çekte bir başlangıç olarak deeerlendlrll· 
meUdir. 'lUrkiye.sSCB siyasal belgesl, sa· 
dece iki ülke arasındaki gerginılk ortamı
nın sonunu belgelemekle kalın.malı, 
dosUuk ı,e kalıcı işblrliti yolunda yeni 
tir dönemı baş:atabilmeUdir. Bu yönde
IQ tir gelişmenin önünde, Sovyetler Bir
litl 'nden kaynaklanan herhangi bir engel 
olmadıeı artık açıkça beDI cimuştur. tki 
ülke .... sındaki Işbirilainin taşıdıeı ol.· 
".klı.nn deeerlenıllrilebllmeıı\, özelUkle 
başlıca dünya sorunlanrun çözliniilde 
politik lşbirııeı düzeyine ulaşdabllmesl, 
Türklye'de gedel, anU·sovyet cüçlerin 
etkinilainin kınl.bilmeslne batlıdır. 

Başbakan Ecevit'In SovyeUer Birilai 
wzial sınsındaki açıklamaları, uluslara. 
rası iliı;kllerdeld olumlu gel\4melerin ıe· 
rlsinde kalın.dıtı", kanlUamak ıçın öoel 
bir çaba harcadıeını gö.termlşUr. AD· 
cak, bu konudakI kararı somut girişım. 
le .. bakarak vermek gerekecekUr. Türlti
ye Ile SSCB arasındakı ııı,klledn TiirId· 
ye'nın dış polItikaamın olumlu bır etke. 
nı halıne geUrilebllmesl lçln, bu lIiı;ldle· 
rln NA TO merkezledyle glrişUen pazar. 
lıklara göre ayarlannn manevralarm eUd. 
sinden kurtanlmau zorunludur. Son &i. 
yasal belge, ancak böylece bölgede .e 
dünyada banşın satlUDlaştır�muınDl 
bır lullası olabilir. SovyeUer Bırlıll 
dostluk balkan .. ın özlemldır. Türldyo 
Ue SovyeUer Birilai arasındaki dOlUuk 
ve ı,blrllalnln bekçl.ı de yine emekçi 
kiUeler olacakln. 



Arjantin-J-

Terör ve baskı, 
askeri diktatörlüğü 

kurtaramaz 
GöKALP KAYA 

1 1  Mart 1973 .. çimleri Ile 6 ydhk 
..ı. i tttörtü!e son wrilmesi Arjantin için 
yeni blr dönün noktası olarak görül
mekteydi. Peronistlerin adayı Campıra 
oyların %49'uou alarak seçilirken, Ko
rrülist1edn de içinde yer aldıklan "Dev
dmci Halk lttıfakı" .. bazı başka poil· 
ük güçledn toplam oylan Ile askeri _ 
tatbrlüle " hayır" diyenlerin oraru %80'1 
bulınaktaydı. 

. camparıı Hükiôneü De pollük tutuk· 
lular derhal serbest bırakılıyor, baskıcı 
yasalar kaldınhp, örgütlenme özgür!üi!ü 
ve diRer demokratik haklar yeniden 
tanıyordu. Gerici güçler Ise elbette iste
yerek sahneden çekilmemişlerdi. Uerici 
g;çler demokrasinin ufuklarını genişJet
rnek için mi.i::ıdele ederlerken, gerici 
güçler de sabolajlanna daha o dönemde 
bajlıyorlardı. 

Peron'u blljkanlılla geüren Eylül 
1973 seçimlerinde {se Peroncu Hareket 
Komüniltlerln kl de dahll daha geniş bir 
destek bwuyor, oylanru 9'oSO'ın Ülerine 
çıkartlyordu. Peron'. aaelanan destetin 
temeli. Peron'un "Adaletçı Hareket'inin 
.çim proeramınm ii:retlerln artınlma
lıDI, "aizlile karşı önlemler alunnasıru, 
Lalfundisnun köki"üo ka. ıoarak, gu
çek bir tarım reformunun gerçekle,ti
rIlmeaJnl, ülke dojlal kaynaldan iiıerin· 
de ulual ",emernilin kurulmamıı, bın· 
kaal.ık lillemlnln devleUeştirilmeslni, u· 
tual işletmelerln desteklenmesi ve ko
runmuuıı önlÖnne&inde yatar. 

Aıjanün Komünisüed Peron'u .. çim. 
Imle d_Idetken izleyecelderi poUü· 
kayı emekçilerin bak taleplerinin derhal 
y .... cetlrllmesl, kazanılan ız,ürtükle· 
dn konınm ... ve yenı kazanımlar Için. 
demokraüld.,me ıçın genlf !&Danlı bır 
eylem bIrIltlnln ol\lftunılmuı olarak 
oapbyorlardı. Parti, "demokratik, anüo· 
Ucar1ik, anll·emperyaJlatbir cephe" ku· 
rulmua için mücadele ebne karan ah· 
yordu. 

PERON NE V APTı 

Peronru bükümet özeUlkle d14 polıü· 
ka ve demokratik özJ4jdükler konuların
da bazı led admılar ıtarken ekonomık 
diiıeyde ülkenin """nlanıun _eli 
olon yapılal delı,lmlere yönelmeklen 
çok uzakb. Hukumetin yeni oIu,turulan 
ekonomık plan� anayi bwjuVlZblnln 
like ekonomlainln yönetimine daha faz
la k,Wma iateiderinde ıomutla"" ı.<. 
melleriyle, büyük toprak aahlpled v. 
ulUliararuı tekellerin ",emeııııılndeld 
lOIYCH!konomlk �pının detl,IIr1Im .. I· 
ne yö .. Uk bir önlem ÖC1gÖ<memekteydi. 
Bwıa kaqdık alınacak "önlemlerin" yü· 
künün emekçlledn artına yüklenmesini 
amaçlayan bir "lOI)'al mulareke", Ifçl 
ve ltveren. konfederasyonimnca imzala
nan bır "Toplum.1 Bant Pakb" Ile IeT' 
çekle,ürllmek lllenlyoıdu. Aıjanün 
Komüniltleri batından ıtıbaren bu ''uz. 
Iqmaya" kaqı mli:adele etmektA!ydller. 

Hilklimeün likenln ıçınde bulundutu 
bunalımın yükünU emekçilerin art .. a 
yüklemeyi ÖllIIÖ"" ro ekonomık "pla· 
nı" balkııı &Iderek arta. dl...,1I veldUe· 

sel protestoları Ile karşılanmaktaydı. 
Toplumsal muhalefetin güçlenmesine ise 
Hükümet, daha Peron'un sallılında, ger
çek sı.:ufsal temellerini gösteren, muha
lefeü şiddet kullanarak .lndirmeyl 
amaçlayan bir politikayla cevap vermiş
tir. 

HEPsI BIR ARADA 

Aıjııntin gerçeA:lnln karmaşık ve çe· 
lişldli konumunu Peronist hareketin ya-

, PIS1Dl gönneden anlamak oldukça zor· 
dur. Gerçekten de ''Peronbt Hareket 
içinde, yöneiiminde sat ve merkezci un
auiann çoeun1ukLa olması yanmda, ha
reketin bütünü lçlnd(' de &alcı, aşarı sal
a, solcu ve hatta goşist unsurlann bıra
rada rulunduklanolgusunu gözden uzak 
tutmamak gerekir. "Bufarklıunsurlar ise 
1irbirleiiyle kıyasıya çatışmakta ve 
"sol" uMudar hareketten kopmaktKır
lar. Bu &Üreç içinde ekonomik durum 
dderek kötü!eşmektedir. 

