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DiLSiZLER SOSYALiZMi ANLATAMAZ 
NEŞET KOCABIYIKOOlU 

Çalıınızm belrleylci özellill, kapita
lizmden aosyııllzme geçiş. BUiıııael LO" 
yalııller, dünyarun ber tararıııda, bu çö
z\ImIemeyl vedll,ııoaııel somut 
gerçelderden hareket ederek yaparlar_ 
örııetln, artık ıon çÖZümlemed. belirle
yici olanm dünya aosyaliJt !lateminiD gü
CU oldutunu vurgulaılar. IId ılatem ara
sında ber alanda ııllregeleD aınanoızca re
kabetle dünya aosyııllst ılateınlnln ber 
geçen gün y.ni yeni bqarılar ekle .ttI�l
ni beBrtlrIer. 

BWıııaeI onayıılistler tüm bunlan söy
lerken bunlan soyut bırer SÖZ, bırer "te
kademe" olarak göanezler. Görmedlkle
rini attıktan her adımda. tüm eylem ,... 
davraruşlarmda dil. getirirler, kanıtlar
lar. Artık dUnyada hiçbir olgunun bu 
çözümlemeden, bu nemel gerçekliktim 
�ıınsız oIarnaya�mı bilirler. Işçi 
sınıfmm uluslararası birtik ve dayaruş' 
ınasınm ancak bu çerçevede hayate ge
çlDlebllecetlnln blBndndedlrler. 

SOYUT ILKELERDEN 
SOMUT öRNEKLERE 

Bug1in artık aosyııllzm yalruzca in
aanlarm kaCalarıııda yqayan bır ütopya 
d�U. Bugün artık ıosyııllzmi yalnızca 
beBrB genel ve evreııael tikelerin ışJ#uı
da anlattna zorunlulutu da yok. Soaya
Bzmi anlatmak ıçın yairuzca en gen.1 
Ukeleri malarnak, neyin na.oıi olması ge
"kUllni en genel anlamda söylemek; 
öoce çok kısa iiiren Pada KomüIi.i de
ııoyl ile bır ölçüde ıona erdi. Büyük 
EIdm devdmi lle çalıınıza darngamu vu
ran y.pyeni bır döııom başladı. Ve bu
gün ıoayııllzm artık dünyanm üçte birin
de yqanan, ıolunan bir gerçeklik duru
muna gekU. Sosyııllzme W,1dn oı.mt 
tlmdiy. delili 00 genel anlamda söyle· 

DODaözler, aoyut oı.mt söylenen d�ru
lar olmaktan çıkmış, somut bır gerçek
Hk olmuş du."Umda. Artık bllimael so .. 
yııllstler ıçın &.Jsyıılizmi anlatmak, blUm
sel ......... 1 d�rulan söylemealn öteslD
de de müm.kUn. Ve artık bu somut ger
çekBk gözöııürıde tutulrnadan aoyut söz
lerle ansyııllzm anIablmaya çalışılıyona, 
anIatılaııııı aoayııllzmden başka birşey 
oklutunu, soyut anlamda dahi bWmael 
ııooyııllzm Ue ilişidal olmad!#mı anlamak 
lçin'yalnızca I,çl amıfmm dünya göıüşü 
Içinde olmak yeterU. 

KARALAMA VE PERDELEME 

Sosyııllzm maddi bir gerçektik duru· 
muna gelrneya bqlacııemdan bu yana 
LrW uCaldı yıRmIa aorunla Iw:ıı Iw:ııya 
,okU. TaıIIıIrı geri döııdürlilıınez akışm
dan yana olan _aı güçler her derum
da bu anrunlan qmayı becerdl. Kıoa ya 
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da UZU.D vadede bu sorunlann aşılması, 
sosyııllzmln kapltııllzmin Iw:ıısına daba 
güçlü, daha yenilmez bır biçimd. çık
ması kaçmılmaz bır zorunluluk. Bu bi
limael gerç.k, bır gerçekBk olarak ya· 
şam ıçınde lyld.D ıyiye g.üşen bir aeylr 
Izlemekte, sosyııllzmin kazarıımlanyla 
yadamamayacak bır biçimd. kanıtlan
maktadır. 

Daha, Büyük Ekım Devdmi'aln 
hemen aıdmdan dünya gerdlili, dünya· 
daId tüm ıosyııllzm dUşmaDl güçler, bu 
gerçojtln rarkına verdllar. Maddi bır ger
çektik durumunda olan ıosyııllzm Ile 
emekçi kltleledn arasına bır karatema
yaleD "perdelii" koymaya çalıştıler. Em· 
peryııli.t güçler kendi vadıklarmm 
glivenneslni bu "perdenin" sa�laınl!#ma 
b�lamanın yanısıra, InceB kabaiı tüm 
saptırına yönteml.riyle bu "perdeniD" 
tabidm edUmeslDde gördüler. Amaçlan 
ne olura oİlUn • artık bu pek önemli 
d�Udl - maddi bır gerç.ktik olan lo .. 
yııllzm!n Iw:ıısında olanlar bu "perde" 
aln ötesinde yer alıyorlardı. later "Iyi 
Diyet" tqlanyle bezenmi, O!auD, Ister 
.. gm antl·komUnizm histerisiyle dolu 
o!aun; neıııel olarak bu "perde"nin öte
Ilinde yer atenlar emperyalbt karnpm 
vadıRının gIiv.nnesl olan bır "perde"yI 
tahkim edlyodard. Nesnel bır gerçek
Hk olan ıosyıılizmln karaIarımUı ıkı 
ılatem arasındald rekabetiD gld.rek do
ruta uIqlıRı bugünlerde dünya gedclll. 
Ri. açısından daha da önem k.aza.myor. 

TU KAKA "SOSYALIZMI" 

Nemel olan bu gerçekJi#1 anIatebil
dilfıılz miiddetçe kapitalizmin temel· 
lerini .... cak maddi gIiCU daha �Iam 
bır biçimde olu,turablllrslıılz. AkSI tek
dirde kaCaterdıı yalnızca aosyallzmle Ilgi
Li olmayan "radikal" bır düıüne. yara
tınınız. Bunun adma Ister "d.vdmclUk" 
denan, lItene her nltelemenin başma 
"I,çl sınıfı " sözcU� ekleruin, yapılan 
yalnızca kapltııllzt sistemden ho,nut ol
mayın bazı ki,llerin "ne Için ve naal" 
dötllşlUklerini bUmeden bır kavglom 
Içine ıokulmasıdır. işçi sınıfaun mUca
deleli lçind, yer aldıklan tekdlrd. mad
di güç olabılecek kI,lIerin enerjlslaln tu
ketllrnesl, hatta bu enerjlaln zaman za
man itçl anıfmm ku .... amacma u1q
maamı engelle)4d bir biçimde kulianıi· 
muad ... 

Maddi gerç.kBk olan IosyallZmi an
latmadan "soayallzmi" anlatmak dil· 
siz Insanlarm blrşeyl tanımlamadaıd ça· 
reslzUAlne benzetilebilir. Bu .D "Iyi ni
yetle" yapılabilecek bır benz._. Oy
.. kı Türklye'de bu kadar Iyi niyetB ben· 
zetmeler ile yetlnil.bllecek durum da 
SÖZ konUlU �il. Bugline kadar "dr.dm 
Için d�tü�" Iddia ed.n Idınllerl
nin, ,Imdiye dojtln yaptıklan, bırakın 
yalıuzca maddi gerçektik olan aoayııliz
min anlatılmasanl, herzaman ve heryerde 
bu gerçekBAln Iw:ıwna çıkmak oldu. 
Bırakın "dünyada sosyalizm var mı?" 
sorusunu olumlu olarak yaıutlamayı, 
dünyanuı hiç bir yerinde sosyalizmin vu· 
obnadtlmı öne sürecek kadu dünya ger
çek1erlnden ve sınıt mücadelesinden ha· 
berleri olmadı�mı kanıtladılar. Soaya· 
lizmle daba Ilk kez teDl,an insanlara, 
dünya aosyallst sistemine "rerizyonist" 
diye küCıotllrecek .kadar Il.ri glttUer. Ve 
bır gün de dönüp kendi kendUedne los' 
yııllzmle Ilk kez tanışan v. kapltııllzm
den, onun dUnya görüşünden kopma Rl· 
ıOdniD henüz çok bqlarmda olan bu In· 
saniar ıçın "revlzyonizm" laCmm bu 
denli çekici durumda oluşunun nedenle· 
rini 8Onnadı1ar. Bu ıoruyu sorsalardı, 
belki kapltııllzmlD lruanlan ne tür "antı· 
komünizm" yöntemleriyle yoaurdııtu
nu anlayabilirierdi. 

SıNıFSAL KONUMUN 
BELIRLEYICilıCı 

Ancak tum bunlarm anlqılıp, ania
,ılmamaa da bırer _lantıyla açıkla
nabUecek olgular delil. Sorun gene 
nemel bır gerçeldlkten, _ miicadeleli 
gerçojtlnd.D kaynaklanıyor. Dünyada v. 
Tllrldye'de go,1zmln vamaı, dünya an .. 
yıılist aıstemine ve dUnyada gerçektik 
olan ıosyalizme, dünya ıosyallst hareke· 
tinln d.neylerine ve mücadele yöntem
lerine ve lOnuçta bWJ1\I81 ıosyalizme 
bugün ıçın Inanmayan ama bugüdtU dü
zenden de ho,nut olmayan katmanlara 
mensup lnaanlarm varlı�ı Ile açıklanabl
Br. 

Tllrldye'de bu tUr katmanlardan gelen 
lruaniarm, kapltııllst slateme olan tepki
leri aonucunda aosyııllzml bUmeden, ö�
renmeden, örnelin çojlu kez yalnızca 
ama yalmzca "devıimd" mücadelede 
ölenlerin anısına saygı duyarak "d.erim
ci" olmalan, dünya ııooyıılist ilistemiDe 

Iw:ıı var olan - kapl!alllt _n dllDya 
gö�nd.n kayııaklanan - kOfulluıma
larmdan keıılnlikle annmad&ıı, yalmzca 
biçim ve yöntem detlftlnrek dllDya ... 
yaiiit ii_ne iıaqı çılmıaluı OmıfaJ 
koawnlarmdan ölillllcllr_ Goııo bu ko
numlorıııcloıı _ iIIodIkIBIlıacllr Muz' 
tan, Engela'ten, Lealn'deD _, 
ıomut olomk ııo Için ııılicadeie etllkiori
ni bilmeyoo lııanlar durumunda 1ıaJma
lan , ııooyıılill hareketlıı ekltDlDde ol
nıamalan, hatta .... el oı.mt lıaqı ol
ınaian kaçıııılmaz olacaktır. Bır iiln 
ıonre ııooyııllzml Ilk kez ke,rederı in
sanlar durumunda kaiıııaiarı, örııoıın 
"'I'iiddye'ye özgü ıosyıılizm"deo aöz. 
etmeleri, "aosyallzmin lduiklerialn kı;. 
kealne yeniden inmek gerek" demeim 
ş .. ırtıcı olmayacaktır, olmamaktadır. 

ERTELENEMEZ BI R GÖREV 

Ancak aosyıılizm, bu aonnı t ,erç.k
Hk hergeçeD gün k.ndllinl daha güçlü 
bır biçimd. hlaaettlrm.kIe. DünyJDlll 
neretıinde ve hangi somut durum kaqı· 
SlDda oluru. olJun bu ıomut eerçeklik 
gÖZdeD ırak tutularak bır çözüme var
mak olanak ... örne�in bu ıomut ge� 
çektik yalruzca u1UJa1 kurtuluı .... Ia
n ıçın özeodldcl bır IIDaç olmakla ya da 
yalnızca u1ualararuı I,çl murı harekeıı
aln bqarısı ıçın çok önemlı bır konum 
yaratmakla kalınıyor, dünya gerlcIIIIlnID 
attı#ı ber adunda da - harıcı anNna IU'
kin oluna olsun, sonuçlan ttibadyie De 
ölçüde kalırsa kai&ın - heaaba lıatılmaa 
ger.ken bır etm.n oluyor. KendlliDl lyl
den ıyiye dayatan bu gerçe1<Uk örııetin 
artık dünyada bazı Tmçldll gruplan da
hi "dünyada ıosyalizm vu mı?" mrusu· 
na zaman zaman olumlu yanıt vermeye 
sürüklüyor. 

Bu ....... 1 gerçekJi#ln dayatm&sınm 
yanwra, Türklye'd.kl ansyallll harek.· 
tin geUşlmi, bu tür kabnanlann ıosyııli.t 
harek.tin d�rultusunda enerjilerini LO
ferber etmelerinın, işçi SUlıfmU1 öncülü· 
�Unde yola koyulmatennın en önemlı 
bır batka güvenceli. Türklye'de ıoıyallst 
bareket her zaman gündeminde OlaD bu 
sorunu, bundan böyle de • blkmadan, 
uanmadan devrim mücadelesindeki LO
rumlulu�unun bır gere�1 olarak IilrelıB 
gündeminde tutacak. TIkn emekçi kitle
lere ıomut bır gerç.ktik olan ansyaBzml 
anlatacak. 



DEMOKRASi 
MOCADELESiNDE BOGUNTU 

METiN CUlHAOOlU 

Türkiye'de sınıf J?'1ücade� tarihinin en önemli olgusunun Türkiye Işçi. 
Portisi h.,.ke1i olduğu bugilne kodor 5Ik sık vurıııJandl. VLrgulaniln önemli 
ııokIaJardan biri de, TIp h ... ke1i ile birlikte "donmuş toprakta buzlam çi). 
züime,;" ldl. Bunu, sosyaliznin TIp haroketi Ile birlikte yaygınlık ve yığınsal· 
lık kazanma51 biçirrinde ifade etmek de mümkün. 

Sosyalist h ... i<ette yaygınlaşma ve yığınsallaşma, ayrışmayı dışlamıyor. 
Tenine, belirli dönemlende yığınsalaşma,ayrışmı ile birlikte gidiyor. 1961-
71 döneminin diğer bir özelliği de burada. En açık biçimde şöyle: 1961-71 
döneminde sosyaıizmin yaygınkşıp yığınsallaşması, sosyalist hareketin genel 
demokr.ıtik haRketten aynşması sürecinin diler yanını oluşturuyor. Ayrışrm 
ve yığınsaUışma, tek ye aynı sUrecin iki yanını oluşturuyor. 1961-71 döne
minde, sosyalizm yığınsaJlaşU'ken, sosyalistıer demokratlardan, sosyalist hare
ket de genel demokratik hareketten ayrış ... Sosyalizm, demokrasi içinde bo
ğunruya gelmedi. Yaygınlaşma .. n böyle bir ayrışma Ile birlikte yUrtOnesi, TUr
kiye'de sosyalist harokefn geçnişinde görülmeyen sıhhat göstergelerinden bi
rini oluşturuyor .. 

Neden? En başta şu nedenle: Sosyalistler ve demokratlar bir hedef. ay
nı anda ve birlikte yUrUyen kesimler deliL. Aradaki ilişki böyle değil. Sosya. 
listler hedefe yürürken, bir yandan da geriden gelenleri sürekli olar.ık yanlarına 
çekmelde meşguller. Sosyalistlerin bu çekişi olmaksızın, demokratların hede
fe doğru sosyalisarle birtikte yürümeleri mtinkUn değil. Işçi smlfının, yalnız
ca sosyaljzmin değil, demokrui mÜCildelesinin de öncü, itici gücü olrTWI bu 
gerçekten kaynaklanıyor. Sosyalizm, ayrışıp ileriye gitmeden, geridekileri ya� 
nına çekemez. 

Bu nedeıie sosyalist hareketin genel demokratik hareketten ayrıştığı 
1961-71 dönemi, aynı zamanda demokrasi mUcadelesinde de çok ileri adımla
nn atıldığı bir süreç oldu. Yine aynı nedenle, sosyalist hareketin genel demok· 
ratik hareket içjnde eridiği ya da boğukluiu dönenierde görülmeyen bir tan
Iılık ve mücadele düzeyi, 1961-71 dönemine damgasını vurdu. 

Teorik gerekçeler, Lenin'de var. Lenin'e göre, demokrasi mücadelesinin 
güçlenebilmesi, sosyaJist hareketin genel demokratik hareketten aynşarak onu 
ileriye çekebilmesine bağlı. Aradaki ilişki, Lenin tarafından şöyle Ifade edili· 
yor: "I�çi 5.lIfl1ln demokratik faaliyetlerinin diğer 51nrf\uıri ve grupların de-' 
mokratik özlemleri ile 1uJYlJOlmaG, demokratik hare�ti, politik mUcadeleyi 
zayı(14tır. Onu daha az kararlı, daha az tutarlı ve uzlajmaya daha yatkın bir 
hale getirir." (Seçme Eserler, Cılt: 2, s. 336) Işçi sınıfını ve işçi sınıfı hareketi
ni genel demokratik ödemlerle kaynajtlrıp, onlann arasmda boiuntuya ged
ren MDD hareketi, bu nedenle uzlajmacı bir hareket olarak ortaya çıktı. 
MDD haroketi, bu nedenle dilinden dilşiiınediği demokrasi mllcadelesinde 
TIP'ln çok çok gerisinde kaldı. 

Lenin bu sorunu çok açık tiçimde ortaya koyuyor. Işçi sınıfının da de
mokratik hedeflerl, bu hedeflere yönelık eylemleri var. Ancal< işçi sınıfında, 
diğer kesimlerde göriıımeyen bir özellik daha v.r: Demokratik hedeflerin, ay
rılmaz bir biçimde sosyalist hedeflerle, sosyalist perspektifle Içiçe geçmesi. 
Bu kopmaı bağ,lıçl • .,ıfınm önelierinde var. Bu nedenle hedef, işçi sınıfının 
bu ayrıb#ı koruyarak dığer sınıf ve tabakaları kendine doğru çekme�. Yoksa, 
hedef ve eylemlerini "demokratik özlemlı" diğer kesimlerin dlıZOylne indi,!e
yerek onlarla kaynaşması deAII. Işçi sınıfının öncüııAü, bu nedenle somut ko
şulların dayamğı bır zorunluluk. Kuru laf kalabalığı değil. 

1961-71 TIp haroleti, bu değerlendirme açnından da büyük önem taŞı· 
yor. Hareketin eksiklikleri ayrı. Eksiklikleri kadar, tartışılmaz gerçeider de 
var. Zamanın dergilerini, gazetelerini karıştırmak yeterli. Popul1zme, Yön'cU
IUğe, Islam sosyalizmine ve ııenel demokrat hare�tin diAer görünimierine kar
ŞI verilen kesintisiz ideolojik mücadele ortada. Köyımük, "zinde gUçIer", "ile-

ricl aydınlar ve subaylar" ortada dururken, 'ııçl sınıfı" diye dayatanlam say
gın mllcadelesi de ortada. 

BiltiIn bunlar sosyalist h ... ke'n, bir süreç Içerisinde genel demokratik 
hareketten 0Y"fm.o.ının ve giderek demokrasi mOcadelesine de eaemen olma
sının somut göstergelerini oIuşruruyor. Sosyalist hareketin bağımsızlığmı ve 
ideolojik ayrılığını bu şekilde netleştirmesinın demokrasi mllcadelesine ne öl
çüde güç kattığını bugün tartışmaya gerek yok. Sosyalist hareketin, bu alan
daki katkılarını inkar etmeye olanilk da yok. 1961-71 döneni, Işçi sınıfı haro
ke1inin genel demokratik hareket içinde, boğunruya getirilemediAi bır dönem 
oldu. 

Geneııikle sanılanın aksine, aynşma, güç aMımlrln vegüç birliiinin de 
temelini oluşturuyor. Ayrışmanın ikili yanı ViIr: Birincisi, sosyalist hareket de
mokratik görevlerini daha açık, daha net bir biçimde kamyoro Ikindsi, yine 
aynı ayrışma sayesinde, demokrat unswhnn görüş alanlan ve penpekdfai 
ııelişiyor. ·Ileridekilere bakıp, daha ileriyi, yanı sosyalizm giinıbillyorbr. Bu 
ayrışma sayesinde, sosyalizme daha çok yaklaşıyorlar. Gerçek bit- blrlljln te
mellerl·böyle atılıyor. Verimli bır süreç b",ııyor. Ayrışma, daha LISt düzeyde 
bir birliğin tohumlannı gelişdriyor. 

Verimli süreçler, verimli sonuçlara gebe. Lenin, bu sonuçlar üzerinde de 
duruyor. Ayrışmayı izleyecek olan gerçek ve tutarlı birlik siftclni şu sözlerle 
vurguluyor: "Daha önce Rusya'daki tüm sosyalistlerin sosyal-demokrat olma
ları· gerektiğini söyledik. Şimdi ekliyoruz: Rusya'dakl tım gerçek ve tutarlı 
demokratlar da sosyal demokrat olmalıdır." (Ay .. yerde) 

Ayrışmanın getirdiği bu verimli sonuçlan 1961-71 döneninde gilzle· 
mek mümkün. 1961-71 dönemi, en tutarlı, en gerçek demokratların sosyalist
ler olduklarını kanıtladı. Sosyalistler, demokrasinin en karartı savunucuları 
olarak ortaya çıktılar. Aynı dönem, yine Lenin'in işaret ettiği gibi, en sailam, 
en tutarlı ve en karariı demokratlann sosyalizme kazanııdığı dönem oldu. Ay
"şma sağlandığı, demokratik mücadele adına sosyalist hareket boğuntuya ge. 
tirilmediğl için. 