PERONCULUK BUNAlıMA 
ÇöZüM DE(;IL 

1974 yılında resmi açıklamalara göre 
hayat paJıaldı#1 '1'040 oranında mmıııt". 
KiUe mücadelelerinin baskııı Ue 197 S 
ydının başlannda Ii:reUeıde beUrll bir 
miktar aıtlŞ sallanttken enOasyon aynı 
yılın son altı ayında i.K:retlilerin satın 
alma ıjieünün 'l<61'inl alıp gölünn�lür. 
1976 bütr;e açılı 139,2 mllyonpezo, dııı 
öd .... eler deng .. i açlRı I., 1096 milyop 
dolardır. Döviz reze"lerl de etlmekte, 
Pezo .. bn alma deterini büyük bir hızla 
ylünnektedir. NI ... 1976'tA! Hükümet 
kann ile üin ithalatı durdurmak: zot\ln

da kaknmıııtır. Yatınmlar %16 oranında 
dÜlierken, ıımılk çall4ln nüfusun %10'· 
na u1qmaktachr. 

C01 yönoücllerinln toplumsal iıanıı 
anllaşmuuıa karşılık Wkenin her köte
aind! pevler yay'maktadır. Hükümeün 
ve ra,lıt komandolann terölÜne çetltll 
101 gıııplann tA!röril de kar14makladır. 

REÇETE GELlvOR: IMF SAHNEDE 

HUkiônet i .. çözümü d14 borç arama· 
d' ıörmekte, bu nedenle IMF ile ıöı\it· 
meler yapmaktadır . .lIIIF iao %100 exa· 
nmdt devalÜllyon talep etmektdh. 
0"* 1976 ıonunda 7CV bÜYük Iı adamı 
hükilnete blr muhtara vererek ekonomık 
"ve maJJ bunalıma çözlin bulunmaıuıı is
lerler. 1976 1 Mart'ında IMFreçetesiye· 
ni ekonomık program açıklanır. Ptoe
.. mdı yiyecek maddelerinin penkende 
fiyatlumın kontroıU, deVıetleştirilmlş 
b821 1,letmelerin tEel kıılıne geri veril
mesi, yabancı sennıyenln glri,lnl kolay
laşmacak kanun deelıllderl yer alır. Bu· 
na hqdık IMF &adece 127 f> milyondo· 
lar kredi açmaktadır. 20 ıın ıonra Ar· 
janünln d14 borçlarını ödeyecek dunı· 
ma gtlditl açıklarur ve 24 Mart iPıU 
Oıdu Aıjanün 'de tA!krar Iktidar> el koy· 
dutunu Ilan eder. 

lşç; .. n"ını �ıld,mıa operruyonu .onuç.W" kalGarA! .. l 

BASKı, ŞIDDET, TERÖR 
MÜCADELEVI ENGELLEVEMlvOR 

As�ri iktidar IMF �oramını uygu
lamayı görev tildiltini ilan eder. "Eko
nomik Plan "m uygulanması sonucu du
rumda bir diiıEime gerçekleşmezken Iş. 

. sizlik aanı %lS'e ulaşır. Yenı 300 bın 
emekçi 'şlerinden olur. Orta ve küçük 
işletmeler de hızla ifiasa sürükleomek
tedirler. ümtanm görevi IMF'nin "büt· 
çe açılı milli �Iirin % 3'ünü geçmeye
cek koşulunu her ne pahasına olursa ol
sun yerine getirmektir. 

IMF koşullannuı yerine getiriirnesi 
şiddet, baskı \e terörü hıZlandırmakta
dır. Sadece 1976 ydmda terör kurban· 
lannın sayısı 13OO'Ü aşmaktadır. Olke
de "desapaıeddos'1ann, kendilerinden 
haber aluıamıyanlann sayııı 8-11 bin d
vannda hesaplanmakta. Her türtü örgüt
lenme özgürtüeü de klSlllanmışttr. An· 
cak bu terör 'te baskı killesel mi.K:ade· 
leleri aıgelleyememektedir. Arjantin iş
çi sıru(ı ve tiin emekçiler örgüUü m� 
cadelelerine devam etmekteler. 

Saoıyi işçilerini yılın her ayına yayı
lan grevlerine ek olarak 1977 Haziran'm 
da yanhı.ca Roaario ve San Lorenzo böl
gelerinde 6oo0'i lfikm tarım Işçisi grev 
yapmaktadır. Ekim ayuıda Cordoba'da 
Renault _çilerini, Kasım aıında demir
yohı \le DJenos Arieı Metro işçilerinin 
p-evleri örgüUU direnişin Öfnekleridlr. 
Direnişler, 1976 yılı sonunda Hükümeti 
1000 politik tutukluyu .. rbest bırak· 
maya zorla_tır. Aakeri diktatörlük 
mücadelyi lindlrememl,Ur. Bu durum 
Aıjanln'de Diktatörierl yenı çözümler 
�ya zorlamaktadır. 

VENI GELIşMELER 
Cunta'nın en fazla sertlik yan,,.ı 011-

rak tanınan i(yeıi. Amiral Meuen'nın 
geçüRimiz Kasım ayında Iıpanya'da Pe
ronist Uderlede gÖı\ittiii!ü bilinmekte. 
Tub..ıklu eski bqkan Isabel Peron ve 
Sendikacı ZOrell1-O Miguel ile de pu.ar
hklar yap1dıj!1 duyulmakta. öte yandan 
Emperyalizmin sözdileri de başta blzzat 
ABD Başkanı Carter olmak üıere, .ı\ıjan
tin'de "insan haklarının yeniden tanın
maslDl" talep eder oldular. Niaan ıyı 
içinde ise "sol" Peron'aılarta blzzat 
Vklela adına eöru.meler yapıldır, du
yuldu. 

Gelşmelerln bir b-.ka ve önemlı bır 
yönü daha var. Demokrasi Mlerinin &i
kei diktatöriüRe karşı örgüüü eylem bir· 
ııti çatıdarı somut sonuçı.r.ı ulqma· 
ya blljladı. 10 Nisan da Kmıünilt 
Partis!'nin çalnsı ile Peroncu Puti tem
silciled, Radikal , Muhafazakar, Halkçı 
Sosyalist ve Biriqik Sol)'alilt Partiler 
ortak bir toplanb _nda bul\lfabll· 
diler. 

Dünya Kupasın," Arjantin'de PoU
lik gelişmelere be' "mala" alma fll'Uu 
verditl g&leınlenlyor. Ama Arjantin'de 
birşeylerin detişmeye dojlnı llittlti de 
muhakkak. Arjantin, PeN 'ya nuıi "6" 
gol atabidi blUnmiyor. Ama Arjantin 
''Kupa''yı kazansa da Askeri Diktatö� 
lüeüo 6Illaran iktidarının sanıııtdarı 
durdurabilmesi kolay olmayacak. Em
peryaizme dayanan egemen giiçl.r için 
yeni düıen}emeler zorunlu hale pidi. 
Ancak onların ve emperyalistlerin yenl 
düzenlemelere istedikleri &ibi yön ver
meleri arbk öyle koyal olamaz. B_kı w 
terör Arjımtin 'de mert diktatödülü 
çökmekten kurtaramıyacak. ( alrrl ) 
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SBKP üzerine : 

iSCi sıNıFı PARTiLERiNDE GELiSiM 
• • • 

Sovyetler Blrlieı 'nde yayınlanan 
"SoIyallzm: Teori ve Prallt" Idb derııı· 
nlu Mayıs sayısında, "partl Yaşamı" ad· 
b bır b"ka yayına atren, SSCB Komün· 
ist Partısı hakkında ilginç istaösök!er ve· 
dlmektedir. Söz konusu yazıda, Komü· 
�iIt Partisl'nlu bileşlmine, üye say.ma, 
ulusal CNPlara göre dlldınun. vb. ııı.. 
kın birçok veli yer a1maktadır. 