1971 sonrası, ayrı bır konu. Ama çıkanlacal< dersler de çok. 1961-71 
hamle., ideolojik ve politik düzeyde ıkı önemli sürece daya .. yor. önce, TiIr· 
kiye'nin tUm sorunlannın sosyaJizm çerçevesinde, bilimsel sosyalizmin gadUk
leri ile tartışılır hale gelme�. Burası, 10 yıllık dönemdeki sıçramanın Ideolojik 
omurıaJanndan birini oluşturuyor. Iklncisi,ifç; anı'u'un ve aydınLınn en bi
Ilnçliı en politikleşmiş ve en tutarlı unsurlarının harekete bunılmu. Bu da 
aynı sıçramanın en bUyük politik �.zanımını ortaya koyuyor. 

Bugün gelinen ortamda, bir yandı bu kazanımlar, diğer yanda da bir ka
yıp var. Kayıp, TIp Genel Başkanı Boran'ın deyimi ile "demokrasi mllcadele.ı
nın sosyalizm ekseninden koparılma�." Bu kayıpta kimin ne ölçilde payı ol
duğu bUyük bir önem taşımıyor. Önemli olan, bu kaybın Uzerine yUrUnmesi. 
Sosyalist haroketin, demokrasi mücadelesinde boğuntuya getirilmesi dönemi
ne son verilmesi. 

Sorun, 1961-71 döneninın kazanımlanna ayak basarak, yine aynı di). 
nemde olduğu gıbı, ikili bır hamleye girişme 'sorunu. ıdeolojık alanda, TIIrId· 
ye'nln Wm soruniarı yine sosyalizm açnından ele alınıp, sosyalizm gözlllkleri 
Ile tartışıır hale ııelecek.ıBlllmsel sosyalıznin o bllyilk projektöri!, geriye di). 
nUp, geride kalan tllm olguları ve kafaları yenıden aydıniatacal<.t>ollllk alanda 
ise, baıta Işçi sınıfının en diri, en polillkleımlş, en·bHlnçll unsurlan olmak 
üzere en rutır!ı, en sağlam demokratlar ve aydınlar, örgütlü harokedn saftarına 
kaıanllacak, 

. 

Bu yeri hamle, h.,.ketl, 10 yıldan da kısa bır sUrede çok daha Ilerilere 
götilrecek. Sosyalizm, boğunruya gelmekten kurrulup, boğulanları kurtaran 
bır yardım eli halıne gelecek. 
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nin reı:ıl,"mul bakımından ÖDemli .... 
m. -.ydacaiı nııdk tatıllı. 

'l1d ülke ananda ıon yıllarda kartı· 
lıkb pen oı1.a.nu bü.yük ölçüde Uırle· 
miftir. Bu resi "aUıayle huırladılunJ% 
"yaaal beı,. ıkı ülkenin ıyı kn ... uluk 
ilitldierlni .e kartılıkb lÜ"fenlnl d_uk 
içinde ı,birli'i yapma karutıııaıru vur· 
lUiayan bır belae nIlellllndedlr. 

Bu �lie iki ülke araanda ıon yıllar· 
d. olutan ııWen orlam.uun bir IonlMU 
oklulu pbl relıeC4!lkteki W,kileri.m1zin 
birbirimize lÜ'Ven verme bakımından 
daha da _,lam temelkın dayanmaanı 
atlamaklada. Bu belae ,imdiden olum· 
lu ıonuçlarını, ıomut ıonuçlannı verme
ye bqlam..ı, ııyıtabilir. Cllnkü bu belge· 
yi imza1arnamıza v_le olan iezi ve ,ö· 
I'ÜlJmeler .... nda çok önemli buı so· 
mut an1qmalara da vanlacak_ Bu anda 
özemIde Sovyet So.yüat Cumhuriyetler 
Birlili ile Türkiye aruanda..ld ekonomik 
m,kiler bakımından yeni çCırlaı yeni 
ufuklar açıklı_ Türkiye ilk kez u:ı.un va· 
deli bir ticaret anlaşmaana Sovyet Soı· 
yü'" Cumhuriyetleri BirUIi ile girmiş 
oluyor. Edindilimiz izleDime iöre, 'J'iir. 
kiye ile SovyeUıe:r Birilii nin ekonomile· 
ri bir çok bakundan birbirlerini tamam· 
Iayab.!lecek niteliktedir_ Şu anlamda ki, 
Türltiye'nin üreUili buı anayi. ve tanm
&al ürünlere Sovyetler BitliRi'nin gelecek 
için gerekıinm .. bulunduRu gibi sanayi. 
alanında büyük atilimlar yaprm, olan 
Sovyet SosyaJiA Cumhuriyetler BirHli' 
nin bazı aanayi ü.riinlerine bu arada Tür· 
kiye nin a:ereunme duydu,u bazı I&JL&
yi ürüDlerine büyük ölçüde _hiptU_ Ve 
Türlti.ye'nin bu alaDdalri ıerelı:ııi.nmeleri· 
ni büyük ölçüde ıı:.r..ıayabilıecek durum· 
dadır." 

TICARET ILIşKILERI: 

"Ourinde rö,q birliline nıdılunJ% 
yenı ııcaret 1ıı,1dIori kartılıkb olarU bır· 
birleriınisin ıerekanme_rimld UZUD n
del biçimde k __ ızı -alay.w· 
tu. BöylaUkIo Tilrldy. Cumhurly.ıı 110 
Sovyet Sooy.ıı.t Cumhuriyetler BIrlIII' 
mn ticaret ıı,kilerinde önimüzdeki yıl. 
dan batta blr ölçüde bu yıldan bqlay.
nk 2,5 ·3 bb bir arbfın olacalma, da
ha Uerde bunun daha çok Ilrlabnecetlne 
lıwuYOlUm_ Ayrıca Türkıye'nin lU&yi 
aIamDdaki .. litmeane, .tılımlanDa ,im· 

diyı kadar önemU btkıluda bulunmu, 
olan SSCB'nın bu alaDdili btkı1annı 
daha nrimU biçbnde ". daha a:enit öl· 
çüde liirdUıme karU'1I1I, elllimln1 1Ör
mek hisl .vindlnnl,Ur. Bu konuda da 
buı ,ö!'Ü4meıerlmiz olmu,tur. önümüz· 
deki Eylül ayında karma ekonomı ku· 
rulumuz toptanacakta. O zamana kadar 
ik! ülke belirU aanayi ve enerjı projeleri 
üzerinde ayrıntab teknık huD'bldannı ta· 
mam1ayacak1arda. Umuyonım Id, Eylül 
ayında yapllacalt bu toplantıdan aonra 
ekonomik i,bnııaı alanında LkI ülke yeni 
atıbmlar yapma 8fA1"1U_na vamu, ola
c.ld.rd ... .. 

SOVYET YöNETICILERI 

"Sovyetler Birlili'nde bulundulu· 
muz arada bqta [)evlet Bafkanı Sayın 
Brejnev n Balı:.an1ar Kurulu aa,kam Sa· 
ym Kolilin olmak üzere bir çok deterü 
devlet adamlanyla. politikacılarla ıeni, 
tema.&lanmIZ, uzun ve u.mimi ,örü,me· 
lerimiz oklu_ 

Bu (Ö�meler, çalı,ma1annı uzun 
yıllardır 'fIl\dirle izledllimiz Sovyetler 
Birlili yöneticilerinin Türkiye'ye kanjl 
bes1edikleri dOltlu.k duygulanru daha ya
kından anlama o1analml, bize verdi_ Ve 
şu izlenimi edindim ki, Sovyet liderleli 
ve SovyelJer Bidili halkı mlikide bulun· 
duklan ülkeye onun yönetimine güven· 
dikleri • a:üven duyduklan zaman, bu 
ili,ldlerin çok ,eleşmi olanaklan vardır_ 
Biz de uluslararaa m,kilerde tıpkı in· 
aan.J.ara.raa Ui,kilerde oldulu &fbi kaqı· 
tıkb iÜl'ene büyük önem veririz_ Bu tü· 
ven ortamuıın aramızda olu ,mu, olm .. 
beııce bundan &onra d. Türkiye Cumhu
riyeti Ue SSCB anandaki iliııldlerin 
olumlu yönde leU,maa bakımından çok 
-ıllarn bir zemini olu,turmaktadır. 

s.ym Brejnev in, Saym KOlilin'in ve 
Sayın Gromiko'nun ve bizim a:örli,me· 
\erde bulundutumuz öWd Sovyeı.lider
lerinin bölee torunları vı dünya ıorunla
n üzerindeki lörüt1erini ölrenmek ve 
.YOL zamanda buDJann da iiurinde Tür· 
kiye lle ciOltıuıa verdikleri önemi ken
dilerinden ve hwıduıcı biçimde dlnle· 
mek benim için çok .nndlrlci oldu_ 
Ben inanıyorum Id, bu a:alde yaptıl'un 
temular ve anlatmalat lOnucunda Tür
kiye Cumhuriyetl lle SSCB'nin dOltlu 
ıntldieri ve i,bir1ıai alanında, yönünde 
atılan adıml.ar yalnız iki Ul.Iı:enin yararına 

SOSYAliZMiN ŞEHiOi VE TÜCCARLAR 

Istt.nbul'da Atıtürk Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Fahrettin Yılmu 
6 T.mmuz Çarbaşma giinii önceden düııenlenen bir cinayetl. öldürilldü. 

Fahrettin Yılmaz sosyalist bir kiıiydi. EAitim ensôtlJ«lnin faııst Iıpll ... · 
den kurwılnwı için glriıilen mücodeley •• korkusuzca. faıizmin en yUklendl
AI okuıı ... don birinde. göreve "lIp oIaro1< b'ILıdl. Okul yönetiminin tu"riı 
demokrat y.pıdo k.ıııwı Içn mllı:adel . .... dl. CHP hUIdm.tinin faıbd .... 
".iz verir politikalımın geç ... slzliAlnin bilincindeydi. SUrekl tehdit .dlliyor
du. Tehdit .dllmesini, okuldokı demokratikl.ımenin tehdit .dllmesi olarak yo· 
rumlamasını bilcl_ Okul..., tiin yöneticileriyle birlikte cinayetten bir gün önce 
Valnıı. önlem .I"""nı bteyen bır baıvurudo bulundular. CHP hUklmetlnln 
demokrat örıtitl ... l. i1plenme göre,;ni y ... ine getiren Villi, durumu geçlıtirmeyl 
yetlodl. ÇUnkU POL·DER·ln k.patılması gıbı bir "",mus borcu"nu yerine ge. 
tirmekteydl. 

Erusi &ün Fahrettin Yıl mu llzerindekl dlıZ.nlemenln son kısmı yerıne ge. 
tırlıd. Arbdoll""yI. blrilkte öraü_ çıkan Yıl .... pusudo bekl.yen...aba· 
don .ç • ." y.ylım .t<ıiyl. öldllrilldU. 

Sosy.listl ... oırkııdaılvının öllmlinlin ne .nLım. geldiAlın bilincindeydii ... 
Bu Cı",yetin "bir klıının ıehld olması "ndon öteye öneml olduA..,u görer.k ce· 
naze törenlnın dIlz.enlenmesl glriılmlerlnl b'ILıııılv. Dlizenlemey. ıöre Uyesl 
bulunduAu TöB'[)ER baı" •• oırkasındo ylirekten baAlı bulunduAu partisi. TOr· 
Idye liÇI Partisi. bilimsel sosyalist gençliAln iLrJÜdI Genç Öncü •• d • ..,mındo do 
dıA .. kltl. ve meslek �d ... ı bul ..... caktı. Sonuç" TöB.[)ER·ln y.tıniz dov
"'"iilvi •• pOıbln tutumu bunun böyle oIl1W1nı en .. lledl. Bır &rup sıpkm 
"tUtQl"'lk görevlerini yerine getirmek Istiyordu. Sayılan tımı tamına en fazla 
.111 olan bir &ruP, poibin de y ... dımıyl. cenueyl ".Iı .. lne geçirdi". Sosyalbd ... 
cenuenln geretl gıbı kldesel biçimde kaldırılması Için oi.y çıkarmadılar. 

<An ... bu yönU lwIç "m bır disiplini. ve bır sosyalbte yapıl.n son ılır •• 
biçiminde tamarmandı. Fahrettin Yılmaz'., arns.ndan Fahrettin Yılmaz'., ya
ıadıtı sın mllı:adel . .... dlAI "Sosyaibt TUrldye". slopn"ri. haykırıldı. Kurtu
luı Sosy.llun. Kahrolsun faılzm slopnı h.p bır >Aızdan söylendi. Sosyal bt mil
cade&enbı cinayet, buk.ı, terörle durdurubmayacaAı burjuvaziye bir kez daha 
yinelendi. 

Bu glIRvln baprılnasın ne bu�ııvul, ne poilsly. önl.ml .. ne "1ı ... lcl" ba· 
sın, no de maoaı karıı devrimdllk önley._zell. önleyernedı' 

olmakla ka1amayacakta. Dünyadaki yu. 
mUfUma sürecine ve dünya bUlfUl8 da 
önemli bir katlu rutellRini tqunakta.du 
Bu nitelili tqlC!ılı zaman geçtikçı de· 
Rerlendirilebilecektir_ SSCB'ne yaptılı· 
mız ,ezinin ve akhlınuz lOnuçların Türk 
kamuoyunda da çok olumlu bir biçimde 
delerlendirildiRini ıörmek, beni özellik· 

� ---==---

le tevindir. iki kOntfu ülke aruuıdak1 
ilişkilerin .üreki bir do.tluk içinde p. 
Uşmesini, devanunı di1erim ve bu viii
leyle �iyaretimiz maanda bize yakın Il· 
gi gÖGe»en, Türkiye'ye doatluklannın 
yeni kanıtlarmı veren SSCB halkına ve 
SSCB deterli yöneticilerine en iyi dilek· 
lerimi sunarım • 

Dediler ki .... iı 

"Dev�tin variıiı demek, iUe de toplu tüfekli, ezici, yıkıcı bır dev gücün 
varlığı demek değildir. Deviet, kuru gücün ötesinde, hatta ondan çok öte, iıle· 
yen ama doiru dürüst işleyen bir mıkinederrektir ___ Vatanc.b.şın can,rtl koru-
yabilmek için kural koyabilen, bunlara uyulmasını sağ�yabilen, uyulmıct.l:ı 
uman haber al.".1ıaber .ldlAı zaman çilbuk v. yerind. tepkllÖlteten &iiç de· 
mektir dMt. __ Iyi ve doğru işleyen bir deviet mebnizrTllSl kurmık, bu 3013.· 
mada, okuldakinden çarşısındakine, yoklakinden mey�kine bdir her 
türlü anarıiyi önlemenin temel koıulu oLır.ık ıörlinilyor . •  (MIlmtu Soysol. 
NikeLıjcl AIi'nin Devleti. MilliY.t, 4 T.mmuz 1978) 

"Devletin onurunu ve etkinliğini korumak için, öğretmenlmzl ölret· 
men, polisimizi de polis onul'\J'U. tenr kavuşturabilmek için bu sorunlan ta· 
rafsız bir tutumla ve çözmek maksadıyla ele ahrıanln şart olduğunu söylüyo· 
ruz." (Ok"y Eiql. Halimiz Budur. Hllrrly.t. 4 T.m ..... z 1978) 

;·Devlet. h.m v.ııdır. hem yoktur ... Devletin böylesine ortadan kalkııı. 
rıwksist düıiinürlerin öngördUkI.ri kalkıı"n çok baıka birıey. Böylesi, top
lumdaki smıf farklannm giderlmesiyle birtikte beliren bir olay değiL. Tam ter· 
sine, sıntf f.ır1<.lannın artmasını örtbas ıtmeye yarıyor bu." (Mimw Soysal, 
Bank. S T.mı ..... 1978) 

"Bunun Için disipllnsizllklereen küçOk bır hoşgöNgöstermeyen, dertı� 
yasal önlemlerin en kesln�rlne başvuran, bu konuda en ufak bir olayı dahi Ih· 
mal etmeyen bir tutum benimsemek serekir. I .. sivil bir sıktyönetim havaı i� 
girişmek gerekir. __ Ecevit hükUmeti, o�ylann üın-ine yansız, yasal bır ıMı si· 
kıyönetim ."Lıyııı U •• tUm .rıetjlsl .e k>.r.ıriılıtı Ile deılı.ı yönernek zorunda· 
dır." (Abdi ıpekçi, SIvil Sıl:ıyönetim Anl.yııı", Gerek Var, MIIUyeı. S T.m
muz 1978) 

, 
'·Ct .. lle demekler ...... nd.kI bUtUnI.ımenin çaresizlijl. belki de "layı). 

netlm Ile giderilebilir. 'Belki' deyimini kulLındık. çilnkU. "kıyönedm uYIULı· 
yıcILım •• y."i devlete karı gIldlllmUıtUr. Ancak ordu i"" de gllverillr .. . tkl· 
ii "1u .nda· tık ılIçtlIr." (GUneri Clvaojilu. Dükalıkbr. Terdlman, 6 T.nmuz 
1978) 

"Lepl ıldded ön pLı", çıkarmak ve Iepl ılddetin tUm oLı""klmndan 
yill>ll.nm.k ıçın ·In.ndırıcı bır dıı tehlike' yanıtınak ger.kiyor. Sonra da bu 
'dıı tehlik.·yl Içeridekı ol.yLıri. bUtUnleıtirmek. Beyllk •• .". etkili bır taktik. 
Oyle ki. huzursuz halk karllLııtıAı her olıyın ıçınde bır yaIı.ncl. bir 'dıı mih· 
rak' anıy.cak ... sonn huzursuz yıtınLır bUyIlk bır korku lç.risind. Devlet'I 
aramaya başlayacaklar. Bır baskı ok şkldet aracı olan Oevtet'e sımsıkı sarıla
caklar. 'Anar,lnln durdurulması'. 'T�ye'de gözU olanlara gereklı dersin ve
rilmesi' için, uygulıdıiı ılddet< de razı oLır.ık Devlet'. aüvene<ekler. Bu�u..,. 
zlnln en .kıllı kesiminin buaıınkll pLını. öz.de böyle." (De.let'e Çıkarılın D.
vodyo, Medn Çullwıllu, YOriIyIq s. 168 27 Hum 1978 
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nin ,enl,"mui bakımından ÖDemli ..... 
ma -.yılacak nltetik tat_h. 

'tki ülke araanda ..:)n yıllarda ıtaqı· 
lıklı lÜVen ortamı büyi.i.k. ölçüde Uerie· 
ml,lIr. Bu .. .ı .e.II •• ylo b .... ladıjl= 
.yual belp i.kJ ülkenin iyi kotn4wuk 
1ll,ldIerinl .. u..ılıkb lÜYenlnl doaUuk 
içinde i,birlili yapma kararlıblını 'f\lr. 
ııuiayan bir belr. nltellllndedlr. 

Bu bel,e i1ı:.l Ulte araanda ıon yıllar· 
da olutan fÜVen ort.amınJn bir ıonu.eu 
olduau "bi ,elecekteld ııı,ldlerlmlzln 
birbirimize lÜVen verme bakımından 
daha da _Ilam temellere dayanın_w 
... 11amakbldır. Bu bella ,imdiden olum· 
lu sonuçlannı, ıomut .onuçlan.ru verme· 
ye bqlanu, sayılabilir. Çünkü bu beııe· 
yi im.ı:a1aına.mu. velile olan ıez! ve ıö· 
riitmeıer _ra.nda çok önemli buı LO· 
mut anlqmalala da vanıacak. Bu arada 
özellikle Sovyet. SoIyaJilt CumhuriyetJer 
Birlili ile Türkiye amandaki ekonomik 
m,kiler bakımından yeni çılırlar yeni 
ufuklar açıldı. Türkiye illı: kez uzun va· 
deli bir ticaret. anl..qmaana Sovyet. Soı· 
yaHst Cumhuriyetieri BirHIi ile ııinn.iş 
oluyor. Edindilimiz i.zleoime ıöre, Tür
kiye ile Sovyet.Jer Bitllli nin ekonomile· 
ri bir çok bakmdan birbirlerini tamam· 
my.b.ılecek niteliktedir. Şu anlamda Id, 
Türkiye'nin ıu.,ttili buı ... nayi ve tanm· 
sal ürünle re Sovyetler BirliRi'nin gelecek 
için gerekainmeli bulunduRu gibi sanayi 
alanında büyük atılımlar yapnu, olan 
Sovyet Sotyaliat Cumhuriyetler BirliRi' 
nin bazı sanayi ürünlerine bu arada Tür· 
kiye nin ıereunme duydulu buı aaııa· 
yi iirünlerine büyük. ölçüde sahiptir. Ve 
T\irk.iye'nin bu a1aı:ıdald ,erekJinmeleri· 
ni büyük ölçüde kartılayabilecek durum
dedır." 

TICARET ILIşKILERI: 

"Ozerinde 'Ö1'Ü4 birliilDe verehluruz: 
yeni ticanııt W,1ıdlıui kaqıhkh olarak bir
bid.rimbin ,erekanme"rimld usun .... -
del biçimde k....,ı.m.m .. ı ..,layecek· 
tU'. BöyleW". Türkiye Cumhuriyeti ile 
ııo.y.ı 800y.ıı.t Cumhuriyetler BIrIIII' 
nin ticant ,ı,kilerinde önümüzdeki yıl. 
dan bella bir ölçiicle bu yıldan bqlaye· 
re!< 2,6 . 3 itetı bır arIlfın olacol ... , d.· 
ha Uerde bunun daha çok artabilaceline 
iıwuyorum. Aynca 'Türtdye'n1n sanayi 
alaıwıdaki .. Htmetine, atıbm.1a.nna ,im· 

diye kadar önemU bUnlarda bulurunu, 
olan SSCB 'DIn bu alandaki kat.kılarmı 
daha Yerimli biçimde ve daha ıenit öl· 
çUde .uroürme kanrını, "iUmIni 1Ör
mek bbl _rindirml,ör. Bu koouda da 
bazı ,örUtmelerlmlz obnu,tur. önUmüz
deld EylUl aymda karma ekonomi ku
rulumuz toplanacaktır. O zamana kadar 
i1ı:.l ülke beıuu l&Dayi ve enerji projeleri 
üzerinde aynııbb teknık hazll'lıklanDl ta
mamlayaeak1ardır. Umuyorum Id, EylUl 
aymda yapılacak bu toplaDbdan aonr& 
ekonomik ı,birUli atarunda iki ülke yeni 
atıbmlar yapma af&J'll8.na vanru, ola· 
cekWdır." 