Ve.lI.n bIlplere ıöre, Sovyeller Bir· 
Htl Komiinlst Partisi'nin üye sayw. geç. 
ııeımlz 60 yd içedsinde şöyle bir 
aeyir lzlemltt1r: 

Yıllar 
1917 (Mart) 
1917 (Ekım) 
1927 
193� 
1947 
1957 
1967 
1977 

Oye Sayııı 
24.000 

350.000 
1.212.505 
1.981.697 
6.051.901 
7.494.573 

12.684.133 
15.994.476 

VE GÜCLENME 

Götlenen SÜl'ekli artışın yanısıra, rak· 
kamlann ortaya koydulu en önemli so
nuçlardan biri de Ekim Devrimi döne· 
mine rastlayan yakla,ık 8 ayhk süre içe· 
riıinde parti üye say.ının çok önemli 
bir artıŞ göstennesidir. Bunun nedeni de 
hiç kuşkusuz, Şubat-Ekim dönemi ara· 
sında olaylann tümü ile Bolşevikleri 
dotNlaması, kiUelere dotndan yaşatma 
ve benimeetme anlamuıda bu klSl sürede 
bile 011i Bolı;evik Partisi'nin çok büyük 
adımlar abnuıdu. 

Işçi Sin'" Poma SSCB 'de tcue un JtoaanJ)'Or. 

II. Dünya Savaşında ve Anayurt Sa· 
wn11lUilnda da KomiKList Partisi üyeleri 
önemli görevler yüklenmişler, Parti Sov
yet zaferinin örgütleyieisi olarak önem· 
li bir ışlev yerine getinni.şör. Eldeki bil· 
plere löre n. Dünya Savaşı sırasında 
Komünilt Partisi üyelerinin yüzde 60', 
Sovyet ordusu sanannda savaşmı.şlar· 
dır. 

lı&Inç olan diRer bir nokta dı 1960'· 

tann bir böHinü ile 1970'lerin aynı peri· 
yotlu böli.knü arasında, üye kabiilu açı· 
sından yapılan karşılaştırmalarda ortaya 
çıkmaktadır. Bır başka deyişle 19701e· 
dn bugüne uzanan 7 yılında kabul edi. 
len üye saYlSı, 1960-ô7 a.rasI.nda kabul e· 
dilen üye sayısından %30 daha düşüktür. 
Bu, içinde bulundueumuz dönemde 
parü.nin nitelik olarak daha güçlü kılın. 

Pekin'in yeni marifetleri 
Sosyalist Vietnam Cumhuriyeti'nde yaşayan Çin'li göçmenlere genel 

olam "Huatsyao" adı verilmektedir. Vietnam'daki bu kesim, son zamanlarda 
Vietnam'da izlenen sosyalizm.., kuruluşu politikasını ve Vietnam'ın diğer sos
yalist ülkelerle sağlam ilişkiler kurma stratejisini sabote etme araçları olarak 
kullanılmaya başlandılar. Kullananlar da hiç kuşkusuz Pekin yönetimi. Pelôn 
yönetimi bugün sosyalist Vietnam'ın gelişimini 'sabote etmek için iplerini 
elinde tuttuğu Huatsyao'dan yararlanıyor, 

V�tnam'da yaşayan Huatsyao sayısı, 1 milyonu aşkın. Bunlara karşı 
hiç bir ayrıcalık uygulanmıyor. Bütünü ile Vietnam vatandaşlarının yararlan. 
dıkları haklardan yan.rlanabiliyorlar. Ancak Huatsyao'nun önemli bir kesimi. � sosyalist inşaattan zarar gören ticaret burjuvazisinin oluşturması, işleri ka· 
flŞıınyor. Burjuva Huatsyao'ların sosyalist kuruluşa karşı direnişleri, Çin yö. 
netıminin elinde nulz.eme oluyor. Pekin yönetimi "Huatsyao'ların akibeti" 
Ülerine inanılmu ' . ikayeler uyduruyor. Bu kamp.ıoyanın, Kamboçya'nın Vi. 
etnam sınırındaki askeri harelatl ile aynı döneme denk gelmesi, "ilginç" kar
şılanıyor. 

Çin 'in amacı, bugüne dek izlediği uluslar.vaSl dayanışma ilkelerini bir 
yana bırakarak, Vietnam'ı bütünü ile Çin çizgisini izleyen bir ilke haline getir
mektir. Tım baskılar bunu hedef almaktıdır. Pekin yönetiminin bu uğursuz 
çabalırında Çin'in Vietnam'a uzanan köprüsü olarak bilinen Huatsyao, önemli 
bir yer tutma�tıd ... 

Pekin'in komşu bir sosyalist ülkeye karşı uyguladığı bu politika, sosya· 
list ülkelerin kamuoyu tarafından dikkatle izlenmtkte ve mahkum edilmekte· 
dir. çiÔ yönetimi, Çin-Vietnam ilişkilerinin gerginleşmeslnden kendi açlSın· 
d�n Çıkar gör�ktedir. Çin propaganda mekanizmas. tarafından körüklenen 
provokasvon kamp�nyas., yalnızca. komşu bir ülkenin içişlerine karışmak ve 
onun egemenliğini çiğnemt değil, aynı zamanda bölgede gerginliğin ırtması 
açısından dı olumsuz bir işlev görmektedir. 
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masına verilen önemle izah �Imekte. 
dir. Bug� partiye yeni kabul edilen top. 
lam üye sayısını 9'o581nin I,çi olması da 
buun göstermektedir. Son 30 ydlık dö. 
nemde SBKP' üye bile,bni fÖyle bir se. 
yir izle me ktedlr: i 

Yıllar üretimde Çalışan 
"çiler 

1947 33.7 
1957 32.0 
1967 38.1 
1977 42.0 

Yüzdelerden de göıilldüJ!ü gibi, !op. 
lam üye sayısı ıçınde kollektif çınçile. 
rin oluşturdueu yüzdede bır düşme var. 
dır. Bunun nedeni de sanayi üretiminin 
genişlemesi, sennaye yatınmları ve işgü. 
cü üretkenlIeinin yükselmesi sonucunda 
kı.rsal kesimden kasaba ve kenUere yöne. 
ıış olarak izah edilmektedir. 

SBKP'nin üye bileşimine Ui�kin ö· 
nemli özelliklerden biri de, SSCB'deki 
uluşlann toplam nüfus Içindeki oranla· 
rının aşaCı yukarı aynen SBKP üye bile· 
şımine de yansımasıdır. örneein SBKP 
ıçınde �O.5 yer tutan Ruslar. SSCB 
içinde de aynı orana sahip ür . SBKP ü
yenelnin ulusJara göre döki.mü ise şöy· 
ledir 

uıuslar 

Ruslar 
Ukraynalılar 
Beyaz Ruslar 
özbelder 
Kazaklar 
GUrçlier 
Azeriler 
EnnenUer 
Lltvanyaldar 
MoldaVYaldar 
LetOnlar 
Taclk, Kırgız, TUrkmen 
ve EılanyaWar 

PartJ lçinde �, 

60.5 
16 

3.6 
2.1 
1.8 
1.7 
1.6 
1.5 
0.6 

0.6 
0.4 

SBKP, lPartlde, ve r.osyaUzmJn kum
luşunda nesUler II"UI baalanbYl llllaya
cak, devrimd eeleneklerin yenı nedle,.. 
ce payla,ımul! güvenceye alacak .. ldldı, 
eski ve yenı üyeleri bır uada IItlannda 
barındırmaktadır. Parti üyelerini yq 

KoUektil Büro ÇabşanIan 
ÇlttçUer ye Dlterleri 

18.0 48.3 
17.3 50.7 
16.0 45.9 
13.6 44.4 

gruplanna ve parti üyelik SÜrelerine &ÖN 
dlAılıml ise şöyledir: 

Yaşlara Göre 
Yaş gnı bu eye oranı 

2S'in altında 5.8 
26·30 10.H 
3140 25.9 
41-50 26.4 
51-60 18.1 
60'ın üzed 13.1 

Puöllllk Ömrü 
Oyelik Süresi Oye Onru 

5 yddan iz ı 5.7 
6·10 17.3 
1 l ·20 34.3 
21·30 U.L 
3140 16.2 

. 41-50 1.9 
50 yddan çok 0.6 

SBKP'nin 1977 ydı üye .. yılının 16 
mllyona yaklaşlllı d�wi.iUneI IOD. tab· 
lodan ömeeln, SBKP'de 60 ydd.n daba 
uzun süredir partlU oIln yakla,ık 80.000 
üyenin okluRu ortaya çlkmaktadır. 