SOVYET YÖNETICILERI 

"Sovyetler Birtill'nde bulundulu· 
muz arada bqta Devlet Bqkanı Sayın 
Bnejnev ve Ba.k.a.nlaı Kurulu Sa,karu Sa· 
ym Katigin olmak üzere bir çok delerU 
devlet adamlanyla, poUtikacılarla ıeni, 
tem&&lanmız, uzun ve &amimi aörü,me· 
lerimiz o1du. 

Bu ,pıqmeler, çalı,malannı uzun 
yıllardır '!Il\dirle izlediılıniz Sovyetler 
BirliRi yöneticilerinin 'I'i.irkiye'ye k&rfl 
bea1edilc1eri do.tluk dUYlU1annı daha ya
kından anlama olanalını, bi.ze verdi. Ve 
şu izlenimi edindim ki, Sovyet. liderlen 
ve Sovyetler BirUli halkJ mlikide bulun
duk1an ülkeye onun yönetimine aüven
dikleri , ,üven duyduklan zaman, bu 
ilişkilerin çok ıeleşmi olanakları vardır. 
Bi.z de uluslararas IUfkllerde tıpkı in
sanJararaa ilişkilerde okluRu "bi kBrfI
tıkh iÜYeoe büyük öDem veririz. Bu tü
ven ortamının aramızda olu,mu, olm .. 
bence bundan aonra da Türkiye Cumhu
riyeti ile SSCB araandaki mlikilerin 
olumlu yönde leU,me. bakımından çok 
_a1am bir zemini olu,turmaktadır. 

Sayın Brejnev lo, Sayın KOIigin'lo ve 
Sayın Gromiko'nun ve bizim ıörü,me· 
lerde bulundulumuz öt8d Sovyet. tider
lerinin bölle ıorunlan ve dÜllya ıorunla
n üurindeld IÖ!'Ü4lerini ölrenmek ve 
ayw zamanda bun1ann da üzerinde 'rur
\üye lle dOltıuıa Yerelikıeri öneml ken
dilerinden ve inandırıcı biçimde dinle
mek benim için çok .rin.dirici oklu. 
Ben inanıyorum Id, bu ııezkte yaptılım 
temu1ar ve anlatm ..... lOnucunda Tür
Idy. Cumhuriyeti lle SSCB'nln dootluk 
ili,kileri ve i,birllli alanında, yönünde 
atılan adımlar ya1nu iJd ülkenin yaranna 

SOSYAliZMiN ŞEHiOi VE TÜCCARLAR 

ı ... nbul'da Atalıiri< Eğitim Enstitüsü Müdiir YilrdımclSl Fahrettin Yılmaz 
6 Temmuz ÇiUba�ma günü önceden dlizenlenen bir cinayede öldürüldü. 

Fah",ttin Yılmaz sosyalist bir ki�iydi. Eğitim en.titlia-inin hııst IIPIl ... · 
den kurtanlması için siriıilen mücadeley., korkusuzca, faıizmln en yüklendi· 
ğı okull..-dan birinde, gö ...... talip olarak ba,ı.dı. Okul yönetiminin tutariı 
<2mokrat yapıda blması Içn mllcadele v ... dl. CHP hıııd"'etinin hılsd .... 
taviz verir politlbı.r .. ın geç",Sızliln" bll"cindeydi. Sü",ki tehdit ediliyor· 
du. Tehdit ediımesini, okuldakl demokratikl.�menin tehdit edilmesi olarak yo· 
rumlımasmı bileı. Okul wl um yöneticileriyle birlikte cinayetten bir gün önce 
Valnlie önlem .Imasını isıey .... bır başvuruda buh .. dular. CHP hükımetlnln 
demoknt örglltl ... le llsilenme göreVıni y ... ine geti",n vali, durumu geçlıtirmeyl 
yeğledi. Çünkü POL-OER'ln kapatılması sibl bir "rıamu. borcu"nu yerine ge
tirmekıeydl. 

Ertesl gün Fahrettin Yılmaz llzerindekl dDunlemenln son kısmı yerıne ge. 
drlld. Ar1<odallilrıyla blrilkte örgü_ çıkan Yılmaz pu.uda bekleyen araba· 
dan aç�an yaylım ateıiyle öldlirilldll. 

Sosyaıı.tier _�lar .. ın aıımunün ne anı.ma geldiğIIn bilincindeydii .... 
Bu clrıayetin ''bır klıının ıehld olması "ndan öteye öneml oldutunu görerek ce· 
rıaze ılırenlnın dlIurılerımesl siriılmlerlnl baıı.ııılar. ODunlemeye ıöre llyesl 
bUilOldutu TöB-OER baıta ve artwında yürek .... bağlı bUilOlduğu parti.ı, TUr
Idye liÇI POr1LSL, bilimsel sosyalist gençlliln iLrJÜdL Genç Öncü ve devammda da 
dğ ... klde ve meslek ilrpjtierl bulunacaktı. Sonuçta TöB·OER'ln y ...... iz dav
ranııları v. polisin tutumu bunun böyle olmasını .... lı,lledl. Bır IJup sapkm 
"tUccar"lk görevlerini yerine getirmek istiyordu. Sayılan bmı tımına en fazla 
.111 olan bır IJup, polis .. rie Yilrdımıyla cenueyl ".lIerlne geçlrd". Sosyallsder 
cenazenin gereği sibl kld ... ı blçlmrie bldırılması Iç .. olay çıkarmadılar. 

Cena .. bu yönU lıartç tam bır disiplini. ve blr sosyaliste yapılan son gör .. 
blçlmlnrie tamamlandı. Fahr.ttin Yılmaz'm artwından Fahrettin Yılmaz'rı ya· 
şadılı SiL'" ınücariel. verdğl "Sosyalist TUrldy.", .Ioganı.ria hoykırıldı. Kurtu· 
luı Sosyalizm, Kahroi .... fa.şlun .Ioganı h.p bır >Aızelan 'ÖYlendl. Sosyalist mO
c:adelenln cinayet, baskı, terörte durdurula.mayacaiı burjuv.ızlye bır kez daha 
ylnelendl. 

Bu görevln baprılmasın ne burjuvazi, ne poıısıy. önlemı ... ne "ilerici" ba· 
sın, ne de maocu karıı riemmclllk IInley.merol, önleyemedı. 

olmakla ka1amayacakta. Dünyadaki yu
mUfUma süreane ve dünya baru;ına da 
önemli bir katkı niteliRini tquııaktadır 
Bu nitelili tqıdılı zaman ıeçtikçe de
Rer1endirilebilecektir. SSCB 'ne yaptıIı
mız gezinin ve a1dtlınuz .onuçlarm Türk 
kamuoyunda da çok olumlu bir biçimde 
deterlendirildiRini ,önnek, beni özeltik-

le .vindir. tki kottlfu ülke araandak.l 
ilişldıerin sürekli bir da.tluk içinde p. 
!işınesini, devamını dilerim ve bu veti· 
leyle ;ziyaretimiz lUaanda bize yakın il
gi aÖ�"en, Türkiye'ye doatluklaruun 
yeni kanıtlannı veren SSCB halkına Ye 
SSCB deRerli yöneticilerine en iyi dilek
lerinü &UnanID. ' 

Dediler ki .... iı 

"Devletin varhAı demek, ille de toplu tiifekli, ezici, yıkıcı bir dev gücün 
varllAı demek deAildir. Devtet, kuru gücün ötesinde, hata ondan çok öte, i,�
yen ıma. dolru dUrUst işleyen bir makinedemektir ... Vı�1n CMlaıı koru
yabilmek için kural koyıbilen, bunlara uyulmasını sağlayabilen, uyulrmchlı 
uman haber .1 .. ,1ıaber aldlAı zaman çabuk ve yerind. t.pkllÖlteml güç rie· 
mektir devlet ... Iyi ve doğru işleyen bir devlet mekaniznası kurmak, bu ap.
mada, okuldakinden ça.ı'115lndakine, yoldakinden meyNnedekine kadir her 
tüi1ü anatıiyi önl.menin temel koıulu olarak ıörünüyor:' (Mlinaz Soy ... , 
Nik.ı.jcı AIi'nin Devleti, Milliy.t, 4 T.mmuz 1978) 

"Devletin onurunu ve etkinliğini kon.ımık için, öğretmeni11"iıi ölret
men, polisinlizi de polis onuf'llU tek"v kavuşturabilmek için bu sorunları ta
rafsız bir tutumla. ve çöımek maksadıyla ele alma",n şart olduğunu söylOyo
ruz." (Oktay Ekşı, H.limiz Budur, HUrriyet, 4 Temmuz 1978) 

;'Devtet, hem vardır, hem yoktur ... Devletin böylesine ortadan kalkı,ı, 
marksist dUıUnürlerin öngördükl.ri kalkı,tan çok baıka birşey. Böylesi, top
lumdaki sınıf bliclannın giderlmesiy� birlikte beliren bir olay değiL. Tam ter· 
sine, smıf hr1<lannın artn'aSlnı örtbas etmeye yarıyor bu." (Mtintaı Soygl, 
Babk, S Temmuz 1978) 

"Bunun ıçın disipllnSızlikle",.n kilçUk bır hOllörii gös .... meyen, derhal 
yasal önlemlerin en kesinlerine başvunn, bu konuda. en ufak bir olayı dahi Ih
mal .tmeyen bır tutum benimsemek ger.klr.lıe �vil bir sıkıyönetim ha ... ilo 
ılriımek ge",klr ... Ecevit hükllmeti, oı.ylann U,...ine y ..... z, yasal bır sivll sı· 
kıyönetim .. loyııı U" tIIm .nerjl� ve ıw.riılılı Ile deılıal yönelmek zorunda· 
dır." (Abdi ıpekçi, SLVLL S,1"yönedm Anl.yııırıa Gerek Viir, Milliyet, S Te ... 
muz 1978) 

, 
"CHP lleriemeklera .... ndakl bU1linl'lmenin çareslzllIl, belki rie sıkıyıl

netlm Ile sirierileblllr. 'Belki' deyiminl kuıı.ndık, çi>ıkü, sıioyönedm uYllUı.· 
yıcılanna, yani devlete kan gtidııımül1lir. Ancak ordu i .... rie giiverillr v •• tkl· 
LI �u anda-"k ıUçllir." (Güneri Cıvaoğlu, OUkalıkIar, T..-cllman, 6 T.rmıuz 
1978) 

"Lep şldrietl ön pı. ... çıkamıak ve \eıal ıidde�n tüm oı. ... klilrından 
yararl.nm.k ıçın 'In.ndırıcı bır dıı tehlik.' yaraınıok ger.klyor. Son .. da bu 
'dıı t.hlik.'yl lçerlrield olayı.ria bUtünl'l�rmek. Beyllk, ama .tklll bır toktik. 
Öyle kı, huzursuz holk karııı.ıuğı her oı.yın ıçınde bır yabancı, bir 'dıı mih· 
nk' aray.cak ... Sonn huzursuz Yılınıor bllyllk bır korku lçerI�nd. Devlet'I 
aramaya başlayacaklır. Bır baskı ok şıddet aracı 01311 Deviet'e sımsıkı sarıla
caklar. 'Anarşinın durdurulması', 'Tlk1Oye'de gölU olanları gereklı dersin Ye
rilmesi' ıçın, uyguı.dlAı ılddete de razı oı.roik Devlet'. güvenecekler. Bu�uva· 
zlnln .n akıllı kesiminin bu�nkll pı.nı, özed. böyle." (O.vlot'. Çıkarılan Da. 
.. tiye, Medn Çulho"lu, YllrOyıış •. 168 27 Hulran 1978 
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Örgütlenme adına tekke çalışması 
HACı ADIGÜZEL 

Bugün ülkemiz dünyada memurların 
sendikal haklarının olmadılı 8 iilkeden 
biri. Memurlar ülkenln Içinde bUıundu- . 
�u ekonomlk polıtık bunalunın en a4ır 

. yükünü çekmeye mahkum ednıni, kesi
ml oluştunnaktadırSlya!I! Iktidarlar 
kendi görüşleri dışındakl memurlar iiıe
rinde poDök baskdar uygulamektadır. 

Memurlar, i.iı:erlednde olu,tuNlan bu 
baskılara karşl lUlUp bekleyecekler mly' 
dı? H .. reö isa misali sal yanaııne to
kadı yiyince sol yanaeım mı çevirecek
tl? ElbetteJd hayır. BUlmln ıŞıemela, 
d�ru demokratik kıııe ijrgütierinde ör· 
gütlenip baltnlSlZhk, demokrasi mücade· 
lesinden soyut olmayan ekonomlk-de
mokraök hakları için mücadeleye gırdı· 

ler. ORrelmenler Töb·Oer'de teknik ele
mardar 'ruted'de sallık elemanlan 'J'üs. 
Der'de örgütlenirken bunlann dışında 
kalan 3000400 bın dolayındaki ""mur· 
lan da '!\im-Der örgütlerneye çalışıyor. 

Olkemizde MC Iködarlan dönemiyle 
kurulan Tim·Der \üm ba.kı ve kıyımla· 
ra Iwşl mücadeletlnl genış boyutiara 
erlştlrdl ve kıllı meç lçerlllnde 60 000 
dolayında memuru öııuUeyerek oniann 
ekonomlk-demokraök taleplerini ba4ım
.. Iık, demokraı! mücadelesine tabi kıia· 
rak Işçi ıııoıfımızın yanında NÜcadeleye 
anktu. 

Bu �ç\ü, örgütlü mil<adeleye bUQu, 
vazl çeşitli taköklerle Iwşl koymaya 
çalışıyor, memudar Ül.erinde baskı, te· 
rör, kıyırnlar uygulayarak durdurmayı 
amaçlıyor. Tüm baakı ve kıyunlara kıır· 
,m Tüm·Der·1o mücadelesi durdurulama· 
dı. BUDa paralel olarak buıjuvazlnln 
IIdnd takılll mücadeleyi bölme ve sıp
l1rına ul!rqı glindeme gekU. Buıjuvazl 
bürokratlara LUt I,yerl demekleri ku ... 
'du.aıak memur mücadelesini .. ptImla
ya p_ etmeye çaJı4ırken, dlAer yan· 
dan kendilerine devrimci diyen, maocu 
goşllt UDIUlIan kııiianarak onlann bu 
mücadeleyi böhnelerine yardım edlyor. 

Bu Işyeri derneklerinden blrtll de 
bugüolerde IDer Bankasında baş .er· 
meye çalışıyor. Buquvazlnln amaçladıllı 
bu olguyu maocu ve goşıst gruplar yan. 
iarma birtakım bürokratları da alarak 
oluştunnakta ve böylece keskin devılm
d lafIar eden bu gruplaruı objeköf ko· 
numu da ttıer Bankası somutunda bır 
kere daba açıea çıkmaktadır. 

Işyeri demeliinin kuruluş çalışmala· 
rma lUıkln olarak yaptıklan toplantılar
da Iıyeri derneklerinın faziletlerini 
anlatmaya çahşD'ken, öte yandan 'IUn
Der'e ve Tüm-Der hareketini benim&e
mlş arkadaşlara çlmur atmaya çalışb· 
lar.Tüm.I)er'in bugüne dek verdiRi müca· 
deleyı, kazanımlarıru hiç hesaba kat· 
mayarak işyeri derneklerinin gerici nite· 
ıııderinl süs\eyip pÜSıeyerek kltieye sun· 
maya çalışıyorlar. Genelde verilen mÜC8-
deleyl lşyerinln döıt duvarı arasına sıkıı' 
tırma çabalannın gerekç..ı olarak Iıyeri 
dernekletirun nicelik Uibarlyle geniş bir 
ldUey! kapsadıRıru söylemekteler ve 
Tüm Zer Bank·Der, TRT·Der, D.D.Y. 
Der�hd örnek gösıennekleler. 

Bu işyeri dernekletini körükleyenler 
çok Iyi bilmektedirler kı, bugüne kadar 
böylesi derneklerin salt Işyerlerine öZgü 
olrnahırına k""ın klıı..ınln hlçblr eko· 
nomlk..ıemokraÖk taleblnl hayata geçi· 
rememlş üsteDk derneklerini Içinde 
kolayca yer bulabilen, yönetirnde bulu
nan kişilerin vesayeti aıtına sokmakta
lar. Böylece buıjuvazlnln kilrdclerinl 
çekmektedirier. 

!.şyerı derneklerinın klıı..ını eyleme 
ankamadıemın en anmut göstergesini 1 
May. göaterilerl ortaya koymaktadır. 
Son 1 Mayıs 1978'de üye IIyı11D1 onblo· 
lerle Ifade etlikleri Işyeri derneklerinin 
tlanıasnın arkasında üç-beş klşlnln yürü. 
meei kitlesinin taleplerini böyl..ı müca· 
dele günlerinde ortaya koyamaroası eaef 
veriddb. Buna Iwşın Tüm·Der kunıl· 
duAundan bu yana 1 Mayıs gösterUerine 

P�ki neyin sırası? 
HAli, utanmadan YUJyor1ar: "An, 

&ımanın da maanuydı yaı;ı.i". Peki ya 
neyin maa, wu.ıl&raraa ilitkilerde IMF' 
ye, emperyalizme tellimiyetin mi, yok .. 
açık gizli örgütlenmeıeriyle aa1dınlaruıı 
uemc:a ıürdüren tqlatlere boyun eRme
nin mi ıu .. ? CHP aaD'lıklı bükümet aldı 
b..,ım lidiyor, Burjuvazinin programım 
aadece ywtdı,ından delil, yurt içinden 
de uyrtıılayabilecelini kanıtlamak için 
elinden ,eleni yapıyor, 
• Bravo özeydmlı'ya, bravo iktldann 

Ankara Vaüne, Dev.cenç'ten toma 
Pol-Der'i de kapattınız. Hadi ne duru
yorıunuz, lUa diler örgütlerde, Töb
Der'de, Tüm·Der'de, Tüted de. Hatta 
_ndikalan bile kapatmak lazım, Açık
ç .. ma halkta, yani CHP'ye oy venn 
milyonlarda lUa. Böyle a1ul veriyor bur
juvazi, Abdi ıpekçi 'Qvil akıyönetim' 
iltiyor, caddelerde 'Hen ',üven verici 
devriyeler' iıtiyor. 

Ya ta,i.zm tehlikeai, ya binlere Tann 
ölülerimizln katilleri, ya onlan açık y. 
da gizli dutekleyen öııüt1er, bunlara 
ne yapılıyor. Aft, umanın RrUI mı diye 
.oran 'ilerici yau.ra' .onu..ak luım: 
Adam öldürüyorlar, adam., Hellün 
birkaç ki,i dütüyor toprala bunun an.· 
,ını mı bekleyelim. HUkUmetin Ankara 
\'aliri ilelid derneklere açık buk.ı yön· 
lemleriyle &aldıracak, faaliyetten men 
edecrl: , i,; tatiıt öııütlenmelere ıelince 
süklüm pükli.m, keııara çekilecek, Vali 
L\lkü Ocaklanna dokunamadı, bükUmet 
de öyle. Olkü ocaklan 1d;lUçluluk ekıy
rı:u*,uyla ,enel merkezindeki tabelayı blle 
indirip Olkücii' Gençlik Deme.iDe çrrir
di. hükümet bii' delil anyor olll ••• k. 
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Bun1an gönnemezlilı:'ten "eUp ilerici
lere çatmu bw:juvazinln kuUuaunu ka
yıtaız ,aıtaz kabulenrnek demektir. An
cak bqta .oayali.stler olmak Uz«e ilerici, 
demokrat ,üçler bu &idi�ı dur demenin 
kararlı bir mücadeIB ile olacalım biliyor
lar. Bu mücadelenin 'a,broe, fqlat ,üç' 
lere olduRu kadar,onlara çanak tutan .. • 
ra kartı da ka.rarWıkla IÜrdUrUlmeıııl.oI.n 

eereAine inanıyorlar. Kendini CHP', •• 
dolaYllıyla da butjuvaziye te.tim eden, 
böylece fa,izmin ,üçlenrneıiıne katkıda 
bulunanlara JÖyleoeeek .öz ka1nuyor ar
bk. Ancak aeçinı1erde tek yol devrim 
ıJopm atarak, tek yol oy afi$i uanlann. 
kayıloız fBrLaZ CHP dOltekçlllRI yapa· 
rak kuyrukçuluk.lanm l.eICiL et:tirenlerin 
ıon bir kez daha buı noktalan deRerlen
dlrmeleri gerekiyor. 

Şu anda ıorun ne bu hükUmeti düşür
mekle, ne de yaptıklanru kumen de otu. 
&izlemekle çözülıeD'eZ. Sorunun çözümü 
yanlıflan alabildiline ele,tlrmekten, bu 
ele,tirileri IÖZ düzeyinden çıkanp, 
örcütıü kitle"ı k8J11 çııa,1ar haliDe 
ıetirmekten geçiyCl'. Soaya! demokrali.
nin bu uylUlama1anru "eri k.almı, ülke
lere öziÜn bir oJa:u aanmak, buradan kal
kll'ak da kimi ıorumauz ıo,lıt ırup1ann 
yapbiı ıibi CHP ii. f",\at öıııutle ..... leıl 
aynı keteye koymak cehalettlr. Soaya! 
demokruinin en leU,kin kapitallaı. ülke
lerde bile fınat buJdutulXla ,erici yUzü
nü ortaya kayınaa o1.anakhdır. ED leU,
ldn kapitaliat U1k.elerin ldmlnde bu ol
muyona kapitaUz .... d.IU, ı,çı ıııoıfı 
hankodnl. ııel,mi,Ult dl\aeylnde. do
layıdır. 