Kadın üye oranı sürekli olarak ylibel· 
mekle birlikte, partideki kadın iO'l on· 
nınm ıenel kadın erkek onrundan daha 
düşük olduRu görlimıktodlr. 1977 yı. 
lında SBKP'de kadın üye <ranı 
%24.7 'dır. 
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CiN, BATıDAN 
• 

MODERN SiLAHLAR 

ALMAK iSTiYOR 
BUI yabancı ıözlemciler. Pekib'İn 

Bab illkelariyle yapmakta oldutu ukai: 
ternuJa.nn dinamlımini, Parti yöneticile
rinin XI. Cin Komünili Partisi Konıre' 
ii 'nden .onra izleımy. ı.fladlltl.rı yenı 
uk';: politikanın lOnucu olarak ,.onun
tamaya yatkındKlar."Bu arada, bale Po
Utbiiro'cta d.üz, hava 'fe kara IÜÇlci 
komutanlannın yer'aldıklanna da dikka
ti Qekmektedirl ... Bu P'ldn'in ,ayılına 
plan1ann1 ,erçeldettinneli için ı..ekli
dlr. ş.et 'fti -nmlılı iade edilen Tenrı 
Hdao PİDI de bu _kleri d.tekiemek
tedir. 

Ama mod_n atahlar edinme iateli 
,.çe id.aı yeai bir _Ritim midir? Elbette 
hayır. Geçenl«de Çin'de ''Maa Çe 
'lUna'un Seçilmi, E8erleri "nin betinci 
cildi çıktı. Bu kitapta, ''halk kurtulut 
ordumnun denimci1e,mesini ve mo
demleftiritme.in.i b.udandımıak. ava, 
hazımlmı artırmak "la ilıPli Mao 'nun 
çtııl'nlml bulmak mWnkimdÜf. 

JeDmin "ibaa ... ı.i. bu yılın bqın
da '"Sawnma BWm "' Telmili Komia
yonu" adma bir ya. y.,.unladı. yazıda 
açık IIÇlt fÖYI. d .. Wyordu: '"Bizlere, 
Maoiaı ideolojiyle .,. dimyada en iyi çma 
ütün kaliteli .nahla donatılmı, ukai 
birUklor .... lıIldir." 

Kııtku yok ki, pU,mit kapitaliat 
dn .... dıeID ..... .t-.ııayi komplekale' 
ıirıin depolarmdan "dünyada erı iyi cina 
Iilahlar" alma politikaanı ,imdiki Pekirı 
yönetimi � olarak orıaylarm,tlr. 

SOD amanlarda Çin ıeneralleri Ba· 
b'ıun yolunu tuttular. Ne i.atemeye �ttt
_? Bir ünlü FnnIIz deretane ıöre, tek· 
noloj " "üredm .rlan" iateyeceklerdi. 
Yani eD modern liJah türlerine IÖZ koy· 
muştardı. Hem de yalnızca bunlan kul· 
Lan: na umUtrini delU, üretim yÖlltemle
rini de ötrenmek amaC1Ddaydllar. 

TAM KADRO BATıDA !.. 

Ynua'ya Çin ordu komutanlannelan 
oI\Lfan tenuili bir heyet .tti. Aralarında 
Tenı Hliao Pinı'in yardırnew General 

. Yan Çua U da bulunuyordu. Batı �ru 
bunu özenikle belirtme f .... bın 

kaÇumadl. Heyetin kellinUkl. belirlen· 
mit amaçlan vardı. Aakai Gpari,ı. 
.ermek, ayDl zamanda Franaa'run ..... q 
teknik araçlan ve atratejia �e bU. 
almak I.tiyordu. İtte bu nedenle &Iken 
tatbikat ızlemeye, aRatejik ve taktik 
nükleer toket &ilahı bUIWlan üaleri ziya' 
ret etmeye çalı,ıyordu. Peldn'ln, uker· 
.el plan1amaanda Nükleer proerama 
"lrbk .erdili, artak bir ar olmaktan 
çılmu,tır. 

Bu ziyareti yorumlayan Frana. Baııı· . 
bl, her teyden Önce, 19.9·dan bu yana 
böylesi yübek rütbeli bir Çin .. keri he· 
yetinin ilk olarak Bab'ya gittiline itaret 
etti. Heyete hava .e deniz &üçleri. zııblı 
tank ve topçu birli.k.leri komutan yu· 
dırncılanndan Oıu,an yük.ek rütbeli 14 
aubay kablıyordu. Yanlarına bir IJ'up 
teknik daru,man da alnu,1ardl. 

Biçimlel olarak, bu ıniyle, Franaa si
lahlı kuvvetler kurmay balfk.anının ,eçen 
yıl Temmuz'da Çin'e yaptalı ziyaret ia· 
de ediliyordu. Fakat heyet kadrORI da, 
açıklanan ziyaret prOll'anu da, Pekin'in, 
bu miayona aradan temu1ann oerçe.,.· 
lini ... n bir önem wrdilini CÖateriyor
du. 

ESKI NAZILER DE çiN 'DE ... 

Ayru zaman1aıd.a. "y&ak kent'te (Pe
kin 'de) el üatünde tutulan konuk.lar v ..... 
dı. Bunlar. Federal Almanya Savunma 
BakanbAı'ndan yübek löreyU ,eDeral' 
!erdi. Aralannda Hitler Ordusunda iY.:. 
't'Ünç madalyalan almış e.ki nazi IUbay· 
lan da vardı. Ev_hipleri konuklan •• 
mrsız bir �en gö.t.erdiler. ömetin, li· 
lahlanma yantuun artırdmaa çalrılany· 
le ün yapnu, General Steinboff, ziyaret� 
çilere kapah ılDır eyaleti SUlmn,'a lö
tüıüldü, Burada ile &eneDilde nükleer de
nemeler yapılıyor. 

Pekin, bir IfUP tn.Uz Anayicinin 
Çin'i ziyaret etme niyetinden de çok 
hOfllUt. kaldı. "Daily Teıeraf" ıazeteıi· 
nin yazdıAına ıöre, bu ıanayiciler, 
",imdi Çin'in ihtiyaçlarını ysinde ince· 
leme"yi kararla,tırmış1ardl. Elbette, sa' 
nayii modernle,örme ve orduyu yeni' 
den ailah1andlrma ihtiyaçları IÖ&konu
,uydu. Daha eÖl'Ü4meler ba.lamadan ön· 

ABD'NiN ESKI MOSKOVA ELÇiSi HARRIMAN: 
"BREINEV'IN KEND INI DüNYA BARIŞINA ADADıGINA 

INANıYORUM ' 

ABD'nin eıki Sovyetler Birlili Büyükelç;"; ve BM Genel Kurulu Silah· 
mlanma Oturumunda ABD delegaıyonu üye'; AuareU Harriman New York 'ta 
b'" ba.,n toplantı" düzenledi. Harrimon, bOlın toplantııında ABD 'nin dış poli
tikııımOOki ıon getişmeler ve Souyetler Birlili'nin barış politikası üzerindeki 

görüşlerini açıkladı. Dünyada hiçbir uluıun Sovyet halkı kadar barıştan YGtuJ 
olmadılına inandığını ıöyleyen lIammon, "Sovyet lideri Brejnev in kendini 
içtenlikle barışa adtıdığını biliyorum" dedi. 