Tüm-Dtr'in yophltları. yapocoklıl'ırun ,",nıtıdr, 

en etkın şekilde katılnllş, taleplerini en 
somut şeldlde ortaya koyrnu,tur. Tüm· 
Der Ankara Şubesi Ankııra'dan 1 Mayıs' 
a 12 otobüsle gitmiştir. Ankara çapın· 
da demokratik Idtie örgütleri araanda 
\dUeanl en fazla götiiren örgüt olmuş· 
tur. Buna dıııer şubelerln de ekleomeei 
ıonuru nltel ve nicel gücün 'rum·Der aÇı. 
andan ne denlı bUyük olduau ortaya ç. 
kıır. 

27 Eyliil 1976 roM mitingi, 5 ŞUbot 
1977 Ekonomlk·Demokraıık HakJar ml· 
ting ve yliıüyiişlerl" aniarnian büyük 
olan bu kitle eylemleri unutulmadı. Fa· 
kıır unutulmayan bır bqka nokta da 5 
Şubot mlönglnde kitleye ku,.ın ılkan, 
1 Mayıs 1977'de pıovokaWrIük görevle
rlnl yerıne getiren kaqı de_, ıııaoc:u 
gruplar yanlarına aldıkları go,1It gruplar· 
la bu�n bu işyeri demetl gölÜfUnll n· 
Uz\endlrmeye çalışmakta. 

Tim·Der'lo yaptıllı çalışıııalar, ey· 
Iemler Tüm·Der'e göDiD verml, Idtle ta· 
ratıiıdan IıIllnmektedlr. Verı! Iadeıiııln 

aylla geçıılbn .. , 39 aylık maq 1aıtJa· 
mm ödetıııllmotl, ınalırudyat ,..ı 
ödeııetl ve taö\rle yan ödemeleriD öcloD· 
meti .. Bü1ün bu kazanmiar ve yapılan 
eylemler "Tüm-Oer ne yapt(i" .. ruoıı· 
nun yambdJr. 

Emekli Saııdıilı'ııi\a Miid\.ider KuıuIu
DI Tüm-Der adayıaaı .ç_, on
let Tlymo Opan .. ııaı..ı 'nde DIlIpin 
KunılU'OI Tüm·Da: ldayııuıı ooçtlrUmt· 
ei, lııor _ aomulwıda M_ 
Kunılu 'Ol çalJtoıılarııı adayııuıı ooçtIdJ. 
meti yolunda dil- öqlitlıırle bIrIkte 
_ mlicadell lıqonyla -uç\aııııut, 
ayııı mllı:adolo blçbıılylo Tüm-Ilor, 'nı. 
ted, TMMOB .. o...BeI-DonıeI\Dbı bır. 
BIt .. vwdiil u .... LO ...... Tlm·1lor \iye-
ei AIımOt u ... _ i _çı .çIIrdk. 
ömek\er çota1tıla1ıltlr. Tüm bualaı ör
\lÜtiü mllı:adolonln bır .. ııucuclur, ö_ 
lü birletik \IÜCtLD )'OIIIImtEIIII L1IıOıI 
Tüm·Der'1o onuı\u _de aa
mu 1Iaıııııaktadır, 

i d .J: 13 :·11:13 

işbölümü mü, yoksa 
bölünme mi? 

'POL-DER. /tiC lliüıiimetlerlne ka". kurulmuf llırici bir rneaı.Jı: örptidiir", MC hükümetlerinin kurulmolcnna izin uerdili, luıpatomodıl .. lcapattro
med", POL-DER 'in, ,imdi 'öztürlükçü ' vf d.molc",t'iJt 101 CHP hültlimetin
ce IuJpGthrılmok iltenmal ,erçekten ocl ve dÜfürdiiriicü olmUftuı'. 

"12 Mort dönemind' ı,kenceli torıulara kohlonlann Şu'" MlicUiıieri )'CI
pıld.ı bır dönemde, POL-DER 'in luıpahlma.ı için bofVU"don yollar CHP JıU. 
k/imelllçln hiç de lç�ıc:ı delildir. 

"Ollremizde denvk ııe .tycui parti kapatarak devlet 6ÜCUnü korutlad ..... 
emın birço. hüküm.t. rMtlanmış'''' Bu tül' hükümetlere Jıartı lllvol UINft 
CHP 'nin aynı yonılgılora dU,nlUi bir 'turihi yanı'" mıdr, bilcml)'Ol"ld . .. 
(Ulur Mu�u, Cumlıurly.t, 6 Temm", Perşembe) 

... 
"Onblnı.rce üy..ı olon bır muı.k .. kllı. ö,.,lilÜ, küçük bır "" (NIu/. 

yonun .11". ,eçti ml . ..  nnay. " enıeni ıöbek ohyol', (ofilt aU mitıp oynuyor. 
kıtlurlmoc. pu.uyo yahyol'. çünkü böyle biI' dlUUmdo Mlı dcvrimd f'taIcrl· 
yon ynz lı(IDr, de",eıiz eyl.tmıCl', yon'" .trot�'yle .",)roco derno.rati. 
/rJıı. örııüWnJi perl,en .dlyor, hofl(lellYOl', dalılıyor. 

"POL-DER de aynı hMtolllt mı ,eçerli' Bilrnlyonun. AnaıJI Mill Gü
wnllr Kurulu Eceuit Mitimett,.. POL-DER 'j .. patmo laUliy_nde bulunmu,. _n, bozı bakanlar bu ö"'rlyl lçtenlikle benlnwenıl,bn. Lll d.,.,..,i hpat"" ıçın IrlOt ararıvbn duucrJaro aif, yopııtrmM fibi çocubu e.)'ttmn uma,. mı " (ılhan Selçult. Cumhurıyet 7 Temmuz Cuma) 



BiLiNÇ VE CO$KU 
Hangisi diAerinin kesin .gemenllAI altında olm.lo? Sosyalist h .... ic<tto 

beyin kesinkes yıır.ğln .mrl altın. mı girmeli? Yoksa yıır.ğl. sılme beynin om·· 
ri altma mı sokmalı? 

H.men. hor ikisinin de yanloı olduııunu vurgulamak g .... ldyor. Bır kez. 
beyinlerini kayıtsız ıartsız yhklerlnin envine sokanlar. duygusallAın ve Ira· 
dedllAin .slri oluyorlar. YICtklerlndeld .teı. beylnlerindeld saAduyuy • •  1". 
men olduııu için kısa sürede büyük patlamalar. tez .Id.n devrım beldly ... lar. 

Böylelerinin sosyalizme olan bajlılıklarına, ham da olsa devrimci coşku· 
lanna saygı duymamak müıri<ün deAII. DIlzene kırıı kabına "Amaz tepldl.ri· 
nın lçtenAAlnden kuıku duymak d. mümkün deAii. Aynı. Ingiliz Maıkslstl 
Woddis'ln Fanon'un coıku v. içtenilAine duyduııu saygı gibı' Ama sosyaUst 
Iwoket. en baıta YÜ..,klerdeld ateıln beyinlerdeld bilinçle takviyesınl z«unlu 
Iolıyor. Bunu gerçekleştiremeyenltri" ÇıkıŞtan, bireysel, kısa ömUrtU ve $0-
nuçsuz Çlkıılar olarak kalıyor. Blanqul. Marighella ve Fanon'un; daha da y.kı· 
nı Tli1<lye'de bu�uvazinin d.vlet çarkı llurine gözleri kapalı yliilyenlerin 
eksikleri burada Idi. Yiimtlerindeki "",kuyu. bilinçleri ile peldttireıiıediler. 
Mac:::encdılın, terörizmi", kısacası sol sapmanm kaynalındaki sınıfsal nedenle· 
re. bır de bu bilinçsız hey.canı .klemek gerekiyor. Tli1<lye. bu tllr bir "dev· 
rimd"IIAI y.terince yaşadı. 

Belki de yeterind.n çok yaşadı. Y.terlnden çok; çünkll. 12 Mart önce· 
sinde v. son .... nda sol adına ıiriılen Idtleden kopuk ve bireysel .yleml .... 
k<ndinl sosyalist sayan pek çok kOçllk burjuva aydınını. neml.y .. tam ters 
bir uca _ledl. Bunlar. "akılcılok" ve "gerç.kçllik" adına. yllıeklerindeld 
.teıl. beyinlerindeld sözde "bilinç" ile söndlJrdlller. Devrımcı hey.can duyma· 
mak, sosyalizmin ateşini yüreklerde hisse1memek, neredeyse bır erdem haline 
geldI. Yine sınıfıal nedenleri olan menıevizm. böylece 12 Mart sornıının.n 
belirgin .kımlarından biri haline geldi. Yazan. çizeri ve .ydını ii •. 

Beyinle yllıek ..... nda dyalektik bir iliıkl var. YlJrekteld .teıle süreldi 
olarak beslenmeyen bir bilinç. çok kısa sinde daAru bilinç olmaktan çıkıy .... 
Kaçın'mu olank çıkıyor. Menşeviı.min, oportünizmin ve sai $apRWlI" her 
tik1llsünik'ı temelinde "gerçekçilik" adına. inancın ve coşkunun yitirilmesi yfl 
alıy .... lnançla peldımey.n bir "billnç" •• n çok kaytarmacıloAı besleyip palaz· 
landınyor. 

Tllrklye'de sosyalist Iwoic<�n tarihinde Ilk dönekler böyle ortaya çıktı· 
lar. Türkly.'de ve dllnyada. sosyalist h;nletln .n büyllk dönekleri. har.k.tin 
ldedoPk dIlıeyde .n önde ""lenleri ..... ndan çıktı. Bunlar yitirdlkleri hel"· 
canlarını ve .. Imlerini sCkde "akılcı". sözde "gerç.kçi" ve ''Tllıldy. koıuıla· 
n uYıun" tahlıllerıe örtbas .tmey. çalııtılar. 

Bu sözde bilinç. bir süreç iç ... isinde.onlan dw .çık bir biçimde burju· 
va Ideolojisinin. tek parti dönemnin .mir kullon haOne ı.tirell. Sosy.Ozm 
Inancı ve co,kusu ile bütünlej«neyen salt zihinsel bır uııraıın. be)lnleri kısa 

Hainler ve yardakçıları görev başında 
Hazıran ayı .onunda yapılan P�tldm· 

if Sendık .. Mmln ,ulıe kongresinde. 
delme orta oyunculannın eBne Lu döke· 
meyecoAI biz ulla oyuncu yazdı. YÜRÜ· 
YüŞ okudannın ve Petklm·1f I,çllerl· 
nın çok yakından taıııdıklan Mehmet 
Kılınç. göllÜnü gere gere. dI,lerlni gö .. 
!ere göstere antlkomünlzm yaptı ",be 
koııgroolnde. 

Yardakçılaıını da bulmu,tu Kdmç 
her zamanlıl glbl öyle id kÜIlÜden 
"Mub vf Lenin kilçUk buıiuva aydınla· 
ndır. onlar "çı lUll!ırun önderleri ola· 
maziar" ıIeıIIIlnde. kimi "Ilerleller" yar· 
dakçılıl< ettlldetl Kıbnç 'on bu ııözlorlnl 
alkışbyorluılı. 

8o,kaIan yok muydu? Onlar da var· 
dı. DISK' in ıon genel kurulunda. Kılınç' 
on Tlirket'1e çelıllml, reıınlnI doAıtmak 

, Ilıer. ıeruk ıeIBk YüRüYüŞ dO<glsl 
. aıayanlarla aynı polltlk çlz�de olanlar. 

ne gariptir id Menln'de Mehmet Kıbnç'a 
aikış tutmakta blrblrlarl 110 yart4tı1ar. 
Koıııze aalonu itçl olmayanlar taraıııı· 
dan dolduzulurken. yine aynı çlz�de 
oiaıiar DISK'e büylJk emelded geçen. 
� Tokltlll GUney bölge lelIllllda! Sela· 
hattin Uyu'ı aalona ıokmak ı.tamlyor· 
Iardı. Ancak bu antldemokralık tutum
ları, blBnçU I,çllerln ve IIOI)'IIIatIıırIıı 

müdahaleai Ile bo,a çıkanldı. Bu moda 
30-40 kadar IGD'II. Mehmet Kıbnç'on 
konu,ma.sına ana. tutmayı. Uyar1a UA· 
""maya yoAleml,lerdl. 

Bl\flangIÇ, kODgN sUre&lnce neler ola· 
bileceAlnı gösteriyordu. Beklenenler ger
çeld.,tI. Mehmet Kıbnç'ın antlkomUıtz. 
min bataA:mdald konutmaama müdahale 
eden lIOI)'alLıUer. IGD'Ulerce divan baı;· 
kanlıltma getlrUen 1d,1 taraııııdan duId.· 
ruluyOldu. Mehmet Kılınç'ın antlkomü. 
nlzm yapııııuu söyleyen bır dlRer ko
nutmacı i.ae i aynı divan blfkamndan ,U 
yarutı alıyordu: "Sayın konuşmacı, 
DISK'e batb .,ıııllkalann baı;kaııIarırun 
tümll sosyaB.ttlr. Buna dıkkat etme ... · 
niz konutmanızı kesmek zorunda kala

cıı(lom".' 
Ve konu,maemm sözleri keslı.m.,t1r. 
YüRüYüŞ'ün 117 . •  yıaı. 19 Hazi· 

ran 1977 tarihinde yapdan kongzo ıonu· 
cunda .. çılen 1d,lIere KoImç ve ,ureka· 
ImUl neler yapb.Auu ayrmtılan Ue anlat
mqtı. Metro yönetim, genel merkez ta
rafınılan tanınmam ... ıeoh edIlmI,ti. 

Kılınç bu yıl aynı I,çllerln yönetime 
oday olduklannı öeronlnce 3 Biln önce 
geUp Menln'e pootu lOrd!. Ancak Soda 
Sanayıı "yerinde toplu _,me gönq· 
me1erlnin ıtlımekı.e oluşu, Kı1mç'. bazı 

sinde burjuvazinin hizmeti ... , ılltlito<ell. Tli1<lye sosyalist h"le�nde Ilk 
ic<z böyle ortaya çıktı. 

Tllrklye'de 1961·71 dönemı ... dampsını vuran TDrIdY. I,çl Partısı la. 
reketlnden IId saprra çıktı. Yhlderindeld haklo Inancı v.co,kuyu. cIoIru bl. 
linç Ile b�,tlremeyenler. � Inancı Ile. disiplinl II. peldıtlremey ........ 
sol sapma olarak doAlara b.yırlara saVNldular. Arra 1961·71 döneminin tek 
ucu. bunlar olmadı. Ger.k bu dönem, ..... "'" 12 Mart dönemi. dw önemU. 
buıün .tkll.ri daha çok hissedilen bir balka uç data yarattı. Sözde gerçekçi. 
lik v. bilimseliik .dın. yhklerinl yitiren! ... Emek _. OIP·dler. yılgın. 
lar ve "örglJtlervnek ıçın" bu�uvazlnln .per saatini bekleyenler oiaıak belr. 
ıinleıtller. Tabanı sol. tavanı SaA saprra olarak ortaya Çıkan 1970 öncesinin 
MDD'cilik Iwoic<ti. 12 Mart döneminin ydgınlok tolıumları ve Cı. Imajı yU. 
zllnden yerini bugün hem tavanı hem de tabanı katıksız SaA sapma olan bır 
ba,ka çizılye bıraktı. GünllmüzUn MOO·cIllAI • •  y .. öze sahip eski MDD'dlllln 
daha d. geril.mesI biçimind. ortay. çıktı. 

Tllrkly.·de .... yallst hareket. yanı yhlderindeld inancı be)lnlerindekl 
�Unçle peldıtlrebll.nler. "ılındaldl .... inanç ve cojku. solundakiler. ı,. bl. 
hnç aııiarnay. çalı�ıyor. H.m Inorıu. hem d. bilince sahıp olanlar. JiInILrnÜZ 
Tli1<iy.·sinde sosyalist hareic<dn lizerinde daArulup ylkseleceAl omurgayı 
oIüşturuyortJr. Bunlar, soıyalist tweketi ne bir din, ne de bir sıtra.nç oyunu 
olarak görilyorlar. 

Aradaki diyalektik iliıklyi t.k .... vurgulamak ..... ldy ... : T.kbaıına be· 
yın. sosyalist hareketle kariyerizml ;  moda olanın. kolay görilnenin peılnden 
sllrildenme eAillmlnl doAuruyor. Burası ilk durak. EA'" inanç v. cojku ,.Ip 
yedıme .... burada kalmak da mllıri<lln deAii. Bundan sonnlse yollar. opar. 
dlnlzmln ve menıeviklijiln .n r.zil türlerine katlar uzanıyor. 

Marks. Engels ve Lenln·in. dıA .. önde gelen sosyalizm savqÇllannoı 
özel&klerini yenıden haıortırnak ,...,ldy ... : y.lnlZca titiz bir deA.oIendlrmod. 
lik. sabrio bir arajtınedık ve ıatün bır zeka deAii. Aynı umand. devrim Inan. 
cını. sosyalizme duyulan "",kuyu bır .n olsun yitirmemek var. Marks. Ensels 
ve lenin. hiç ku,kusuz bu inançlan v. "",kulan sonucunda büylJk devrimci 
önderier olarak kalablldll ... T eorik_ dlJzey ve çöziinleme giIdl .çBlndan belld 
de onlardan I"ri kalmayan Bemstein. Kautsl<y ve Plekhanov İ,. "gerçekçilik" 
ve "akılcılok" adına Inanç ve coıkulannı yidrdikleri için. pragınatlzml bUtilnll 
ile devrimci perspektifin y.rine koyduldarı Için kaybolup gittiler. 

Bilinç ve cojku. mutlaka !irbirini bütünl.meli. Sosyalist h ... ke1In ne 
bir kördaAllj!. ne de bir .kademk fullyet halıne Indlrgemıemesi ıçın. bilyle 
bır bliüıleıme z«unlu. 

M.Ç. 
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avanlallar aatlaını,br. lülınç. oç JILn 1Ü· 
re Ile "bu kongzode yine TIP'lller kaza. 
nıraa. genel merkez olarak yönetımı ta· 
nımayacaklarını. greve gtdlllne de bu ne· 
denle genel merkezin gıevi destekleme
yeteRInI" söyledi ve böyleUkle l,çUe .. 
göz doe. vmneyl bquıı. Kıbnç. aynı 
tahdltlerl kongzo oaIonunda da yineledI. 
1977 yolmda .. çimieri kazan on. ancak 
genel merkez taıafmdan tamn· 41yan yö· 

netlellerl Iwtederek "beni ıııahbmoye 
verenleri ula kazandırtmaın" tahdldlnl 
u.vurdu. Kılınç, elderneyi unutmadı: 
" Bana  lt""ı olanlan bu .. ndıkada y",t· 
marn." 

Kıbnç ve ,urokaa böylece bır PIriLa 
zaferi daha kazanmıt oldular. Sooyallzm 
adına Kıbnç 'on oyunlarına IIJIlranIık 
edenler de cö .... 1erInI yar\ııe 1"-. 
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TARIM KESiMiN DE 
Bır iki ay önce yayun1anan bir araştmna araedı· 

eıyla bugün, Türklye larunını biraz daha ıyı tanıyabl
!iyoruz. "Türkiye Tannnnda Yapısal DeRişme, Tekno
loji ve Toprak Bölüşümü ' adlı DPT araştınnası, Oktay 
Varlıer tarafından hazırlanmış. Başlıca üç bölümden 
oluşan araştırmanın tümünü iki sayfalık bir yazıiçIn· 
de lanıbnanın ola�ı yok. Araştırmanın 165 sayfası
nın yarısını ilk böiim oluşturuyor. Toprak daRılunl 
bu bölüm içinde denişik açılardan ele alınıyor. öteki 
ikj bölüm daha çok, tanmda kullanılan teknoloji ve 
bundaki gelişmeler ile gelir ve toprak ilişkileri gibi ko
nular üzerinde yolunlaşıyor. Son iki bölim aynca ele 
alınması gereken bir ıynntı düzeyinde hazırlarunış, 
Bu yazı çerçevesinde sadece llk bölümden çıkan so
nuçlarla yetinitecek. 

'l\irklye tannu hızlı bir biçimde kapitalistleşmek
tedir. Bu !iireci.n çeşitli göstergeleri ele alındını zaman 
ortaya çıkan sonuç, bu konuda azunsanmayacak bir 
yol alındtlı oluyor. Kapitalist ilişkilerin tanma ege
men olmasının deı!işik göstergeleri var. Alışılagelme
miş bazılan ile birlikte şöyle malanabllir: ücretli 
eme!in tanma girmesi, mutlak rantın önemini yitir
meye başlaması ve dileransiyel rantın yaygınlaşmak
tan detil de yoRun.J.a.şmaktan kaynaklanan bölümünUn 
öZellikle önem kazanması, endüstriyel bitki üretimirun 
�ırlıııırun artması, ileri teknolojik glrdilerin kullanı
mının yo�un1aşmaSl. topraktann bir biçimde yeniden 
d�ıtunı, küçük köyliilü�n ufalanıp sürekli ortadan 
kalkma süreci içinde obn8.Sl. topraksız köylülü�n pa
yının yükselmesi, kiraya verilen topraklann payının 
azmsanmayacak boyutlaIa ulaşması, tarunsal nüfusun 
sadece otansal olarak d�il, mutlak olarak da gerileme· 
ye başlaması ve benzerleri. 

PAZARDAN ETKILENEN KARARLAR 

Sıralanan göstergelerln her birinin tek tek ele alın
masının Olana�1 yok. Bazılannın rakamlara dökülüp 
araştmlma.sı bile düşünülemez. Tanıtılınası amaçlanan 
araştırma birkaçını aynntılı bir biçimde inceliyor. 
Çoluna deRinmiyar. Fakat ele alınan göstergeler açı
&lddan amaçlanan hedeftn yerine getirildi�i rahatlıkla 
söylenebUlr. ilk bölümde olınamakla birlikte, yukanda 
sıralanmayan göstergelerden biri olarak tanmsal üre· 
timde karar mekanizmasmm piyasa tarafından koşul-
1andırılabilmesi üzerinde de duruluyor. Gerek üretile
cek ürünün belirlenmesinde, gerek kullanılacak g[ıdile· 
rin seçiminde ve kullanılma yoeun1uk1annın belirlen
mesinde Türkiye'de tanmsal üretimin piyasa duru
mundan etkilenmesinin ulaştıRı boY}1tlar gösteriliyor. 
Küçük bir çiftçinin bile kirını en yüksek düzeye çıka· 
rabilmek için alması gereken kararlan piyasaya ege
men olan koşullardan etkilenerek almaya başladıeı 
görülüyor. 

Araştırma 1973 yılında yapılmı, bır anket çalış
masına dayanıyor. Yaklaşık 3 milyon tarını üreticisi 
aile ve 21 milyon hektar tanma açılmış alan kapsam· 
yor. Verilen rakamlar en yüksekleri. Konunun hangi 
açıdan ele alındıama dayanarak daha düşük düzeyde 
rakamlarla karşılaşmak mümkün. İşlenen. ya da sahip 
olunan, kiraya verilen ya da kiralanan toplamlar deC,i·  
şik düzeylerde. En yüksek rakamlar işlenen toplam 
alanla ilgili. Sahıp olurunadan ya da kiralanmadan iş
lenen ve büyük boyutlara ulaşan topraklar da var. 

1973 yılında 341 bin çiftçi hanesi, her biri orta
lama 3,5 dönümlük toprak işlemekteydi. Bu 341 bin 
çiftçi hanesi toplam tanm işletme�erinin yüzde 11'ini 
oluştururken, toplam işledikleri alan 1973 ydında iş
ıenen tanınsal alanın binde 6'sı düzeyinde kalıyordu. 
Buna karşıllk bunun tam tersi bir durum öteki uçta 
göıü ıüyor. Toplam hanelerin blnde 3'ünü oluşturan 14 
bın işletmeci hanenın her blrl, ortalama 2.200 dönüm 
toprak işlemektedirler. 14 bin hanenin Işledikleri top
lam alan işlenen tarunsal alanın yüzde lG'ini oluşturu
yor. ıki uçtaki rakamlar, toplam resimi yetirince çiz
mekten uzak. DaC,ılımdaki bozukiu�un ulaştıeı bo
yutlan göstermek bakunından anlamlı. Yalnız, 1973 
yılındaki durumu daha yakından görebilmek için ek 
bir iki rakama gereksinim var, Onlar da şöyle, Toplam 
2 milyon tarıınaal üretimle geçinen hane, 60 dönüm
den küçük toprak büyüklükleri ile yetinmek zorunda. 

TABAN FIVATLARI. BIR DAHA . 

Işlenen toprakların 500 dönümden büyük olanları 

OKTAY VARLIER'lN DPT, SOSYAL PLANLAMA DAIRESI TARAFINDAN YAYıM
LANAN BIR ARAŞTIRMASI, 1973 YıLıNDA YAPllMJŞ BIR ANKET ÇALıŞMASı
NA DAYANARAK TORKIYE TARIMININ AYRlNTIU BIR lNCELEMESlNI IÇERl
YOR. ARAŞTIRMA, AÇIK BIR BıÇIMDE, TüRKIYE'DE TARıMıN HıZLı BIR KAPI
TAUSTLEŞME SORECI ıÇINDE OLDUGUNU ORTAYA KOYUYOR. GEREK KO
ÇOK IŞLETMELERlN KARAR MEKANIZMALARıNıN ALDlGı BıÇIM VE PIYASA 
KOŞULLARINDAN ETKlLENME, GEREK BOYOK IŞLETMELERDE BIR SOREDIR 
GÖZLENEN KAPtrAUST OREnM IUŞKllERl, GEREKSE HER BOYDAN TARIM 
IŞlETMESININ KIRALANMASI GlBI GEUŞMElER, YER YER EN KOÇOK AYRIN
TISINA KADAR SOMUT VERlLERE DAYANILARAK KANıTLANıYOR. YOKSUL 
KÖYLONON, lOPRAK KADAR KREDlYE , llERl TEKNOLOJIK GIRDIlERE VE 
öRGOTLENMEYE OLAN GEREKSINMELERINI BU ÇALıŞMADAN ÇıKARMAK 
MOMKON. KAPtrALISTLEŞME SORECININ BU DENLI YOOUNLVK KAZANDlGI 
BU KESIMDE DE ARTIK, MÜCADELENIN YöNONON VE BOYUfLARlNIN ıŞÇı 
SıNıFı HAREKErtNDEN ETKILENME ZAMANININ GELDIGI ANLAŞlLIYOR. 

toplarnm beşte birini oluşturuyor. 'i\im bu bulgular, 
küçük ve orta işletmelerin Türkiye tarımına egemen 
olduRunu gösteriyor Toplam işletmelerin yüzde 45'1 
(yarısına yakını) 20 dönümden küçük toprak işleye
rek geçiniyor, 'l\irkiye tammnda küçük üretldli�in 
önemli bir yere sahip oıdu�u ortaya çıkıyor. Yaklaşık 
1,4 mllyon hanenln, başka bır deyişle yaklaşık 9 miL· 
yon kişinin ya da 3 milyon çalışanın bu taıumlama 
içinde oldu�u görülüyor. Sözü edilen 1,4 milyon ha
nenin 650 bininin sadece tahıl, 340 bininin ise tahıl 
yarunda başka üıünler de ürettikleri biliniyor 

Sadece tahıl üretenleri ele alalım. 20 dönümden 
küçük alan işlernek zorunda kalan hanelerden söz etti
�imizi unutmadan iki öZet bilgiye göz atalım. Bu bü
yüklükte toprak işleyen bu�day üreticileri ürünlerinin 
yüzde 7'sini, arpa üreticileri de ürünlerinin yüzde 5'inI 
pazarlayabiliyor. Geri kalanını kendilerl kullanmak 
zorunda. Ve bu 650 bin hane sadece tahıl üretiyorlar, 
Bugünkü geçerli fiyatlarla bu hanelerin her biri yılda 
yaklaşık 150 llralık gellr sahibiler. Uygulanagelmekte 
olan taban fiyattan politikasının orta ve bUyük hubu
bat üreticilerine yarar &at1adılı, bir milyona yakın kü
çük üreticinin bundan hemen hiç yararlanamadl�I, 
hatta net hububat alıcısı konumuna düşmüş olan bü
yük bir bölümürun ise yüksek taban fiyattan uygula'
masından zarar göniüRü, incelemekte olduaumuz 
araştırmanın bulgulan arasında da net bir biçimde be
liriyor. 

Bunun da ötesinde ortaya çıkan bir ııonuç var. 
Küçük işlebneler sadece belirli bır a�ırlıııa sahip ol
makla kalınıyorlar; al!ırlıklannı zaman Içinde artın
yollar da, 1950 tarun sayımUlın sonuçlanot bu çalış
manın bulguları LLe karşılaştırmak mümkün. Kitapta 
bu karşılaştırma yapılmış da. 50 dönümden küçük bü
yüklükteki topraklan işleyen hanelerln payı 1950 yı
lında yüzde 62 dolayındayken, 1973 ydında yüzde 
71 'e ulaşmış. Sözü edilen hanelerin işledikleri toprak· 
larm alanı da toplam işlenen alan içinde y�de 19 dan 
yüzde 21'e yükselmiş. Hanelerin oranının toprak ora· 
nından daha hızlı artmıŞ olması, bu " çok küçük" ve 
küçük işletmelerin işledikleri ortalama toprak büyük
lül!ÜDÜ yine ilgill yıllarda 25 dörıi.imden 20 dÖIlÜme in
dinniş bulunuyor, Bu bulgu ile birlikte ele alınabile
cek olan bir başka sonuç daha var. O da, işlenen top
rak da�ılımınL'1 aynı süre içinde daha adaletsiz bir gö· 
rünüm kazandılı. 

Araştırmanın ilginç bulgulanndan biri de, 500 ve 
daha bUyük dötii.mıük işletmelerde hububattan ve bel
ki hububatla birlikte bir ek üıünden başka bir liriinün 
üretilmemekte oluşu. Aynca, bu büyüklükte işletme
ler hububat ürününün yüzde 60-70'inl pazarlıyorlar. 
Böyle işletmelerin ortalama büyüklüklerinde de 28 
ydda beıu başlıl bır de�işlklik gÖlÜlmüyor. Küçük iş
letmeler uralarup daha da küçülürken büyük işlebne
lerde çok az da olsa bır büyüme gözlenebtllyor. 

"SAHlpSlz" lşLETMELER 

Işlenen toprakların toplam alaru ve toplam 1,let
me sayısı ile sahip olunan toplam alan ve mülk sahibi 
sayılan karşılaştınlmaSl Ilginç sonuçlar verlyor, Yine 
yaklaşık 3 milyon hane var. Yalnız 1,letme sayw 3 
milyonun Ustünde bir rakam iken, bu kez JÖz konusu 
olan 3 milyonun biraz altında. Toplam sahip olunan 
arazı Ise Işlenerun çok altında. 21 milyon hektara kar-

,ılık 17 mllyon hektar. Aradaki fark büyük çapta h.· 
zlne topraklannın, özellikle Do� ve Güneydo�u Ana
dolu bölgesinde büyük toprak işletmelelinde kullaml
rn.uı ile ortaya çıkıyor. 

Işlenen toprakların da�ılımında göıülen bozuk
luk, bu konuda da kendisini göstemıektedir. Sahip 
olunan toprakların daAdmı da dengeslzdir ve uçlarda 
birikmektedir. Toprak sahiplerinin onda dokuzu top
rakların yan5lna sahipken geriye kalan onda birlik. 
toprak sahibi hane, topraklarm öteki yarısmın sahibi. 
Türkiye'deki toprak sahibi hanelerin yüzde 92'51, n� 
fusu 2 bin ve daha az olan yerleşme merkezlerinde 
(köyleMe) otumaktadır. Kent ve kasabalarda tarım 
artık bır yan çalışma alanı olmu,tur. Anket kapsamı
nın lzln verdl�1 ölçüde, toprak sahiplerlnln sınıfla) kö
kenlerini de belirlemek olanalı var. Toplam toprak sa· 
hipletinln yaklaşık yüzde 13'ünün melletı çiftçllik 
olarak görülmemektedir. Bunun yananı da işçUer 
(düz ve nltellkli işçi ve tarım işçisi) oluşturuyor. Ge
riye kalan yarının büyük blr bölümünü küçük esnaf ve 
zanaatkArlar, küçük bir bölümünü de memnlar oluş· 
turuyor. 10 bin ve daha çok nüfuslu yerleşme yerle.
rinde oturan 5 bm dolayında tüccar ve sanayici, tica
ret erbabı, serbest meslek sahibi, küçük esnaf ve zana· 
atkıır da topraklanru klraya verenler uasında. KIrala
ma ve ortaA:a verme konusuna ilerde döneceA:lz. Bura
da, özet bır biçimde toprak.ızlıta da d�lnınek gere
klyor. 

"BEŞE BIR - ALT!VA BIR" 

Aş�ıdald tablo, 1973 yılında bu bakımdan ula
ŞılmlŞ bulunan konumu açık bir biçimde özetlemek· 
!edir. Toprakulıta ıuşkln son 10-15 yıllık gelişmele
re de deeinilecek, yalnız ilk önce tablonun bazı LO
nuçlannı wrgu1amak gerekiyor. 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

1973 YıLıNDA TURKİYE'DE 
TOPRAKSız HANELER 

Topraksız çiftçi 
2.000'deq az yerleşim yerlerindeki 
ötekl topraksızlar (Düz Işçi + 
tarım Işçisi) 
Toprak gereksinmesi. olanlar 
toplamı (1 + 2) 
Toprak .. hiplerl 
Topraksız çiftçi oranı 
(yüzde, 1/1 + 4) 
Topraksız oranı 
(yüzde, 3/3 + 4) 

453.813 

375.342 

829.155 
2.965.476 

13,27 

21,85 

Tablo konusunda beUrtllebilecek ilk özellik, 4&0 
binin üstünde topraksız çlftçinln buluodueu. öteki 
topraksızlarla birlikte, tanında çalışıp da kendı topra· 
�ı llstünde çalışamamakla olanların sayw 830 bın. 
ulaşıyor, Gereksinimi olan her beş klşiden biri top
raksız. öte yandan, alb çlttçlden birinin topraksız ol
dueu ortaya çıkıyor. Bu Iki oran, toprak retonnunun 
henüz gUncellielni yitlrmemiş olduRunu gösteriyor, 
Biraz sonra, 80n 10-15 yılın verileri lle karşılaştınldıjlı 
zaman bu durumun hallOemekte d�1I �ırlaşmakla 
oldueu gÖlÜlecek. Daha önce, yukaıdakl tabloya alın
mayan bazı aynntılar Uzennde dunnakta yarar var. 

Yüzde 13 ve yüzde 22 olarak gÖlÜlen oranların 
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UM VE GÖREVLE R 
coJnll bilip'" bakmından verUmeli mUmkiln. Top
nka çıftçı oranı Akdenız ve Dotu ve GüneydoRu 
bölgelednde yüzde 21.22·ye ullUjıyor. Bu ıkı bölgede 
toprakazıar oranı da yine öı.kl bölgelere göre en yUk. 
oek düzeyde. Yüzde 30. Buna kııışılık gerek topraksız 
çiftçi oranınm, gerebe topraksızlık oranmın görece 
düşük olduRu bölge, Karadenız bölgesi. Bu bölge Için 
sözü edilen onnlar. muıyla: Yüzde 5 ve yüzde ll. tk. 
iim kOljulIannın ve Uı\in tüdednln bır yansıması ... 

DONE, YARıNA UZANAN RAKAMLAR ... 

Toprakllzlık konulUnda eldeki vedler çok gerile
re gltmeye olanak tanımıyor. Kapsamlan ve tanımla
maIan balwruııdan farkWıklar gösteren ıkı çalışmadan 
yararlanmak gerekiyor. 1963 Genel Tanm Sayımı ve 
"TürkIye'de Getir DaRılımı 1968.' 1963'1e, yukarda· 
kı tabloda yüzde 13 olarak görülen oran Ile kııışılaştı· 
nlabllecek topraksız Işletme oranı (kıra ya da ortekÇI 
oranı olarak işlenen topraklar için bir düzeltmed.en 
aonra) yüzde 9 olarak hesaplanmaktadır. Aradan go. 
çen 10 yıllık dönemde, durum, hem de ciddi boyut.. 
larda kötüleşmışdr. öı. yandan, 1968 yılının toprak· 
sız hane oranı yüzde 17,5. Bu oran da yine yukardaki 
tabloda yüzde 22 olarak verilen oran He kııışılaşlırıla· 
bilir. Beş yıllık dönemde bu oranda da belirli bır gen· 
leme görülüyor. Dolayısıyle, ayn ayn çalışmalannı 
amaçlan ya da güveo1llrtik dereceleri ne ohnsa olsun, 
her birinden ortaya çıkan ıonuç, topraksızJ.ıem ciddl 
boyutlara ulaşmış oldulu ve dununun zaman içinde 
bozuhnasmı aürdürdül\idür. 

Ça.lışmada, her bölümde, konular genelde Türki
ye açwndan ele alındıktan sonra aynea cıoerafi bölge
ler ve üretilen ürünler bakımından da ayrıntılı çözüm
lemetere de yer veriliyor. Bunlaıdan biri de toprak sa
hiplerinin oturduktan yerleşme yerlerinin büyüklükle
rine göre her coRrafi bölge için dökümü. ıÇ Anadolu 
Bölgesi dışındaki tüm bölgelerde toprak sahiplerinin 
onda dokuzunclan fazlası köylerde (2 binden az nüfus
lu yerleşme yerleri) oturuyor. Yalnız sözü edilen böl
gede kasaba ve kentlerde otuana oranı daha yüksek. 

CoRrall bölgelere yöne ük ayrıntılı açıklamalar ge· 

L ddldıeı bır blUjka konu da şöyle: "DoRu Anadolu 
Bölgesinde topraksız ailenin oransal aRırllemm kapita· 
üst ınşkilerin Iyice yerleştieı söylenebilen bölgelere 
göre yüksek çıkmaımm nedenleri şöyle açtklanabilir. 
özellikle büyük toprak sahiplerinin giderek maklneli 
ve sulu tanma geçmeleri eskiden işlediRi toprak bü
yüklüRünün genlşlemesine neden olmuşwr. Büyük 
toprak sahibi eskiden ortakçılıkla IşletUeı topraklan· 
nı buolan Işleyen topraksız köylülerden geri aldıeı gi. 
bi, büyük ölçüde hazine arazilerine de el koyarak top
mRmın ölçeRini genışletmıştır. Açıkla kalan küçük 
topraklı ya da topraksız haneler Ise, kuN tahıl üretimi 
ve hayvancılıeuı yaygın olduRu bu bölgede, giderek 
mülkaüzleşmişlerdlr.' 

BüYOMENIN KESTIRME YOLU 

Beklenen sonuçlardan biri, gerek işlenen toprak
lar bakımından, gerekse sahip olunan topraklar bakı
mından küçük topraklarda endüstriyel ürünlerin üretU
mekle oldueu. Büyük topraklarda aRırlıklı bir biçim· 
de hububat üretlldleı daha önce beUrtllmlştl. Büyük 
toprak sahiplerinin ·ki burada 500 dönlin ve üstü kaı
!edilmektedir· 1963 yılından 1973 yılına kadar eUe· 
rinde bulundurduklan topraklan, toplam sahıp olu· 
nan topraklar ıçınde yüzde ll'den yüzde 14'e çıkar· 
dıktan ortaya konan bulgulardan bir başka.sı. Aynı za· 
manda küçük toprak sahlplielnln ufalandıeı, zaman 
içinde önemini yitlrdlRl arumsandtAı zaman, büyük 
toprak sahiplerinin artan topraklannın en azından bır 
bölümünü küçük toprak ııhiplerinin arazilerini elleri
ne geçirerek _Rladtlı sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Kiracı ya da ortakçı olarak Işlenen topraklamı 
toplamı 6,5 milyon hektara ullUjıyor. Böyle topraklan 
Işleyen hanelerin sayııı ise toplam tanm Işletmeleri 
sayısının dörtte birine ulaşmaktadır. Kiralanan ya da 
ortakçı yolu lle kullanılan topraktann oranının üçte 
bir dolayında olmaıı, batdı birçok sanayileşmış kapı
tanıt ülke ile karşdaştırıldıA:ı zaman bile azunsanma
yacak blr düzey olarak önem kazanıyor. Kiracı ya da 
oltakçalann onda dokuzu 100 dönümden küçük top
rak 1,lemekleler ve bu gibi topraklar aynı grup ıçınde 
toplam toprakların yamını olu,turuyor. Aynı zaman· 

da 20 dönümden küçük toprak kiralayan ya da ortak· 
Çı olan yaklaşlk 680 bin hane bulunması ve bu gibi iş
letmelerin gerek coRıan ve gerekse ürün daed.ımian
na tuşkin verilerinin dee;erlendirilmesi araştırmacıyı 
özetle şu sonuca götürüyor: ıÇ Anadolu ve DoRu ve 
Güneydolu Anadolu bölgelerinde yaygın olan ortak· 
çılık ve hububat ekimidir. Burada bu türden kullanı
lan ortalama toprak büyüklüRü öı.ki bölgelerdekinden 
yüksektir. Geri kalan bölgelerde egemen olan ilişki or
takçılık deRU kiralamadır ve yaygın Uı\in türü de en· 
düstriyel üıiinlerdir. 

K1racl ya da oıtakÇI olarak Işlenen toprakların 
aIarU 1963·1973 arası ıkı katından fazla artmış ve ü ... · 
timi bu yoOa sürdüren üreticilerin saydamıda da yüzde 
14'lük blr artıŞ görülmüştür. Her iki artıŞ da azunsan
mayacak mışlardır. özellikle tanmdan sanayiye ve 
köyden kente bir geçişin oktuRu bir dönemde. Kapi
talist ıuşkiler tarunda da yaygırılaşmaktadır. 

Kiracı ya da oltakçı olarak işlenen toprak daRılı· 
mma ilişkin bilgilerle bu tür kullanuna verilen toprak
ların daRılunuıa ilişkin bllgilenn karşılaştırılm ... bazı 
sorunlar ortaya çıkannaktadır. 1973 yılında Türkiye' 
de toplam 234 bin hanenin 1,5 milyon hektar alanı 
kiraya ya da ortakçıya verdiRi görülüyor. Bu sonuç, 
daha önce verilen toplamlada baRdaştmlması zor olan 
blr ıonuç. Bazı açlklamalar geliştinnek mUmkün. 
Şöyle: Kiracı ya da ortakçı, anket sorulanna gerçeee 
yakın yanıt vermekten çekinmeyebillr. Kira ya da or· 
takçıya veren için aynı durum söz konu5U deRlL. Ayn· 
ca, kiralanmadıtı halde pulluk altına alınan ve kiralan
mış gibi göıııerilen bazine topraklarının varlıeı gtnardı 
edilemez. Kısaca, belirli düzeltmeler ile kiraya ya da 
ortakçıya verilen toprakların daha gerçekçi bır topla· 
mının 2,5 mllyon hektar dolayında oktlllu göıüıüyor. 

TOPRAK REFORMU MU?.. 