Eıki New York Vali'; ve Başkan YardımCısı adayı dt! olan HarrimlJn 'ın 
açıklamaları, ABD 'de Z. Breuzinıhi'nin başını çektili "şahinler"in hızla kö

şeye Akı,tılının yeni bil' göıterge,; oldu. Antisovyet bil' kampGnya boşlctan 

yumu,ama ale)'h14rlonnm "Sovyet tahd idi" ile ilgili iddialarının başran ıona 
'uydurnw" olduğunu açıklayan HarrinllJn, sözü edilen kampanyanm. ıtrate' 

jik "lahların ıınırlondırılmaıında yeni bir anla,maya vGl'llmasınl önlemeye yö· 

nelik oldulunu belirtti. 
BM'nin NewYork 'toki merkezinde geçen Perşembe günü konuşan A. 

Harrinuln, daha sonra ,öyle dedi; "Leonid Brejııev'le iiç lıez görüşme olanağı
m bulmaktan onur duyuyorum. Sovyet liderinin Iıendisini içtenlikle bar,ş da· 
VOlına adamış oldulunu çok iyi biUyorum. Brejnev ,imdi de SouyetIer Birliği 
ile Birleşik Amerika araaındaki iUşkilerin geni,ktilip geli,tirilmesin

.
�n, ye�i bir 

SALT anlaşmasının gerçekleştirilmesinin yollorını aramakta�ır. E!�ie hıran
laşnw, nükleer bir dünya IOVaşl tehlikesini uzaklaştırmılda bır dönum noktası 
olacaktır . .. 

Hamman, BrejMv'in VIodivoıtok antlaşmalannU1 baRianmaıına buyük 
kGtkılorda bulunduAunu belirttikten sonra, bir nükleer ıovaştan kinıS4!nin 
gGlip ç.konıGyaookl honwundaki Souyet görüşünü hatırlattı. 

rlmenkan politik yaşamında ÖMmli yer tutan bir dipl"rnatın bu açık,?' 
malorı. ıoğuk lavaş şampiyon"'rının dilinden diişürmedili 'Sovyet tehdid. " 
malOllorınm ifloıuun yeni bir belgcıidir. 

Mao Çe lung. son ,Arterınden birinde, kaçırıılmaz bir 1iYı$ febked ön
ııörüYor ,., bu """Ş1> "bütün dllnyanon baş aşajtı ııide«tl''nl söylliyor. Bes

belli, Ma.'nun çizdiği tliyler ürperticl perspektlf bullnkü Çın yöne�minin ho

� ... &idiyor. 
Sava, hanhğı polltilwl, Çın Halk Cumhuriyeti A ... y ..... 'nda .. yml 

Parti Tlküğü'nde yer .Imaktadır. Pekin yöne�clleri; bu politik çlqiyi �ıJzIIk
le llleyerekı Mao'nun harpçi şirlerini siyual eylemleriyle desteklemektecir· 
ler. Çin ordusunu çağd'j bllh",ol·t<knik t< ... l lkeriııde kı .. süre Içinde yenı· 
de silahlanfYWI programının gerçekleşterilmesi IÖlkonusudur. a ..... uobı birlik· 
te, Pekin, gözlerini Baa'yiil çe.mekıe, emperyalist &üÇteı .. ,*, yardım ummak· 
"d ... 

ce, puM, "çinınain .. keri teknik 
araçlarla ilCilendikltri"ni ileri aürctü. 

Pentaıon'un Eylülde yayımlanan 
memoraııdumu Pepn'de çotkuyla kar,ı' 
Iandı. Jyi bab .. alan New York TiI'DıM 
pzeteiine ıöre, bu memorandum Çin'in 
sahip ohnak i.tedli teknolojinin .tıını 
konusunda Birle,ik Amerikanın olumlu 
tutumunu müjdeliyordu. Uzmanlar, 
Çin 'in pek çok araçlara LÖZ koydulunu, 
radu, tepkili motör, uydulara özLü 
moden ke,if a.temleri, alkeri malzeme 
edinmek istedilini belirttiler. Memoran· 
dumun çıkmuından önce, bir Vin tica· 
ret heyetinin Birle,ik Amerika'yı ziyaret 
ettiai dikkati çekti. Heyet. Başkan Yar' 
duncıs Walter Nondale tarafından kabul 
edilmekle şereflendirildi. 

Ama Amerikalı bir ıözlemci, ''Pekin'· 
in modem ailaba i,ta.hı belki de doymak 
bilmez" diye uyardı. Evet, yerinde bir 
kayıı. Çünkü Çin, bu tUn yeryiiıÜl1de 
rtwmi yetkilileri yeni dünya _\"afını aa· 
Wb8D tek ülkedir ! 

UZAK AMAÇLAR, ISTEKLER 
VE GERÇEKLER 

Palia'te çıkan bir derJi. Çin .. ktıri 
heyetinin Franu.'yı ziyaretine ilitkin bir 
yorumunda "bu pzinin yeni Çin politi· 
kaarun sonucu" oldutunu yazdı. Aynı 
zamanda, Çine OL .. . ilah .aCllan ara· 
.nda Franaa. meiltere 'fe t.ul 'i 
rıöaterdi. 

Fakat Peldn, A,rupa politikaanda 
uzak erinıli amaçlar da &üdüyor. Fn.naa, 
bu politikada kilit noktalanndan birini 
tutuyOl'. Bu her .. yden önce, Franaa'nın 
ı.Jualararuı &Orunlarda, özellilde Avrupa' 
da ekonomik, politik ve werlel alırlı' 
IIDdan ileri ıeliyor. Aynı zamanda, 
Çin Halk Cumhuriyeti 'nin ve Fran .. 'nın 
GÜDeydoA'u AlYa'daki çıkarları bWlda 
uımanamayacak bir rol oynuyor. 

Çin askeri heyetinin Belgrad Konf ... 
ranaı öncesinde yola Çık:mUl r..,ele de
lildi. 1973't.e, Avrupa Güvenlik ve ı,bir· 
Iili Konfennaı yapılmazdan önce, Çin'· 
in o dönemld ol,;" leri Buanı da Fran' 
sayı ziyaret etmi,ü. Pekin, öncelikle, 
aerginlilin azaltıim ... ve Avrupada top· 
lu ilivenlik .iıtemi olu,b.lI'ulmuı 
konularında bu ülkeyi Sovyetler Birlili '. 
ne ve diler ıoıyalist ülkelere ku,ı Çıkar· 
mak amacındaydı. 

O zamanlar Çin yöneticileri, Fren .. '· 
yı Avrupa Güvenlik ve ı,birlili Konfe' 
ı ransı'yla' Utili olumsuz bir tutuma yö
neltmek veya hiç deA'ille ,�heye dÜ4iir
mek üzere bir sürü airi4imde bulundular. 
Böylece, konferansın yapıllllUlnl önle
mek için bu ülkeyi ma,a olarak kullan· 
mayı dÜfünÜYorlardl. Çu En Lay gözda· 
it vermeye bile kalkı,tı. Niteldm, Fran· 
SıZ miUetveldUeriyle bir konu,muanda, 
Sovyetler BirlII, 'nin bu konfeıanata "ıa' 
Up çıktıRı" ta.\::clirde, Fransa'yı et.kiai al· 
t.ına alacalını dü,ündü. 