Kiraya ya da ortakçrya veren haneler açısından 
verilen bilgilerin en Ilginçlerinden blrlllinl 10 bın ve 
daha çok nüfuslu yerle,me yerlerinde ob.ıran 174 bin 
toprak .. hlblnln 90 bininin çıftçı olmadıRı Olu,tUN' 
yor. BelirU düzeltmelerie yaklaşık 100 rantlyer toprak 
sahibi buluoduRu heaap edlllyor. 

Çalışmanın ilk bölUmUnde verilen çok ııyıda tab
lolardan birinden elde edilen aş&ldaki tablo, belkt 

çalışmanın başlıca sonucunu, tamnda kapitalistleşme· 
yi, en iyi biçimde özetlemektedir. 

Çeşitli BüyUkıükı. Toprak Sahiplerinin Topraklarını 
Klracı ya da Ortekçıya !şleıııelne Baelı Olarak 

Yüzde DoRılımlan 

Sahıp Kiracı ya da Ortakçıya Verilen 
Olunan Dekar 
Dekar 1 · 50 51 · 500 500 + Top. 

1 ·  60 57,2 57,2 
51 · 500 8,8 33,3 42,1 

500 + 0,3 0,4 0,7 

Toplam 66,0 33,6 0,4 100,0 

Tablo, klracı ya da ortekçıya topraRını işleornek 
üzere veren toprak sahiplerinin, salı.lp olduktan toprak 
büyüktüRüne ve ltiraya ya da ortakçıya verdikleri top
rak büyüklüRüne göre daRılım1annı veriyor. Kiraya ya 
da ortakçıya top�ını verenlerin yandan faz1asuu 50 
dönümden az toprala sahip olan küçük köylüler oluş
turuyor. Orta köylü diye adlandırılabilecek olan 51 -
500 dekar toprak sahiplerinin kendı büyUklüRündeki 
topraklan kira ya da ortakçıya vermeleri de yine kira 
ya da ortakçıya veren toprak sahiplerinin Uçte biri gi. 
bl yUkaek bır oran oluştunnaktadır. Yaklaşık 130 bin 
küçük köylünün topraR'ml kiraya vennesi taruna kapı
taUst ilişkilerin ne derecede girdiRinin en özet göster
gesini oluşturmaktadır. 130 bin küçük köylü hanesi· 
nln onda biri DoRu ve GüneydoRu AnadOlU'da o'tur&ll 
köylülerdır. 

Daha önce, kiralayan ya da ortakçı olarak çalışan 
köylü nüfusa ilişkin verilen rakamlardan sonra bir so· 
nuç çıkanlmıştı: Toprak refonnunun eerekliURi. Bu 
demokratik talep, işçi sınıfının mücadelesinde en ya. 
kın mUtteCıki yoksul ıtöy1üler için her zaman gUndem· 
de tutulacak bir talep olarak geçerliliRlnl ve anlamını 
koruyor. Fakat en son paragrafta verilen rakamlar da 
göZardı edilemez. TopraRa doymuşlukmu? Hayır! Ta
run kesiminde Türkiye işçi sınıfının mücadelesini yeni 
sloganiar, yenı hedefler bekliyor. Yoksul ve küçük 
köylülük, belki bugüne kadar gezllemeyen bir ölçüde 
ıosyallst mücadelede örgütlenrnek için bekliyor. Kapi· 
taliıt tnşkilerin bu denli yaygın ve yoRun olarak gir. 
meyl becerdieı bır keslmde, tanm kesiminde bu yön
de mUcldele ertelenemez bir konum kazanıyor. 



Kıbns notları : 

TKP VE eTP GENEL BASKANLARIYLA 
YÜRÜYüŞ'ÜN GECEN SAYıSıNDA 
ARKADASıMIZ MESUT ODMAN'IN 
KIBRIS IZLENiMLERiNI 
YAYıNLAMıŞTıK. 
BU KEZ DE ODMAN·IN. 
TOPLUMCU KURTULUS PARTISI 
GENEL BAŞKANı ALPAY DURDURAN 
VE CUMHURiYETÇı TÜRK PARTiSi 
GENEL BAŞKANı ÔZKER ÖZGÜR 
iLE YAPTlGI GÖRÜŞMEYi 
OKURLARIMlZA SUNUYORUZ. 

* Kıb,..\n b�nItI1 iç uedıı dUlUmunu • .,n br. 
iıoç aydır ortııyıı ,oM" , ........ rI .... 1 d.' .... ndirl· 
yo,..,ııus' 

ÖZGOR: Kıbrıs'ın bugilnkü durumunun te .... lin· 
de yatan.inpayalizmln böl,yöneı poUdlwıdır. Yirmi 
y.dw uYJUlanan budur. Empayalizm Ortadoiu·da. 
kı çıkartan .çısından Kıbns'ı gerekJl ıörmDı v. Ada' 
dakl ıki toplumun çatı_ı !mmiı, bunun ıçın ç •. 
ba aöstermlşdr. Çünkü toplumlann birlik .. harek.t 
etmesiyle empayallzmin kovulabileceAI oolann da 
aönblldIIl bir gerç.kIir. Bu yılıden •• mpayallzm. lkI 
toplumda da varolan .nosisçi-takslmcl unsuı1ardan 
yaraılanmıı; toplumlann çatıı"""'" sailam;ık için 
onlan kuUanmııtır. Oysa, blzlm kanımıza göre,bugiln 
en geçertl çözüm baiırTl5lz, bağlantısız, lisierden ann· 
ınıı. toprak bütünlii#U korunmu I, federal bir Kıbrıs 
devledellr. 

. 

Kuzey Kıbrıs'ın Iç dururoona gelnce. Bupjn biz· 
de dc:aıet buıjuvazisi • ....,.n durumdadw. Denklaş 
bunlam .n gilçlü adamıdw. Denktaı'm partisi l.8P·de 
Tınncı unsuı1ar okluğu herkesçe biiniyor. Türkiye' 
den Ithal edilen komandolar Denklaş'ın korıryuculu. 
ğu altında öııDtleniyorlar. Bütün bunlar federal bir 
çözüm altında kalıcı barııı .. .,ılerneye yönelik girl· 
şimier olarak karıımıza çıkıyor. Biz Kıbrıs'ta "NA· 
TO'ya &öre bir çözüm" olamayacaAınl .. vunuyoruz. 
Kıbns '. dışandan çözüm .mpoze .dllmesine karıı Çı' 
kıyoruz. Çözüm önerileri Kıbrıs'ta .,liıtlrilmell • •  n 
azın<lan r.der. Mecli.'te bll&i v ... ilerek tartııma .çıl· 
malıdır. son olarak. Birteşmlı Mılleder Genel Sekr.· 
teri Waldheim'ii1 verilen "öneriler paketi "nden bizim 
haberlmiz olmadı. Buıılln de yoğun girlıimlerin üdü· 
rilIdllAü bikliriliyor; Denktaı Amerika'da dolaııyor. 
BUtUn bu gelişıı-eler lwşt5ında bizdeki iılenimı bizim 
ö .. mlzde birşeyler kayn.tıldığıdw. Bu gizli diploma· 
siye son verilmesini istiyoruz. Toplumcu Kurtuluş 
partisi ile bu doğrultuda Başbakandan Istekte bulun· 
duk. Başka somut konularda da gllç v • •  ylem birliği· 
ne yöneOk adımlar atalıyor. 

Bugün Kuzey Kıbrıs'ta piyasa, kapkaÇÇı tıcaret 
burjuvazisinin isteklerine gÖR dUzenleniyor. 8edeWz 
Ithalat bunun en iyi örneğidir. Bedelsiz ithal.t yoluy· 
la büyük vullUnlar vurulmaktadı,. Sağlıksız bir turızm 
poIldkası. bedelsiz ithalat yoluyla kapkacak vb. taie· 
bini artırmakta, bu da döviz kaybın. neden olmakta· 
d ... 1974'ten sonra Kuzey Kıbrıs'ta kalan tesisler iyi 
çalıştıolmamakta, piyasada denedmsizfok geç<rn ol· 
maktadw. HıZıı bır yoksullaşma JÖz koousudur. Asp· 
ri ııcn.t sadece günlük yiyecek giderlerinin bile altın· 
dadl'. Milyonlan vınn tlcaret bu�uvazlli hemen hiç 
V<rgi _memektedir. BütIln bunla ... karıılık. beı yıl· 
lık planın henllı taslaAı bile .unulmuı değildir. 

Kuzey KıbrlS'ta çalışanlar aleyhine .,lIımeleri 
önlemek ıçın demokratlk gliçlerln Iı ve .ylem bırlığı 
yaparak Iktidar>. gelmeleri gerekdAlne Inanıyoruz. 

DURDURAN: Toplumcu Kurtuluı PartıSı olaıak 
fedcnl devlet çözümüne Inanıyonız. Bu çözümlın an· 
tl....,peryallst yön(l vardw. BugIine kadar Kıbns'ta 
eınpayallzm ikl toplumu çatııınrak varlığını koru· 
muıtur. lkly. bölllıvno veya Yunani.tan'. baııanma, 
emperyalizmin oYunoail olmayı enııellemeyeukdr. 
Ama federal çözüm bulununa, TIlrIdy. .. öbOr 
.;ıçlerie uyum Içine girilerek .mperyallzmln Ada'dan 
k ......... sailanabllecek1lr. Bwıun ulusal Çlkaılan .. · 

• 

GÖRÜSME 
• 

öZKER öZGUR: 
''EMPERYALIZM IKI TOPLUMDA DA VAR 
OLAN ENOSISÇI-TAKSIMCI UNSURLAR· 
DAN YARARLANMIŞ; TOPWMLARlN 
ÇATıŞMASıNı SAGLAMAK ıÇIN ONLARı 
KULLANMıŞTıR, OYSA, BIZIM KANıMı· 
ZA GöRE, BUGUN EN GEÇERLI ÇÖZÜM 
BAGIMSIZ, BAGLANTlSIZ, USLERDEN 
ARıNMıŞ, TOPRAK BOTONLUGU KO. 
RUNMUŞ, FEDERAL BIR ICIBRIS DEVLE· 
TlDIR." 

• 
ALPAY DURDURAN : 
"BOTON OLUMSUZLUKLARA KARŞI 
OLUMLU GELIŞMELER ISE DEMOKRA· 
TIK VE ILERıcı GUÇLERIN ÖRGOTLEN. 
MEYE BAŞLAMALARıDıR. HENUZ ARA· 
YlŞ ıÇINDE BIUl OLSALAR..BU GUÇUlR, 
DINAMIK UNSURLAR OLARAK UMUT 
VERMEKTEDIR. 1 963'UlR SONRASıNıN 
DURGUNLUGUNDAN CANLı BIR TOp· 
LUM OLMAYA DOGRU DEGIŞTlGIMIZI 
SEVINEREK SÖYLEYEBILIRIZ SANıYO
RUM." 

LO UYJUn çözüm olması, bize güç katmakta .... Ama 
bu çözüm ıçın yalnız dıı poRtika yetıerli detlıdır. Iç 
poIldkanın da buna göre dllıenlenmesi gerekir. Eko
nomik gellımeyl sağlayamazsak. federal d.vlette 
yaş.yamayıı. Za .. n bUgiln, iktisaden .,rı olduğumuz 
Için federal devlet çözümü bakımından yadqanan 
öneriler Ileri sürmek zorunda kalıyoruz. Kendımızı 
.konomlk bakımdan koruyucu öneriler ileri silrilyo· 
ruz. Bunun nedeni kendı .konomik .,rınğlml.den 
korkmamııdır. 

1963'ten .on", toplumumuz IiretJmden bllyUk 
ölçilde kopanlmııtw. O gilnden bu yana ayalda kail· 
bilmesi Tür1tlye'den a1dıjil yardımlatta mllınkün ola· 
bilmiıdr. 1974'ten sonra da bllyük çarpıklıklar, başı' 
bozukluklari. karıı karııyayız. Bu yılıden. TIlrkIye' 
nin yardımı .. ve yerli IiretJm bir avuç tlcartt burju· 
vazisinın zenginliğini artwmaktan b'ıka bir Işe yan. 
mıyor ve devledn tüm olanaklan bunla", harcanıyor. 
Buaıın devledn sahıp olduğu ve denetlediği ekonomik 
kaynaklar. devledn IlIkenln .n bllyllk IiretJclsi olması· 
nı zorunlu kılmaktadw. Bu kaynaklar tüm kaynakla"n 
yllıde 70'lnden fazla. Kuzey Kıbns'ta çalışan lı« 7 
klıiden 1 'I devlet memuru ve bunlar lllcemlzln .n nı· 
teikn penonell durumund •. Devlet mal kaynaldann 
da bllyük bır bölllmllnü ..,ndisi kullanabilecek dlA'Um
d • . Bu tablo d.vledn ekonomık kalkınmantn Idcl gil. 
cil ve ııerçekleıdricisi olması ger.lcdAlni gösteriyor. 
Oy ... devledn b.şındakller liberal ekoooml yanlısıdı'. 
devledn bÖYle görevlere sahıp olmasını kabul ...... z. 
blltlln bu potansiyeli ya .tıl bnkw ya da blr .vuç In· 
sanın Çıkartan ıçın kullanırıar. Bu ylbden toplumu· 
muz. klll başın. düşen otomobıl sayısı. nllfusun öl .... 
nlm dllıeyl gibi gösterg.1er .çsından g_lll1Jn(1n 
tersine. bllyük bir üredm Iosl'lıjiının Içine itilmiı .... 
Y.şam dllıeyl glinden &ono .,rıle .... ktedlr. 

Bu koıuaar altında ülkemızın kendı uıusaı dıı po
IIdkasınl Izlemesi gltJlde zorlatmal<tadır. Toplumu· 
muz suyal padarnala", Jlllbedlr. Iç ve dıı ıiiçmen so
runlan d. bu gUçlllkle" artwmaktadw. Halk kısa silre· 
de oll'mlu adımla"" .tıllolıno a6nnok Ihdyaandadır. 
Kıbns toplumund. soytUIIaıma, çllrOmo aJabIlclll. 
ne y.yılmaktad ... Yabana dillerde "corruptlon" adı 
verlen çllrOmo, soysuzlaşma devlet kallanna yay�. 
mokta vebu durum çok kI,lyI .ndlşeIondlrmoktodlr. 

IIOdIn bu olu ..... zIuklan kartı olumlu .. ,meler 
ile demokratlk ve Ilerid gilçIerin I!qOdenmey.başla. 

molondw. Henllı .... yıı lçlnde bile olsiılar, bu Jllçler, 
dinamik unsuı1ar olarak umut _k .. ellr. 1963'1er 
sonrasının duııunlulundan canlı bır tqılum olmaya 
doiru detlıtlAlmlzl _Inerek söyIey.blllriz sanıyo-
rum. 

öZGOR: Sayın Durduno'ın söyledklerine katıl. 
yorum. Ancak, bır ooktayı eklornek Isterim. BIZLm 
önerilerimizin federal bir çözlim ıçın uYJUn ,_. 
yen yanlaro sahıp olmasında, .konomlk .,rıllğlmlzln 
olduğu kadar, Denktaı'ın ideolojilinin de.tklli vaıdw. 

* Kuzl)' K.b,.", en büyUlı .nnoyedoriılnnctcuı 
Ra",," Manycra'nın "Jı .Jı Kıb,.'ta "a," bır 101)'0-
ümJ' old.,undon fl/ı<ıy.t .ttii/ oö,I"nlyor. Denlı ... ' 

ın o'lu, UBP .. /lotvelılı Ral( Denlı"', do ,., ... ı.ı.ı. 
• 'Za men 

.. ıautalntı. y_dtlı bir y_Ida ticarwtte Of" 
" bır d.wet mDdaMlNind.n tIÖa _'yor, bu ,ft'eltç-,.
lo, i/yai old.,u p_nin ILtLd4rW uc ,.,"""'" ".Iı,· 
drlyordu". Bu Wr ıö.ı.n lJıI )'olunmala" .u naal de
lerlıındlriyo,..,rw. , 

DURDURAN: Rahalslzlık dövizierin dllıenlen· 
meslnden doğuyor. Dövız sıkıntısı olduğu ıçın dev· 
let zorunlu olarak bu yola gidiyor. Aynca. Tür1tlye 
hIJdimetInIn telkinleriyle de bed.1siz Ithalatta Fllri. 
lerı " .. rlamalar. böyle yorum"'" yol açıyor. Onlam 
ılkayed, Kıbns'ı bır ",rbest pazar le kanbona ..... 
olarak pmek Istemelorlnden ileri .,_yor. Marıytn 
sanayici .,çlnmesine ralmen ticante -.naye yatr. 
dığı ıçın böyle diyor. 

Ancak. bu dllıenleıneler yapılırken kiiçtit""'" 
dıJrumıınun cHqllnllıllIAIl de 06y1e_. Bunun ... 
önemlı sonuçlanndan biri de ıurada ortaya ç*1ı: 
BIlyMk tüccar, .. nd. çıkarları hiç de .yn oImııdı11 
)ıalde. idiçUk esnafı peılnden �rneye başladı. 
Ayrıca. bu uyııulamalar başladığından beri, -
asıc..ı ted�1rIere ralmen, kaçakç.ık aldı ytIrOcII. 

öZGOR: T oplumc;u Konuluı PartIıI Genel Baş
Ic>nı'na katılıyorum. Kuıtwsuz. Maırfera ılbI bır kiP. 
nın böyle bır söz söylemeıinln Lu anlano da var: "Da· 
ha ne Istlyonunuz1 otanakIann çoğu deviotin "nde. 
Bundan Iyi sosyalizm mi oIur1" demeye pdrIyqr. Oy
sa. biliyoruz kI • ....,..n sınıf �ysıı _ ola· 
naklan d. ona göre Iwllanılw.B1zde tJC.- bu�ımııIoI 
daha çok dışandan maI ....... kirsailıYor. zaten 
_tln olanaklan .. n Ih ... cata d6nllt blçlmkıdıı 
ııellşdrilmemesinln nedenleRıden biri de buduw. 

DURDURAN: Biz ,,",na bol bır plek .,çlrl· 
miı bır Insana benzlyoruz. Enmlzde öneml sayıda te· 
li. -var. Ama bunlan lıle .. oek gildi1ıllı yok. Oretlm 
tllbdmln, Ihtlyacın çok goıIıinde. BütIln toplum ke· 
limlerinden ıby.der yiJkJelyor. sonra da .... du· 
rumiar ortaya çıkıyor. Omeğlrı, kllçUk çftçler bO
yilk çiftçilerin glidllmOnde, kUçOk esraf bllyllk _. 
ni> gIldllmllnde'eylerne .. çıyor; onların peıirıden .o. 
r1Idenebnıyor. Bu bakıonlardan bır .,Çlı döneminde 
olduğumuzu sa"'Yorum. Oretlm kı.tıjiı", gldermok 
ıçın Tür1tly. Ile birlik .. somut önlemler alınması ..... 
kır. 

öZGOR: Bı.r.ıda lI&1nç bır noktaya detlnmek Is· 
tlyorum.UlusaI Birlik PartISi ve uıun hllkllnıed fede· 
ral çözllnıden yana ,ıı.anuyor. Ama bu konuda sami· 
ml olduklanna lnanamıyorum. Çllnldl söyle .... 
yapılan arasınd. çelııki var. Ulusal Blrlk PartIıI 
çOVRlort Kuzey Kıbns okonomlli Ile Tür1t1ye .kono
mblnI bUdlnleıdmıe uğraşı Içindedirler. B ... karıı
lık, fede",i cumhıırly.t ıçınde bululUlınası dQıOnlllen 
Rum toplumu 110 dcari Ilıkller sadece kaçakç�ık ciL
zeylnde kalıyor. Bu da doial oiank tııkJIme ail61IdI 
bır .. lIlmec1lr. Devlet bır ekono .... k temel lIDı1ndO 
yilkJelıfllne ,öre. Ktb .. ek ............ bOdlnlo....,..ı 
• ... IIenI .. , Ö" yanda Kuzey Kıbns .konomWnl Tı.
kiye .konomlllyle blltllnIoıtlnrıe çaiıoian 6Qp pıer
_, bu dunım saır(mlyeulzlllln kanıtından batb bır 
py olmaz. 

�--�---�-�.�: ====:==:�======�:==== ==:=n====�===-: ____ � 



i 
i 

* Tfirltlyo'do 1961'Nrdon, 1s .. 1lIIt,. 1963'Nrdon 
bori _,.,.ı.,trıI� ç""''''''. 1914 olo)llııl1lld<ın 
IOnn:I da IÜrdilriJltn bir prolHflonda uar. Biiliin olup 
bitenlerden IOIV'G, Kıb,.'RI lki toplum GJ"CIanda lllin. 
-.. bır ·" ....... t .. orlıoyo çılttı/l. bır çc,1t ...... ,_"ilin d�dulu; bu y/lııdon d. Kıb,.b Tfirlt .... 

i Rumiann bir a:raclo. )iOn ycnıı ya.taYGmayocd:bı 
6,.. ıIiriilIiyor. Sı.ın bu Itonııd<ı/tl ,sriitlerlnb: ne ..... 
dlrl 

DURDURAN: Once şunu belirtmek gerekir ki. 
Rum yönetımı d. Kıbns TIIrIc toplumuna karŞı ..ıcı ... 
pn bır tutum Içindedir .. yunanıstan Ile NATO·n ... 
çılw1nı Adı halkının çılwUnnın Ustünde tutmokco. 
dır. Onlar ci>. biıdeki yönedm gibi federal bır �. 
mı söı edeıl<en. toplumlar ...... ıF&inliklerl anıtma· 
ya çaba göstmnlyorlor. Gltglde yaygınlaşan gOney. 
den kuzey. kaçokçdıiiı. bizi sömllrmey. dönO$tllre
bilmek ıçın y.ni dlıZ.nlemeler gelşdriyorlor. 