ORTAK NOKTA: SOVY ET 
DüŞMANllGI 

Ten Haiao Ping, 1975'te Fransa:yı zi· 
yareti aırunda, Avrupa'yı "süper devlet· 
ler çat.ı,maaında aRU'lık merkezi" ola· 
rak göıLeren bir doktlin ortaya att.ı. Bu 
çatı,manın "muUak. Aavaşa yol açaca· 
Cı" nı söyledi. Aynı zamanda, Sovyet.1er 
Birliti'nin ııüya Bat.ı Avrupa'yı tehdit e· 
den en tehlikeli "süper devlet" oldulu' 
nu iddia etti. 

Ne var ki, Avrupa Konteranaı'nın ba· 
,mill, Pekin'in uluslararası alandaki ko' 
numunu büyük ölçüde &arstı. Heklıtki 'de 
Konteunsa katılan 35 devlet. temıilcile' 
rinin Sonuç Belgeai'ni Imzalamatarı, 
Çin 'in dı, politik planJuma darbe indir· 
dı. 

Pekin ... tejiaüeri, Belpad Konle· 
rau ÖIlceUnde de, heı.iııki betlıtı.rinl 
yiirürtülı:ten kaldırmaya. DoIu'Batl cep
hMetmeiini a.rtınnaya. yml toplaDbnm 
ça1ıtmalanııa ket wımaya çabttdar. A· 
paçık ıörülüyor Id, blıedikl.-l Anupa 
politikaatnm özünü kıtada bir ..... Çı' 
karma çaba. olu,tunnattachr. 

Bir Fran.uz gueı.ı, bu h ...... pH' 
mak baan.k ,öyle yazdı: ''K .. cllfIbl· 
de anla,ılıyor ld, Pekin yönetilcüert bi· 
ze SSCB ile ABD a.raanda bir aüahb ça· 
htmanın kaçmılnıu olduRunu, AftUPI.· 
nın da Sovyet'Amerikan çatatmumm 
hem ba,lıCl. &ahneai, hem de'ana pnaıti· 
ii olduRunu &Öylederken, varolan bir du· 
rumdan detil de, olmaanı i.at.edikl.t bir 
durumdan aöz ediyorlar." 

Gerçekten de Pekin IÜttüjü politi· 
kayla, Y:uaey Am';ka " \mıp&'da eı· 

i den ae1dilince daha çok ülkenin bal.kia. 
Jnnı .. va,aaüriiklemek '" dolayıııyle ölü· 

me mahkum etmek arzUlUOdad ... Ama 
kendi p1an1anna löre, Çin bu çatqma· 
nm dLfmda kalacaktır. 

Böylece, Çin YÖDlticilaioin bütün 
dünyayı kap.yan "mckea impaıatcx; i· 
lu" emeDen, prçek olur ! Pellin'in, _ki" 
Çin imparatoN.nıun. emelleriDdm uzak 
olmadilimı Mao Çe Twıc'un 'u IlÖsLm 
.u yüzüne çıkarmaktada: 

"Biz yeryüzüı';i fethetmeUyiz .... diiD
ya çapıncı.. &üçlü tü de'det kwma1ıym." 

Mao Çe Tunc'un ölimü:Yle. bu hedel, 
anla,ılan. ıiindemden Çlkmı, delilclr. 
BUindili pbi, Çin'in yeni yöneticil"', 
Sqkan Mao Çe Tuna:'un dLf politik çls' 
.Iine .. dık kaldıklarmı iiitüne baaa baa 
belirtiyorlar. 

GÜVENSizLIK YARATMA 
ÇABALARı 

Pekin 'in Batıyla uker.1 i,birlilinl 
artırma politik .. , bir Japon ,u.et.ednin 
deylıniyle, "SSCB'nin önünü keune ça' 
ba. "na dayanıyor. Bir bqka dey"le 
anti1Ovyetik, antillOyaliıt kOnuma 
dayanıyor. Son zamanlarda hafta ıeçmi· 
yor, IÜn ıeçmiyor ki, Çin Halk Cwnhu· 
riyeti yetkilUeri veya b .. lıl1, Sovyetler 
Birlili'nin "Çini kölelettirme dütünce' 
smjeil �ayn,adıtı" uydunnUIDJ, bu .ç. 
ma .. pari .. narı _tap ilitap ÖIM lÜftne' 
linı ... Elbette, bu iddiaları bütün iilkeyi 
topyekün .. k.-ile,tirme politika.na bir 
p .... vana olarak kullaruyorlar. 

Pekin'in sava, paikoıunu .. anti..., ... • 
yetik i.ateriyi körüldeme tiri,imlerinin 
ao.,.ali.at ülkelerin han.-.. r politik .... u 
hedef alan ...ıdırıan empet'Yaliat çevrele
rin kampanyalarına r .. tladıloıı farket· 
mek zor detil. Beni ki Çin yöneticileri. 
B.tılı ıüçl .. e. &üvenazilk y .... tma, yu· 
muı;amayı baltalama çabalarını kayıtaz 
,artaz d_teklediblıini ııöatermeyi &e
rekli buluyorlar. 

Çin aal(.erael alanda artak aizli kapak' 
lı hareket dmekten vazıeçti. Dünya ka· 
muoyu bunu ııördü. Fakat. Peldn'in anti· 
komünizmine kapılan buı Batalı yöneti· 
ciler de varchr. Bu yüzden. Maoi.t politi· 
karun kendi htt.lkları için yaraUılı büyük 
tehlikeyi görememektedirler. Batı dev· 
leUeri ukerael"'6anayi ,,"ompleksleri , 
Çin 'in nükleer rokeUe liilahlanma çlArı
larını deatekJemektedirlcr. Ama bu yarı' 

,ın bül.lm dünya ban,ııu tehdit ettili 
i[Ün gibi ortada detil mi? 

Halktıll' "dünyayı ba, aşalı" ıörmek 
i.temiyorlar. Pekin'in amııçlan ve poli· 
likuı onlarır.. çıkarlarına ter. dü,üyor. 
HalkJara, bırakalım silahlı çatı,maları, 
oephele,me deRil, barı, wl Avrupa kıta· 
sında daha da büyük yumu,ama renk' . 
tki Ir . Bu nedeni., Pekin yöneticilerinbı 
k"kırtıcı çalrıtMI, soluk ve .cak .va· 
� 1 en uıh yanda,wn dı,arda bırakılll' 
aa, Avrupa'da ıeniı: d"tek bularnu. 
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TORK TABIPLER BIRlıCı MERKEZ KONSEYI BAŞKANı 

ERDAL " TABEK OLKEMIZIN SA(';UK SORUNLARıNA IUŞ
KIN ÇEŞITU KON ULARDA YOROYOŞ 'ON SORULARıNı 

YANıTLADı' YOROYOŞ'ON SORULARıNı VE ATABEK'IN 

YANıTLARıNI . OKURLARIMlZA SL'NUYORUZ : 

Olumlu adımları 
kesin çözüm sanmak 

yanl ışların en büyüğüdür 
* Dünya Iollık örgütü verilerine gö

re, Türkiye toplumunun ıollık düzeyi
nin MeJuiko ve Hindistan gibi geri kopi· 
taliıt ülkeler düzeyinde kaldığı görülü
yor. Bunun nedenlerini açıklo,. muunız1 

'tr Ti1rk .toplumunun saı-'k wn;l'Ilan' 
nı, ülkenin genel sorunlanndan soyutla
ma olanaAı yoktur derken, anlatmak ir;
ıtedii!::imiz1 budur. ülkemizin aııe:ıık &0-

runlanı dışa baRınılı n geişmiş ülke ka
pitalizminin 50runluuun ürüoü ve p:vça
udır. Du nu açıklay.bilmek için çatda, 
utbk kavramına bakmak ııerekir. 