Ama Adı'dı genel olorok kühür düzeyi ylik>ekdr. 
Kan daYalı olmaz; olsa bile, uzun süre devam etmez. 
y ..... ki • ..,ıçi kurumlar (örneğin. kin ... dıştan mil
_ler. vb.) kışkırtıÇı olm .. ,". Ei.r Kıbns'ın 
bOdInIUjjO. balımsızlılı. bölge banşı dllşOnOlerek van· 
Ia<* çözüm beni..-ıl .... lki toplum yan 'yana uygu 
ilişkiler ıçınde yqayabilir. Bunun ıçın. çözüme var· 
madan önce. ııerglnOil iWltıÇI. toplumlar arası !Rşid· 
lerı geUşdricl oIlOllklO, taraflardan bOYIIk fedolwlık· 
lar beklemeyen bazı önle ..... alınabiDr. alınmalıdır. 
KesIn' çözüme ulaşmayı kolaylaştwıc;ı .n 6nemO ge.ş. 
melerden biri bu olabBlr. Böylece. lllridye ve Yuna· 
nIstan'ln da ...ı.nndakl öteki sorunları cl>.ha rahat 
çöımelerine yardlmtl olat;ık bır ortam yaratılablRr. 

ölGOR: saywı Durduran'., gönqlerine ka.lıyo
rum. Rum toplumundı ci>. lLOriCI güçlerin Iktldaıda 
olchıiiu söylenemeı. Klpriyanu Rum buıjımzlslnln 
o6zdIıIkIIr. TopIu ....... ..... nd>. iıişkiler kurulması ... 
satıaY"" yöndeki ılrişlrnler .,.ıleomektedlr. Buııbn 
toplumlar aıund>. sportif IomasIar bile yapılamamak· 
tad ... Oy .. kesin çözOrne ulaımadan önce yokl1laş
mayı satlayta adı ....... atılablUr. Bu yolcl>. çaba gÖl' 
_k gerç_ önem taşımaktadır. 

DURDURAN: EOKA. _ �n 
ne Rum IKI .nıfuıt. ne de TM topIumunu ıözetmlş. 
tIr.�OKA·nın bır kurtuluş .. >qo _ııını söylemek 
44ru olmaz. E"-yaRım onlan kulanmıştw. Daha 
....... ci>. TM tarafvıdan bellZCl' tokJIm ilrııi!denmele. 
ri FDştIriIlrişdr. Kıbl1l'l' TMIorIe Rumlar ..... nd>.. 
id mrUrıIardan 06. _n bOtlln bu FIIşmeleıl llk  
örıiinde bulundumıak .... ldr. 

ölGOR: Bu lönqIere ..... ndı katılarak blıI<aç 
noktayı biraz d>.ha açmak istiyorum. Rum toplu
mund>. emperyallzırin SÖZCÜLO Klerldh ldl. KIerIdh 
"NATO lçlrıdo çözüm "On adamıydı. Denktaş ci>. ily· 
\eydı. KIerIdLS le Denktaş uzun ydlar lörilJmeler y� 
blar. Tam çözüme ..... c;;ıkIaıl<en samp$on darbeoi 01· 
du. Bund>.n ",nra Klerldh'ln tutumu. daıbedleri. F' 
rIsIndeki CIA 'yı •• kendhlnl d.pt,. .td. Bunun Ibıe· 
rine Rum toplumundı K1priyanu önderililnde bır de· 
mokratlk cephe oluşturuldu. Bu cephede AKEL dalıll 
dinı and-empe<yaOst IÜÇIer YfS aldılar. Sonuç olorok 
Kleridh medl .. bile ıılreınedl. 

Kuzey Kıbl1l'ta ı.. tk;;ıret bu".,....,. DenkCOı'ln 
önder1Illnde kendı partisini oluşturdu. MC'nln bu 
partly. çqldl yardımlan oldu. lllridy.·den godrdleo 
Mil', MSP yanlısı ıilçmeıılere .. çlmlerde oy kuUandI· 
nlmaa. pora yardımlan yapılması . .. çim hesaplarıyla 
pnlmet daimiması bunlar arasındı .. yıbbiUr. Böyle· 
ce Donktaş'ın pard.ınln Iktidara gel ..... "landl. Bu· 
RUn Kuzey Kıbns'Q Denktaş Ikddan Ile demokradk 
IÜÇIer arasında satııkiı bır clyalOI yoktur. Bu bakım· 
dan. Iki toplumd>.ld politik .,.ılımeleri karşılaştınr. 
kon. bu ıllrece de dıkkat etmek .... kir. 

Ama herşey. nimen. K1priyanu·.... birçok 
oIumsuzluiu vardır. Klpriyanu KıbI1l Cunılıwlyetl· 
nın TM yurttaşlarına karıı esnek bır tutum Içine 
ıılrd>llmelldlr. ömetln .. buıılln Kıbl1l TUıI<lerirıd.n 
KıbnI Cumhuriyeti pasaportunun esirgon...... bu 
olumsu. tutumun belirtiierinden biri olorok 16s1Ori1e· 

bılır. 

* KIUOY Kıb,.·bı/tl Iç 011_1 ,./lfmoler .. d.· 
mo_nın './lfllrll .... Ito ...... ndo Iı"_. Wodı· 
l/nIa bql.,srlltlorlnlır .... ... 1 

. 

ölGOR: Kuzey Kıbns'co 1975 yılında kabul edi· 
ien Anay ... çojjuku d.mokrasiyi öOlöri!yor. Bu Ana· 
yaa şimdilik blçl,"",1 olarak da ol .. Işler gilrOnrnek· 
IOdlr. Antok. TW1dy.·den Ithal edılen Turana unsur· 
lar, honllz tomun:uk haRnd. olan Kıbns TM demok· 
....ısı. ıçın bUyük bır IOhllkedlr. Bunlann Ikddardald 
partinin koruyutuluiu altında örgOdenmlş oIma1an 
erıdlşelerimlzl _ ci>. artırmakcodl'. Biz hşlzan un· 
.. rlann demokrasilriı. yönelık yıkıc;ı ve slmi çabalan 
karşeundı. cIomokradk güç ve eylem biilllni IÜnde· 
me getlrlyonlL Cumhuriyetçi TM PartlsI'nin demok· 
ratlk IOç ve eylem birilli llzerinde bu denO ısrarla dur· 
maaN '-nlerlnden biri de budur. 

Kuzey Kıbns'ta oIumsuı • •  ndlıe -ıd ııeil_. 
lerIn yanı sn umut verici goIşmeler de olmaktadır. 
Işçiler ııltdkçe bilinçlenmektedir. KiIyIIUt hızlı bır 
polldı. olma üecl lçlndedlr. Denktaş'., �_ 
ki san .. ndlkaalık çan çekişmey. başlarralbr. [)oy. 
rimti Işçi Sendikalan Federasyonu ([)oy�ş) IKI 8 .... 
fı""ı", yıkılmaı bır kalesi olmoktadır. Gençlık. ay. 
dın. Işçi. köylü gençlik Ilerici çlqkle hızla bllnçlen. 
mektedir. BUtOn bu .,.ılşmeler bizim KıbnI'ta blr __ 
and..,�allst _n bqarıyla tamamlanata. 
Iına olan lnantlmı.ıı peldşdnnekte, ıniicadeie ııtIdinO
LO RÜÇ katmoktad ... 

- - - - - - - � - - - - i 
r, BarjanıiDiD provokuıoa i 

harituı i 
Tüdılya ııu.JU .. zIIInID DoiIu'dald oyuıılamı biz bUlliD olarak göanek ıerek. Kurumluııı. llya. 

i&l PaıIIJOdn ya da pupiaıııı tek tek bır_I çıtıflaıııı.ı ele almak, Dotu'dak! oyunu aııianuıda YaterII 
olmuyc:r. 

ytlRtlytlŞ'te Dolu IlJerindeld olaylara ak ak yer veılldi. " Şeytan tlçgoıjed" .. _ ouutıa. 
rm PIaJıIarıııı. beldl bir bOtIIııWk ıçınde yamılablUyoodu. Şımdı. bu üçgeıılerln .... Ilam·· ayaklanııı 
ohı,turan EIazıiI. Malatya Rlbl lIIerdeıı kalkarakM", ve Bqöl yohıyla Dlyarlıokır. MardlD Rlbi mor, q. 
dı' 'auıtılılı lle d. Kuzey Dolu Aıuıdohı çembere aiııımak llIanIyor. Bu lUerIn Çoj!UDUD. DoIu'ya açılan 
IıaııIIt yanan Uzerlııde yor aimaa ....... D lIIIIIIamı bölpUzerlııdeld lıulıulyeUnI daba da utırıyor. 

Dıkkat edIImeııl gerekaD DOktalaıdan biri de. tek merkezli oyunda. yerıne IÖ ... dell,1k kıhkh 
ftctiıaııiann v. deıı,1k nltente çell,ldIerln Iadmıar _ıldır. EIut ve Malatya da .. eD lllab. MHP 
le ODUD VUNtu &ÜCÜ ldl. Bır lÜIe öDce M",'1a conyan eden ve ytlRtlytlŞ'te yer alan ola�. �U!P'n1D 

, M",'1a da etldD görev yapabilecelini _!adı. BU1ndlll Rlbl bu IIImlzdeld olaylarda birçok I,ym tahrip 
edIImI,. lOI)'lIItIerie birn", CIIP'IIer de oaIıIırıya ulnmıtlardı. M",'1a büyük yankılar uyandınıı bu 
_nı ... baaıwı biç balıletmemeol de uııınçdı. 

M",'tan 10 .... ... Bıngöl'. geldi. Blncöl'liD ÖaeILkJerI dolayıayla _ya kofUlaıı atlar MSP 
dam&alıydı. Bwada da vuruqı RIICÜ MTl'B'IIJtr oluttuıuyordu. vau ve .mnlyet mUclIrilnüıı de deoIekled 
ile bUyUyerı oaiıiıniar. aynı M", '!ald Rlbl wın IJtddlerl toptan bedef aldı. 

Güney DoIu'dak! uç olan llakkııd d. bllllOD "nırıııye nlD butünlillU" lllahı kullaıalırten. 
Kuzey UÇbeyllkledDd'D olan IIdır'da AzorI·KUrI ayrılılı yine gerid &üçler _doD aInI_dlmeye 
çalıtılıyorou. Böylete, ç .. ltI oyunc:uiaıııı yar alciıi' .... lam bır bOlüııKlk te",1 ed.n oyun IODutUnda, 
DIY_ Kuzey'deD. Kanda Gllnoy'deıı " akıttırılmı,,' olacaklı. 

Ancak daba lo ... olaym dller boyutluını -ıLLeY'" ,eltmeler de oldu. Tüdıly. nın &IInoy a· 
nmndaid Ceylanpınar Devlet tlretmo çırııııı'ndl binlerce I,çl. hakları lçbı greve gitmi,li . .. ..... TIIf. 
Idye'de ,örülmemı, boyutlaıda bllylllüleıı bir ""' oldu. Zıılılı tup.y kOf.., gö ..... y<ö,U. ç_ koodoD 
aItUıa &Imdı. Bwjuw:lrılıı ....... I'çllerln bu _leoIııe de ootraıı kODumu nedenl lle bır 'böIUcUlUk" 
dam&UIIll malııbneldi. Nlteldm. lçltleri Bakanı, grev IÖZ kOD'" oldulunda ı,çiierin hu anma mb· 
deleolDden dellU. ybıe "bölliclillk"ıen iöz edlyorou. 
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i 

TIlıtiy.·d . .. ""eD aıufiar Malatya'daD lIatJwI'ye. Antep teD lIdıı'a uzanaD bır "ÇUPI ' ı..,. i Uni bullaya kazuna çabalan pepdedlr. Tek tek wın olRular. bUIIIn olarak ele &lmdıldaJında, bu planı 
",qulamaldod.,. 

J 
Geçiıilıniz bır taç aym ıelltmeled .. bu g.ıı_IeılD DoIu'ya )'lJlllrı. blçlmleıl. llorId-de-L.:-_.ıı.t tilın IJtddler ıçın u)'lllCl olmabılır. 
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ABD POLiTiKASıNDA 
DEGiSEN BiRSEV VOK 

• • 

limmy carter baıkanlııla oeçil· 
medtn önce Yerdil sözlerle Amerikan 
halkını umutlandırmışU. Başkanlıtının 
ikinci yıtlnda durum tamamen değişti. 
Amerikan kamuoyu düıkırıklıllı içinde. 
Zira Bay Carttr'ın sürekli sırltan yüzü
nün geri�ndeki gerçek yüzü artık tım 
açıklııııyla ortada. özellikle dıı politi· 
ka alanında Cart.er ye ekibinin en sık 
başvurduklan silahın yalan ve karalama 
oIduııu har1<esçe biliniyor. sosyansı re· 
jimin düşmanlan söz konusu okfuğunda 
insan haklan ve bireyoel özııHr1ükler 
$ölmpiyonu olan Carttr sıra silahsızlan
ma ve yumuşamaya geldiğinde birden 
aııız deııiıtiriver1yor. Ostelik Carter, dıı 
politik konusunda gün lI'çtikçe daha 
gerici ve saidrp" bir tutum içine giri· 
yor. Böylece dünya emperya.Dznirıe her 
bakımdan yakııan bir lider olma özelli· 
lIini de kazanıyor. 

carter yönetimirio dış politikası, 
ABD empery;ıllzminin dünyadaki etkisi
nin zayıfllmaması lçiı gonken herşeyin 
yaptı""" ye tüm dIl iDıkilerin yuınuşa· 
ma siirecl yavaşlaıılarak gitgide geriye 
çevrilmesi biçiminde özetlenebilir. 

Dünya halkla",.n ve tüm ilericilerin 
Isıomi olan silahsızlanma bugün uluslar· 
..... gündemde. son olarak BirleŞtriI 
MUletler bukonuda lI'çtillimiz ay Ola· 
Ilanüstü Genel Kurul toplanuS! dÜZenle· 
d. Bu toplantı sonucunda bır Sonuç 
Belsesi de berimsendl. Oysa Camr yö· 
netiml, Sılahlanma konusunda yeri glri· 
,Imler lçiıde. On yıl sonrasını düzenle· 
yen yeri Sılahlanma planları hazırlanıyor 
ABD 'de. Bununla da kalınmıyor. Sırr 
.. � silahların sı .. rlandınlması konusun· 
da Sovyetler Bırlığı lle s/i"diaiilen SALT· 
2 göriişırolerinl baltolamiık için ne 
mIlmkünse yapılıyor. 

SOVYETLERLE BOZUŞMANIN 
YOLLARI 

Aynı zarnandia and...,vyetizm ve ... ti· 
komlirizm ABD yönetiminin dıı ıllıki· 
leririn temel ""I olmilkı. devam ediyor. 
carter .. ekibi dıı lllsldlerinl. h .. ne 00· 

Iwına olu,," olsun, Sovyetler'le illıkile· 
ri kötiUeştirmek eksenine oturtmuş du
rumdalar. Örneğin, Washington Çin'le 
dostlullunu arttırmak içiı büyük çaba 
hareıyor. Nedeni basit. Yumuşamının 
bir " revlzyonist aldatmacası" olduğunu 
söyleyen milhOlrlst Çin'le dostluğun, 
Sovyder'le olan ilişkilerde doial bir 
"50lIumil"ya yol açacağı dü!ÜnülUyor. 
ABD Afrika kıtasındaki tüm kurtuluı 
hareketlerini en kısa yoldan sindirerek 
bur.ıyı tam bir savaş haline sokmağa 
çalıııyor. Bu alanda da Avrupa'daki 
geleneksel müttefiklerini" yanında bir 
yardakçısı daha var: Çin. Elyapyo ve 
bire'de olup bitenler gözler önündey
bn bu kez Kuzey Yemen ilerici Güney 
Yemen'i" üzerine saıdlrtllarak orta 00-
ğu 'da yeni bir savaş odağı YM3tılmık 
isteniyor. 

Bu iıleri beceri",," Bay Carter'ın 
en yakın yardımcısı sicilii anti-komU
"ist Z. Brezeurıski, Brzezinskl, şimdiye 
dek yaptığı ''bilimsel'' çalıımalarta ne 
kodar hızlı anti·Sovyet ve anti-komilrisı 
olduiunu kanıdadı. Başkanı da uzmırıı 
olduııu konuda deııerll bilgiler sunuyor. 

Jimmy Carw geçenlerde ABD'"i" 
Annapolis kentinde yaptığı bir konuş
mada Sovyetler Birilii'ne çok ",Uhsiz 
bir çaıırıda bulundu. Carter, Sovyetler' 
den "iıbirliği ve cepheleıme" arasında 
bir seçim yapmas,"ı istiyordu. çağn
nın talihsizliii .l.aIN.mOl ve verini şqw· 
mıı olmasından II'lIyor. Çünkü Sovyet. 
ler Birliği halklan bundan 60 yıl önce 
barışın yanında yer alacaklarını ve kapi
talizm ve emperyalizm iw1ısında kar.ır11 
bir banş mücadelesi ""'<:eklerinl dünya· 
ya Ilan eımişleıdi. Aradan geçen 60 yıl· 
da sözlerinde durduklannı kanıdadılar. 
Banş mllcodelesi bugün de sllrilyor. Oysa 
ABD Başkan yanıtı çokton belli bir so· 
ruyu bir kez daha yinelemek .. hiçbir 
sakına gömiiyor. Carter'ın söz konusu 
konuşmas,"ın bundan sonraSd bölW"nü 
daha da IIlJIlç. Başkan, Sovyetler Birli· 
IIl'nin sorusuna verecetıl yanı", gö« 
ABO'"i" taVır alacağırw söylüyor. Anla
ıılan saw.ş ye banş ya da daha doğru 

ABD dUnyo jond<ınn4lı1- yenı proJ.,.,. pc,/nde. 
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Carter: Sınmn yiııiin ardındakiter ndlefiyor. --------------------
deyiıle Soğuk Savaı ve Yuınuşama bir· 
birinden farksız iki eşit seçenektir. Bu
gün, biri, yan dilleri pekala berimsene· 
bilir. lite, sosyalizmin düımanlarını sa· 
vunurken Insan hakları ve hÜlmilnizm 
şampiyonu kesilen limmy Carter'ın hU· 
manistllğl buraya kadar. Amerıkan ilah 
ambaIJosunun kaidıniması iç" mücade
le veren "hUrnanisderimiıin" kutıldın 
çınlun. 

BOTON DONYA MERSIN'E 
NATO'CULAR TERSINE 

ABD'nln bütçesindeki �ri tw'ca
malar yılda yaklaıık 130 milyar dolan 
buluyor. ABD yönetimi bir yandan ulu
sal düzeyde yeri kitlesel yoketme silah· 
ları ge!iıtiriıbn bir yandan da NATO 
çerçevesinde silahlanmayı körüklliyor. 
BM, silahıızlanma ile Ilgili olalıanıstü 
bir genel kurul toplantısı dllzenledllli 
günlerde yine ABD'de bu kez Waslıing· 
ton'da yapılan NATO Komı:yI'nde 80 
milyar dolar tu"'nnda ek bir silahsızlan· 
maya ıidllıneıi kam1aıtınldl. Yanı, 
NATO'cular Sılahlanma konusunda ya. 
pacakları toplantıyı dünya uluslarının si· 
lahsızlanma konusunda topyüken bır ey. 
lem içinde bulundukları zamana denk 
düıllrilyorlardı. 

ABD ye tüm mIItteflklerl silahlan· 
ma konuıunda ıçınde bulunduklan 
hummılı faaliyeti "Sovyetler'I" um 
üstünlüllU" yalanıyla örtbas etmeye ça· 
Iıııyorl.... Oysa Sovyet yöneticJerl sa· 
vunma II'rekslnmelerlnln ABD Ile e,dlk 
konumundan ö .. ye geçmediini defalar· 
f" açıklamıılardır. Zaten bu açıklama 
bır yana ABD ye NA TO yöneticileri 
Sovyetler'le askeri açıdan eılt bır ko
numda olduklarını saklayarnamilktadır· 
lar. Bu durumda yeni ve daha "ıncıe" bır 
bahane yaratıyorlar. "Sovıet askeri lls
tllnlilğü olasılığı". V. bu sihirli formül 
Batılılann milyutarta doları bulan aske
ri masraflara giriımesi ıçın yetip de artı· 
yor. 

Silah satıılarının lcısıdiU1lcaııl konu· 
sunda Carter'ın seçimlerden önce Ame
rikan kamuoyuna verdilii glı..nceye kar· 
şın ABD 1977'de yallıncl Ulkele ... 1 1 ,3 
mılyar dolar ıutarında silah teslim etd. 
Bu mik ""ın bu yıl 1 3,2 milyara yü","ı· 
meıi bekleriyor. ABD'de yapılan son 

kaınuoyu yoklamaları Amerikan halkı· 
nın silahlanma yanşırı. ""'" ol"'unu 
.. Sovye1ler BIriiii Ile Iyl llılilerln ... 
lIştirllmesiri arzuladıllı" ortly. k0yu
yor. 

Ancak &OnfLmIIıde sllahsııIanma, ba· 
nı ve yulTllj3mil gibi uluslararası ıı,. 
kilerin ...".1 boyutu halıne "'mi, 01· 
&Ulara açıkton açıP ""'" çıkmak miim
kün deıııı. Bu yllıdmdlr kı, �ııIIst· 
ler ban,ı .. yumuşamavı baltalanayı 
hedefleyen _Ielerinde blçlmoeI 
olarak da olsa bırıı " yumuşama yariı· 
sı görünmek zorunda olduldarın .. bilin· 
clndleler. Ban, ıçınde birarada yaşama, 
silahsızlanma ve yumu� �.ıısı 
politikada ""'dk hedefleri ... yer al
milktldır. Baitl ABD ye NATO'cuIor bu 
hedefleri ade'" gerçek yüzlerini sakla· 
miik'" bl .... maske olarak kullanıyorlar. 
Ancak, ub maske her fırsattl dIIpıyor ve 
empeıyalizmin "!Çek yüzü artoya çıkı· 
yor. 