-

Dünya SaRtık f1rgüb.i'nün \.anınuna 
,Öft , ".Itık ;bedensel, ruhııa.l ve ıosyal 
iyilik durumudur". Döyie bir durumua 
inaanlmmızın içinde Yaliadılı sosyo
ekonomik kOliııllarla naal baA:lADblı ol· 
dtı#u açıktır. Onun içindir ki. eRe� sat
lık kavramını sadece haatalann muayene 
edilmeu diye alnuyorsa.k , k.i biz atmıyo, 
ruz, LUm .orunların ortaya çlkarJıtl du· 
n.ma ba.kmaımz ıerekeaktir. 

Ulkemizde beslenme , hannma (konuL 
sorunu), lımma, aydınlanma, temi�ıen· 
me, çevre kOlfuUan &aRlıltın .emel yapı
larını olu,turur. Bu duruma i 'imden ba· 
karsak, ya da .orunlan ayn ayn eLe alır· 
u.k.. hepsini aynı soayo-ekonomik yapı, 
nın yon\endirdiQini görürüz.Sealenme 
k.lırUlunda ulullararaa tekelleri, ulusal 
kapltaliJ yapıyı, konutta ana ve konu, 
spekülasyonunu, ııınma, aydınlanma, Le
mizlcnme gibi sorunlarda da aynı bozuk 
düzeni buluruz. Ku,kuıuz, diler sınd'lı 
toplumlarda oldulu gibi ülkemizde de, 
aabtı olu ,turan temel yapılarda yok· 
ıunluk içinde kalanlar emekçi anıC1ar· 
dar. Jniler, memurl",r, ;;cre-Ui1er, öitrer' 
ciler, emekliler hayvansal proteinden 
yoklun kötü, eksik, yanb, beslenme 
içindedir. Gene bu ıınıflar kötü konut.
larda otururlar, .. ınmalan eük, temiz· 
lenmeleri ekııik, aydınlanmalan eksiktir. 
Yanın bealenme bcnukluklan, beslen· 
me bozuklutuna baRh mikroplu hasLa' 
lıklara kar" dirençsiziik, mikrobil-:. bu· 
tahklann kolayca bula,malan, romatiz· 
mal intanlar, buna batlı kalp hutabkla· 
n, \lfo, bulaşıcı unbk, kolıera gibi bu· 
.. .cı hutabld"r, bozuk Ylliame ko,ul· 
lannın ür\inü olarak. alt edr düzeylerin· 
de yqayan suuflan daha çok etkilemek· 
tedir. 

• Geniş emekçi halk kitlelerinin 
millık ue ,o�'al güııenlik akınındaki so· 
mut özlemleri uc i.ıtcmh!ri göze aluıd,· 
#uıda "tanı·süre çolışm.o yasası" köy Ile 
kent emekçilerine neler getirebilir? 

(f '!'am·sÜre çalışma yasasını, ülkemi· 
:i .... , -ttık ıorunlannı çözecek bir anah·. 
tar olarak gönnek yanlış olur. Ancak, 
tam·süre çalışma . ba4anyla uygulanabi· 
line hekimlerin kamu hizmetinde Çalı' 
Ijarken aynı zamanda özel muayenehane 
çalışmasa yapmalannı önleyecektir. Bu 
itkenin büyük t-ir önemi vardır. 

özellikle, bUiune kadar bu ikili çalış· 
ına nedeniyle kendilerini tam olarak ka
mu görevli� uymakla (Üçlük çeken he· 
kimlcr, artık tüm güvence�rini kamusal 
hizmct. içil'de arayaClk lardar. Bu ücretli 
çalıljmaya dönüı,;,m, hekimitırin emekçi 
njteliQ:lni belirginle�tirecek, toplunıda 
emetin uıtiınlülii ilkesine daha sıkı sanı, 
maJarın� yol aç.caktar. Bu durumun ül· 
kenin demokraai sav&4lmına önemli kat· 
kılar yapacaitı açıktır. örgütlü savaşım, 
emekçi kitleyle Ilkı baRianta, demokrasi 
ve özgUrlükler sava,ımında daha etkin 
olma, tüm kamu hekimlerinin savaşım 
koşullarının eşiLliRi iibi önemli ögeler 
saQ:hk emek.çileri için oldu{::u kadar 
ülkemiz için de büyük kazanımlar ola· 
caktır. 

Kamu hizmetinde çalışan hekimlerin 
ha.sta ile aralarındaki PLU'a ilişkisinin ke· 
silmesi, köy ve kenL emekçilerinin en 
büyük kazanımı olacaktır. Burada, hıs
tayla halk arasındaki ekonomik baRlan· 
tının yanıttaRı yabanClla,manın. tam ... ü, 
re çalışma benimsenip gelişükçe giderek 
ortadan kalkması beklenir. 

Kamu hizmeUerinden halkın yarar· 
lanmd daha saalıklı olacak , tüm saRiık 
hizmetleri de bundan yarar ııörecektir. 

• Türk Tabipler Birliği'nin &cın yıl' 
kırda, üyelerinin ekonomik, demokratik 
me.leki taleple,,'ni kararlılıkla IGlıunma" 
yanında, toplı.mun demokratikleşme.i 
için antiemperyoUat, ontifaşi.t. antişo· 
uenill mücadeleye de etkin bir biçimde 
JuJtıklığl göriiln�ktedir. Bu mücadelenin 
uzak hedeflerini de lOZÖnUM alarak 
boşkonı bulundulUJtuz me.leki örgüt 
üyelerinin eko"oı .. '., demokratill iLc 10" 
yol .orunlannan çözümünü nerrde görii· 
Yorlunu.zr 

Gene aynı toplunııal yapman yön1en-
dilme.yle yılık kuruıu,tan da, hekim· (f Türk Tabiplen Birlilinin, içinde 
ler de bölee�r araaında deneesi% dalıı' y-.adtRınuz Loplumun demokratikle,· 
ml,lar, bbyük kenUerde toplanarak sal' me, antifa,tst Vf antiemperyalist müca· 
hIm bozuk düzenini olu,turmuşlardır. delenin içinde yer almUl zo-ı.ınludur. 

Hekimlerin .ıerek uzmanlık eRilimlıırin- Nitekim, bu mücadeleye gerek genelde, 
de, eerekse büyük bntlerde toplanmala' gerekse özel ıorunlanmız açılindan ka· 
rtnda _Ilık hizmetinin meta1a,masl rol (Ilmamız da bu dqüncemizin karadı· 
ornamı,tır. Arz.talep düzenine baith . ( bı ının .onueudur. 
olarak çalı,ma, hfkimlerin, çalı,malan- Emekçi sınıflar içinde yer alan bir 
nı en çok defedendirdikteri yerlerde me.lek rırubunun örgütü olaRk , üyele· 

toplanmalan ıonucunu ıetirmi,tir. rimizin demokratik, me.Leki ve ekono-
DiLer yandan, ıene kapitallıt yapuun mi'" haktannın kesin çözümünün, bu ıo· 

bir b.,ka Urünü ola.ra.k, u.Rbk bütçeDne runlann ülkemizdeki blin çözümüne 
aynian pay, eene1 büt.çenin % 3-6 on. baQ:lı oldulu görü,ündeyiz. Olkemizde 

Dını eeçmemi,tir. yapılan demokrui mücadelesine tüm ııü· 
Tüm bu etkanlıerin .onucunda d., cümU:z:le katıwmız bundandır. Biliyo-

.. Ilık hizmetleri düzeyimiı: d .... b.Rım- ruz Id, emperyalizmin ve fa,lzmin ba .. · 

h az ıeti,mi, ülke kapitahminin diler nlannın bedeli bizim özpmRümüzdür, 
örneklerine benzemi,tir. B-.k.a türlüai demokratik haklannuzdar, ber türlü Ili· 

de ulında beklenmew. wncemizdir. 

Buıün somut hedenerimiz, bizim de 
içinde yer aldığımız tüm çalışanlara top· 
lu sözleşmeli, grevii sendika hakkının ve
rilmesi, her kadernede saıtlık yönetimi· 
ne katılma, emperyalizmin ıerek genel
de gerekse, besin maddeleri, i1a� gibi 
saRlık alanındaki etkieliklerinin 50n bul' 
md, halka verilecek saRhk hizmetinin 
Yf'terli düzeye çıkanlmd ıibi hedefler
dir. Bu hedenerin t.ümÜnün demokratik 
güçlerin hedefi olmabl dal önemlerini 
1J.ı.rgulamakt.adır. 

Son çözümde, tüm ıorunlarımızın çö
z;;münün ülkenin dı,a batımh az leti,· 
miş ülke kapitalizminin yapısının deRi,· 
mesinde oldugunu eörüyoruz. 

• Kamu ıollık kurumlannda ue tıp 
egitim; kurumltmnda egemen okın ÖHl' 
leş me akımı gözönilne alındıAında, özel· 
likle Tıp fakültelerinde göreııli ölretim 
üyelerinin tJe oıiatanlann yoaı kopaımuta 
alınmaıının ıon'uçları ne olabilir? 

C Tıp Fakülteande çalışan ötretim 
iiyesi ve hekimlerin tem-f;ÜI'e yasa kap· 
samına alınmasının ııonuçlanru bueün' 
den tahmin eLmek güçtür. Ancak, bu d u· 
ruıllda özel çalışması yüksek ııetir geti· 
renler bir seçne yapma zorunda kala
caklardır. Ya özel çallljmalannı yejt�ye' 
rek kamu hizmetinden aynlacaklar, ya 
da kamu da çalışmayı ycltleyerek özel 
çalışmalarını bırakacaklaıdır. 

Kamu kuruıu,luında çalışllr&k aynı 
zamanda özel çalışanlann yüksek gelirle· 
rinin bir bölümünün kamu da sahip ol· 
dukları yetkilere baRb old uA:u unutul
mamaJıdır. Hasta yaLınna, çeşitli labo
ratuvar ve klinik olantıktardan yararlan· 
ma yetkileri dıştnda kaldıklannda ayni 
yükaek ıeliri oRlama" dü,ündüriicü olaa 

gerekir. özellikle döner lerm&yeden 
prim almama, önemU bir ekonomik kay' 
naRı encellemektedir. Anc.ak. biz döner 
aennayeden prim almamanın dolru bir 
ilke olduRu ııörii,ündeyiz. Ne ki. tam' 
süre y ...... ındald ekonomik düzeyin ar· 
tan hayat pahalıhR'ını kartılaması gere· 
kir. ERer böyle olmaua , Y" tera i,ler 
ve Kamuya hekim kuandarma yerine 
hekimi kamudan kaçırma i,levi yapar. 

ERer böyle bir 80nuç doRana, ya .. · 
nın ilkelerini dt.'IiI de, ekonomik düze· 
yini eüzden ,eçirrnek ve yeterli ön�m' 
leri almak ierekir. 

• YO*I, öıel çalı,an doktorlar için 
ne getiriyor' Bir biUm emekç.i olarolr 
hekiml, kifiael si4't1fnliljn� ekononuk ue 
taJya' özlemlerin; kamu hekimIilinde 
anımoya yöneUeeek moddelu iç.riyor 
mu' 

(f özel hutaneleri ve özel hekim 
ça1ı,masını Y ... doRrudan ilgilendirmi· yor. Tam ... Ure çalıtma yasasının kamuya 

.. 

hekim çekme iıılevini yapmaa beklen' 
melidir. 

Ancak. hekimlerin .erbest ça1ı,mala
nndan neleri bekleditini bilmek. ıere
kir. Hekimler. muayenehanelerinde mes· 
lek güvencelerini, ekonomik gin'enoe\e· 
rini. ",yasal iktidardan batıın.R% olmayı 
bulmaktadır. Aynı iUvencelıerin kamual 
hizmette de olması durumunda kunu 
bizmetinde rahatca çalışarllıU'. MeÜ!k eu· 
,'encesi. mesSeQ:i.ni baskı altında kalma· 
da.n, meılek kunUarI içinde batınıaz 
yapmaktu. Kamu yöneticileri bu konu' 
da duyarh olmabdır. Ekonoaıik ınenee. 
belirli bir Retiri _I1ay.bilmektir. Kamu 
hizmetinde buna dikkat. edilmelidir. 
Tam-süie yaasmın kullanılm"" y .... 
run kendisi k.dar önemlidir. Çe,itli tu· 
minat bolÜnılerinin kullanılınu. bu ha· 
kımdan �ok önemlidir. Gene "tama, yer
deaişUnne. yıikaelme işlemlerinde Gya· 
sal iktidardan baRımsız bir ortan yetkili. olmalı. 'Yük. k Hekimler Kurulu ' 
kurularak bu işlemler bu kurulca yürü
tülmelidir Eger, bunlar yaptlabiline he
kimlerın özel çab4mada ı:uven &ranlala
nna gereklilik kalmn.. 

• Türk Tobipkr Birlili 26. CeMI 
Kurul kararlarından yolmzoo birini olu .. 
turan tom ,üre çalışma yoacuı ml'cu.· 
t�n geçmiş bulunuyor. A ncok bunun 
diğer ıorunlarlo ve hedeflerle bir bütiın· 
sellilr içinde olduRunu do biliyoruz. Bu 
koşullarda, TTB merkez konseyi başko' 
rıı olarak Türkiye toplumunun ıcğllk "'. 
runkırının kalıcı çözünıü konu.undaki 
görüşle,.iniz nelerdir ' . 

Q Tıirk toplumu nun .. Rbk !lOrunu' 
nun kalıcı çözümünu. bu sorunla"n k.ay· 
naRının deRişmuinde buluruz_ Bu 10' 
runlar ne tam"'üre çalışma yuaaıyla ne 
de sadece .. Itık hizm@üue mel yasa· 
hırla çÖzıilebillr. Bu soru nlıuın "'alıcı çö· 

�mü ülkenın dı •• b.tmıll az ıelişmi, 
ülke kapitalizmini. olu,turan yapının fe· 
Riıprnesiyle bulunacakLır. Be4lennw-den 

ilaca. hekim A.yısından �alışına \.:Oliul1a· 

rına. &aRtık ek.ibi içinde yer alan twn .ie· 

mantann ekip ÇAlışması yapabilect>k bi· 
çimde yetişmesi , çalışması gibi sorunla· 

nn t.ümü de. ülkenin yapı.sal durumunun 
deRişmesiyle ly'Uzümlenebilir. 1"Ikı:I\in 
yapıaal durumunun de�işmesi derken. 
dışa baRımhhktan kurtulmayı, demokra' 
tikleşmeyi, kapitalist yapmın ortadan 
kalkmum ı anhyonız. 

Ku,kuıuz, bu, böyle bir duruma �e
linceye kadar hiç. bir şey YHpılamH1. cc· 
nıek dejti:dir. Ancak ya�ılan\ann ı.on 
çözüme yardımcı olactlk ıl�e doQrultu' 
sunu ta4ıması, ilke saprlUl5ına yol a(,'mıı' 
ması çok önemlidir. nu ko,uUarla her 
kazanımı ihmal eLmem"k doClru oleaak· 
tar. Ama. buı oluınlu adınıları keıin ço· 
�m sanmak, ku,ku5U7. yapılabilecek en 
büyük yanb,br. 
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