CARTER'IN PAYANDALARI 

özetle b"ılÜnkü ABD yönetimi "S0-
ğuk Savaı" yıllarını canlandırmak ıçın 
uııraı """"'ktedir. Bu konuda kendisi. 
nin başlıca destekçileri savaş sal1lylcl
leri, ıerıCı çevreler, bir _Ir AmerI. 
kan labilerinde etkili bır çalııma !çiı. 
de bulunan anti-komlinlst Doğu Amı
pa göçmen ÖlJÜllerI ve son ydlarda 
Sovyet . Amerikan lli,kilerinln olumlu 
yönde II'liıo1l olmasından rahatsııl. 
duyan uluslararası telellenfir. Bu güçıe
rin ABD dıı poUtlkasında etkili olabil. 
meleri,,;n nedenleri ara�nda Soğuk Sa. 
vaş döneminde ekikın kin tohumiMınen 
canlıııııı," bır ölçüde de olsa sürdllrilyor 
OL""" (Mc Carthy döneminden kalan 
"her kötlillljin nederi komlinlzm" for· 
mUlü). Iı�zlik, enflasyon ve er.; �kın· 
Usı gibi sorunbnn üstesinden aelemeyen 
yöneti,m" ne dere12: "sailam ye tekili" 
olduııunu An_an halkına dıı poliik. 
alanında göstermeıle kalkıırnaso sayılabi· 
IIr. 

Ne oluna olsu.n, ABD yönetimi em
peryaflst-ka,pitalist sistemin se�1 bunılı· 
mından bymkl�nan çMesizlk ve 
hırçınlık lçihde buıün mudu. geçmiş "t 
dHnya halklarına ı>nr ,-erdiıli defalarca 
kanıdanmıı bır dıı poIldk yör1qeye 
Iyk:e yerle,mektedir. 



Emperyalizm, Pinochet ile 
kadeh tokuşturuyor 

so Hazıran 1978 tatlhlnde ŞiB bq· 
kenti Santlago'da özel bır tören yapddL 
Tören. Fransız Citroen otomobıl fabrı· 
kalarmm ŞW'nln faşist cuntanm başı 
kaUl Plnochet'e ıçın özel olamk imal 
etllaı lik. "Citroen CX Pıestlge" mar· 
ka otomobıBn teslim töreni ldl. Kaqı· 
wdı "doothık" nutuluklan aWdı. yakın 
\şblıllll şere!lne şampanya!ar patiatıldL 

Citroen otomobil fabrıkalan "ulus
laD.JııIı üretım dlıoktöıü" Raymond 
Facbaoo, yaptıı. konuşmada "bu ar· 
maıanm yimi yddan berl Citroen 'I 
ŞiB'ye bIrIe,tlren bır baılann embo
IÜ" oldulunu bellrtU. Katıl cuntaOlD ba· 
ŞI Plnocbet iae cevabı nutkunda, bu ar· 
matanın. "Citroen ve Fransa'nın ŞIB'ye 
göateıdlklerl ilginin yenı ve temarnlayıcı 
bır \şaretl olduıunu" beBıtli, 

Geıçekten de tö ... çok anlamlı ldı. 
Büyük tekeld ",rmayenln. emperyalız, 
min .. çldo bır tenı&ilclsl Ue çai!ııııızda 
fqist gUçlarln en kanlı Embolü Pınoc· 
bet araaııda geçen bu konu,maIar. f. 
ş1zndn Idnder tamfmdan beslendll!inl. 
kbrdere hızmet ettlllrd bır keıe daba 
slgelemekteydl. Aynı liin Franaa'nın 
bqkentl Pada'te bqka bır toplantıda ise 
insan HakIm LIgI ve bqta bukukçula· 
nn öreüı!erl olmak iQıere birçok demok· 
ratlk öıgiit. ŞiB'de Insan haklannın çil!' 
nenmeslne karşı. kayıp ŞW'1i yu_ver· 
IerIn d .. bal .. rbest bırakılma.sı uıusıaı
.... demokrollk kamuoyuna yenı bır 
daYl1I114ma çatna yapıyordu. Bu çalr> 
om önem ve e-kIIIIIl Sanılago'daki Ui· 
ren ue daha da anlam tazanmaktaydL 
ŞIB'deld törende "mgelanen emperya· 
ımı . fatlzm ItbIrUII ve dayııD14ma&. 
tüm ULıUIararaa demokra1ik gUçlelO In· 
aııIıIIın baş du.mam fqlznin ..reden 
_ndlllnl. kaynaklıındıiıDll CöotorelOk 
omp<ryallzrne karşı mücadelenin fqiz
me bqı mücadelede önem ve gerekBB· 
lIrd de Cöoterlyordu. 

Fqllt Plnochet yöneUmlrdn Şili bal· 
kı ıçın kan, toror. bukı, ölüm yanında 
EfoIet. yokauDıık ceUrd\ll biliniyor. 

Baskılar ŞW'nln emekçi holkmın yaşam 
k,..1lannın rilrekll köwıe,meııl Ile ko
şut olamk yolunlaşmakta. Ama aynı 
anda ŞW büyik ",rmayeııl F"lst Cun· 
ta Ifteılılı Ue. ülke kaynaklarDll. halkı· 
nın sırtından u1uslıraruı emperyaUzmln 
çıkarlanna peşleş çekmekte. Ponecbet' 
e verllen aım.aIan bu açman anlamh. 
Cltıoen bu armaIanı, ŞW'de elde etlll!i 
ve edenel!l yenı ayrıcabklar ıçın wrmek· 
te. 

Durum".fiW'nln emekçi balkı ıçın 
böyle de. Praruıı'nın emekçi balkı ıçın 
çok mu farklı? Hiç de öyle delil. Tö· 
Ion'ln ertesı günü 1 Temmuz'da Fransa' 
da günlük gazete manşetieri yenı zam 
haberlerl 1ie dolu ldı. Kömüre, metroya. 
konut Idraiarına gelen zam bab .. lerl lle. 

1 Temmuz'dan llib ... n konutlarda 
yakıt olamk kullandan kömüre, zengin 
bir köndir ü1keııl olan Fransa'da % 13 
zam yapılıyordu. Parls'te emekçi balkın 
kuUaııılıll ula"", araçlarına yapdan 
zammın oranı iae % 20. Konut \draiarın. 
da kabul edılen arlış oranı da % 10'u 
aşıyor. Zamlann uygulanmaya bqlandı· 
Aı tarib de Ilgi çeIGd. Temmuz ayı. 
Franaa'da I,yerlednln. reand daIre\erln 
büyük ölçüde talile girdikleri bır ay. Ta· 
tU nedeni Ile Üjyerlerinln kapalı olm .... 
emekçierin zamlar karşısında öreüı!ü 
protesto haıeketlerlnl büyük (içüde e� 
ge1ieyen bır faktör. zaman çok ustaca, 
bIlInçle EÇllmlş. Ildnd zım dalgasının 
da Alust .. ayı başmda geme� beklenı· 
yor. Bu .. fer ekınel!e. rilte, başka gıda 
maddelerine. ıipraya, PTT ücretlerine 
zam yapılııcak. qte Citroen Ermayedan 
böyle bır ortamda üIkeoInde Frımıı'da 
emekçi balkm geçlm kOlluilan zorlaşır· 
kon. eB kanlı Plnocbet Ile , ... fe. yanı 
kirlarlçln kodeb tokuşturuyor, 

Citroen ŞW'ye dolru bu yeni "atı· 
bmı" IdmIn sırtından gerçekle,liriyor 
noktasını Incelemek de çok öRrelicf. 
Geçtilimiz yd ıçınde Citroen fabrika· 
ları. başka büyük bır otomobıl !irm ... 
1ie. Peugeot 1ie blrle,tI. Peugeot. CLt-

IKP'nin değerlendirmesi 
Son aeçlmlerdekl 

göıece gerilemeol ilzedne ıtalyan Komü· 
nIat Par1iııl Genel Se_ Eıırlco Bor· 
Bncuer • .on ıkı yıllık eel,1m konusunda 
bır durum deıerlendlrmeıi yapmıştır. 

Par1i 'nın U ve bölge Ekreterlerl top
lantısında konuşan BerU .. _. HrloIIyan 
Demokratlann Lu .. çlndeıde 1ierleme· 
ıılnde Aldo Moro Olayı'nın ve bu olay 
karşl&llda hükümelin kararb tavır takın· 
maanın büyük .,1 oynadılını. bu koşul· 
larda karşı ıılyual partilerin de _. 
yan Demokratlar'la berhangi bır polemi· 
karş_da bükümetin kararb tan takın· 
ııwınm büyük rol OynadılDlI. bu koşul· 
larda karşı ıiyual partilerin de Hr\aU· 
yan Demokratlar'la bertıangj bır polend. 
Re girmemelerinin de bu başarıya katkı· 
da bulunduıunu beı_ı,tlr. 

Parti 'nın geılJomeol konUlUna geBn. 
ce, B«üngu ... komUıia1ierln ıon ıkı ay 
ıçınde çok açık yiiıekll ve batta beW 
ö1çUde "fça davrandıklanoı, oysa dller 
partilerin aynı açık yiiıeklUI!i ve ııda· 
kali göatermedlklerlnl söylemı,lir. Ge· 

nel Sekreter'e göre. "md" teıöılatle· 
rln komünistlerio ııynı ıdeolojık köke ... 
hıp olduklan yolundaki Idd\alarl. karşı 

dahi cevap vermekte y_ kalınmış. 
bu teröılltlaıln "ıtalyan oIyaaa1 yafa· 
mındakl kılze otoritE< ve gerld bır çö. 
züm pUrrnek" ıçın �ttklan gerekli. 

I\noe vurgulanamarnıştır. 
Yine BerUncuer'e göre. 20 Hazıran 

1976 .. 9mlerlnden sonra ,Iddetlenen 
antlkanünlzm. bır yandan, IKP'nln bır 
"ooayaI-demokrat" parti baB .. dönüş· 
tuıu yolundaki "101" suçlamalar öta 
yandan, karaiiız ... çınenleı!n ıon kımıl 
",çlndeıde tKP 'ye oy vermelerını bır öı· 
c:üde ence1iend,lir, bunda parllnln ne 
iktidar ne de mubalefet olabllmeııl, hay· 
i rol oynamı,tır. 

Yerel yönetimlerde komUnistierin e� 
ido çolunhıklar -ılamak ıçın It6fak 
uygu1aıııalanna aıırlık v ..... lerl de. 
partinin özeılı Inlayllf kullanma olana· 
RDll ımırlaınıştır. Parti yöneldlerl de. 
dlRer partılerıo Ittifak 1ı,1dIerI ıorun· 
\anna fazla boluldukları ıçın Idtlelerle 
ve aeçınenlerle yeterl kadar sıkı baRlar 
aüıdUromend,ler. kitle çalıfmaaını. ldiI
türel ve ıdeolojık mücadeleyi Ihıııal et
mI,lerdlr. 

BerUngu .. 'e gö .... ıtalyan KomUnist 
PartıSı, ıon de ... e demokralik bır pa.. 
li olduRu ı� .. ı yaratınayı ha,armış· 
tır. Ama bu yeterli delildir. aynı za· 
manda toplumu köklU döri\şUme uR ra· 
tabilenek bır parti olduRunu da göJtelo. 
mek. gelireceıı yenı deıerlerl ve kura· 
caıı topluımn tuıaımı da kamuoyuna 
anl&mak ve belılnuıeWnnek dUn1D'IJn· 
dadır. 

roen lImıaIIıı .. tın aiamk. uluıılanraa 
alanda büyük bır kurulu, olma yolu .. 
da yenı bır adım attı. Peupot !Inn ... 
na Citroen'In atın almaCIl< kaynaklar 
iae Devlet tamfmdan bır bandade m· 
len onndlyarlarca Frank Ile gaçekle,tl 

Peupot.cltıoen. Fransa 'nın emekçi 
halkının yaıattılı kaynakları, büyük ... r· 
mayenln \ktldan .. yesinde kendı öz" 
kasasına aktardı. yedik büyüyor. büyü
dükçe eB kanlı "mqa"larIa yenı "1'1er" 
tezpblıyor. Plnochet Ile olduıu gibI. 
Citroen esldden Me,hur MlcbeBn Laat\k 
Fabrlkalannın mab ldl. Mlchetin patro· 
l1U da Peıceot etiyle kedsl .. aktardan 
Franaız emekç1ierlrin emeıı ve panay. 
la Güney Amerlka'da yenı fabrikalar ku· 
ruyor. Başka Plııochet'lerle l,blıtil!1 ya· 
parak. kadeb toku,turarak. Bütün bun· 
lar da GIac..ı'ın "BberaBznin ' ,ampl· 
yonhııunu yaptılı bır Iktidarda. GIa-

card Hükümeti, wta öz&üı\ilk ft \nian 
hakları aöıcilderlnl ld_ye bırakmıyor. 
Ama Afrika halltlarına karşı paI04Ülçü
lerIııI gönd ..... k ölüm kwmayı, bIIyIIk 
patronlara da emekçi bolkmın poraiannı 
dalıtınayı Idmaeye bırakmıyor. Ancak 
bütün bu olanlar. eınokçllere de öz.,. 
\ükların diişınanının \dm oldulunu j&. 
terlyor. ister baImıh LItE< e� 
o .... n. tüm emekçi haiitiann çıbrııwı 
eınperyaBzme karşı keııln. kararlı ft 
ulualararuı dayaıuşma ıçınde ortak mU· 
cadele vermeleri zorunluluıunu da bır 
kere daha ONya koyuyer. Emporyah. 
me karşı verilen mücadele 110 fqlzoin 
keııin yıkıhşmı hedefleyen mücadelenin 
ortak yönlerini g_yor. Bu mücadele 
pB,tlkçe. büyük _edarlaıla P\noc. 
bet ve benzerlerlnln artık rahatça kadeh 

tokuşturamıyacakları da blBnlycr. V. 
sonuç mutlaka emekçi halkiann ortak 
mücadelealnln zaterl olacak. 

Yunanistan Komünist Partisi'nin 
yeni stratejisi 

Yenitmdan çıkışından b u  yana Yı..ananistan Komü· 
nlst P>.rtl� Ilk yuol kongreSni Atina'da 656 delegenin katılmasıyla yapmıştır. 
Kongre 46 kardeş partinin temsilcileri tarafından da izlenmiştir. 

Kongre dol.y�ıyla YKP'nin varlığı ve etkinliği. afiılerle. göst«ilerle. 
yayuılaria bUtUn Yunanistan'da hissettirilmiştir. Kon� süre!inc:e, partinin 
günlük gazetesi Riıospa.sds'ln satıŞı, Atina . Pire bölgesinde biriti sıraya 
yükselmiştir. 

Son seçimlerde oylann ylizde 9,36'101 elde et"",yI b.l!""n YKP, bu 
kongrede kitle deskğlni daha d. artırmak üz,", yenı bir stnk)1 üzerinde 
çalışmalarda bulunmuş ve "halk demokrasisi ii kurmayı yıkın hedef Ilan et· 
miıdr. Bu yenı _kjlye göre YKP'nin bund.n böyle diğer sol partllerle daha 
yakın bır gliçbirllğl kurma� bekiermektedir. GUçbirlği kurulacak partilerin 
bşrnda. sosyalist P:uok ve. Ismini değlıtlrıneyi kabul ettiği takdirde. Yunanis· 
tan "Iç Komllnlst" PartI� gelmekt<dlr. 

OnllmUzdekl Ekim .yında y,pılacak olan belediye seçimlerinde al'aAı 
sonuçlar. YKP'nln yenı strotejslnin b.şarı deıocesinin ilk göst<rgoesi olacaktır. 
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Türkiye-Bulgaristan 

iSBiRLioiNOE ÖNEMLi GELiSME SAOLANOI 
• • 

llIw1anrıısuıdald yumUfama sürecl, 
Türt.BUıpr IYI komtuluk ve ekonomik 
qblrııtı IIqkIledoe de olumlu eWıbıl 
CÖ .... rdi. Bulgadıtan Halk CWnhudyetl 
Devlet Kooıoyl Bqkaoı Todor J1vkav" 
CUmbudıqkaoı Fabd Korutürk aruın· 
Ja yepdan IlÖriiljmeler, bu D4ldledn ge. 
Uştirtıme.ı ıçın geretll ve elved,ıı orta· 
mı yaraltı. lUştllerbı geUşinesbıde, lId 
ü1kenbı, cograDk durumu dolayııılyle, 
orta Amıpadan ve Bab Amıpadan Ya· 
kın Doıu ve Asya'ya dojlru �den yol 
üzerinde Idllt noktalm oImalan bakı· 
mından çok önemli bir ekonomi aiaru 
olan uIa,mım payı biiYüklür. Bu nedenle 
1975 Atustoaunda örıel Türt·Bulgar U· 
Iqbrma Komisyonu kurulmUŞtur. Bu 
komlsynn ,imdiye dek, ortaiı: hareket ve 
qblılltlnl genqlebnek amacıyle üç t0p
lantı yapDllfIır. 

OÇÜDCÜ toplanb 5·9 N1auı 1978 ta· 
dbleıi arasında Sofyeda yepddı. Türt 
beyetine, Ulqtırma Bakaru GÜDe, ön· 
�t bqlwılık ediyordu. Karma Ulqbr· 
ma Komisyonunun çalışmalarmda IDI 
tema, geçen dönemde yepdan 1,leri ga.. 
den geçirmek kıl. Ulqım alanındald lt· 
IıIrIIIInde ö .. mll ölçüde geUşme oImu,· 
Lu. Şöyle Id: Srilengrad ve Kapıkule u· 
Dır kapılarıodım geçen yük trenlerinln 
.)'11l utmıt, yon otomatık blokai SiSte· 
ml blzmete �rınI" ulwlararuı E·9o yo· 
lunun- (Mlçudn-Malko Tırnavo, Kırkla· 
reII·Babaeskl kesimlerinde) rekuııstrülal· 
YOllU konUlUDda anlatmaya varılmış ve 
anlqma gretınco yol yapon çalışmalan 
bqlamıfbr. 

Ulqbrma alanmdald Itblruıtlnl Ueri· 
de nIIeIIyecek olan bqlıca uıısar ayn ay· 
n yapılacak 1,ler delil, &alhldı ve siiretll 
perapekUr çahtmıdar olacakbr. Her lId 
ülke, aralarında ulqlırma Itblrii#(nl ge. 

nltletmek amacıyle bır Genel Anlqma 
imzalamak ıçın genltll tım lıazırlıi!m bır 
an önce tamamJarımul ıçın çaba fÖIIe· 
recekleıdlr. SÖZ konulU genal anlqma 
wanaının bu yd Eylül ayında TU!ldye' 
de Incelenm .. 1 öngörüliiYor. Genel An· 
Iqma ber tüıiü lafımacd"ı .. b_ 
D4ldal bulunan Itlevled kaplıyocakbr. 

bıi ülke arasında bu alanda eo biiYük 
ı,bldi#( demirYolu u1qımmda &altan. 
Dllfbr. 1978 Mayumda Demıryollano· 
dan, Genel Müdür Zühlü önal'm bqkan· 
Iıj!mda bır beyet SoCya'ya gehnlttl. Türt 
beyeti, Bulgar Devlet "Demiryoilan U· 
Iqımı" Genel Müdürü Yoalv smUov'wı 
daveti üzerine yola çıkrııı4IL Yapılan gö
lÜ4melerde lId ülkenin heyeııeri, en ye. 
kın bır zamanda Bulgar Devlet DemJr. 
yoHan Idareaiyle TU!ldye DemiryoUan 
Genel MüdüdüRü anımda direkt demir· 
yolu v telgtaC baılanom kurulmlRnda 
anIa,maya vardılar. Yolculara kolaylılt 
&allamak üzere öıel taıire oIyueıı Izlen· 
mesl oianakian arandı ve anlqmaya va· 
rudı. Karşdıldı olarak alman bu öııı. 
min, lId iikeden geçen _ ulqamı 
önemU ölçüdO artırması beldenlyor. ıı.. 
ride, u1qbrmanın modernl .. tId_ 
amacıyla UZDUID detı,1mI de öngörilu. 
yor. 

Karma Ulqtırrna Komisyonu, çaı· 
daf karayolu .. bekeal yapmaye da dık· 
kat ediyor. Şlmcl Burgaz-Rezovo-II .. · 
ada-ht:anbul yolunun durumunu sapta
yıp mevcut durumun düzeltlhoeıl ıçın 
gereken önlemler önceleniyor. öte yan
dım Türk·Bulgar karma otomobıl ula· 
tım kunduıu olan "Trakye Ulqun" da 
bqardı biçimde geUşlyor. Aynca Kapı· 
tan Amireevo hudut kaplıIDdan geçen 
otomobillerie ii�ii Itlemler de gell,tI· 
ıiImlIjtlr. 

SORGON VE KıYıM TiP'lilERi 
DURDURAMAl 

Am.oıya-Suluooo Şelur (abrikoılnda MC döneminde blk görülm.yen 
badu lle k'yımku IÜriiyor. Fabrikada yetkili şeke,...1, .ndiktuındokl "nı(·uz
Ia,macu, anlaylfO kar,ı. ilerici "ndikal hardetin önciilerind.n Ilerici., demok
rot ve .aayalllt u",urlarm, çe,ltll oyunlar .onucu aruıya.ıal halrkın elkrin"n 
alm,yor, ıöz�,medeki anti-.demolu'at maddelere dayanılarak .üriilii;yor, k,yılı-
yo

l'
. 

Son günlerde, ilnicl .ndikal haN_tin öncülmnden TIP Manj(on ilç. 
bafkcnı Kcya Delinnen ve doha birçok Ifı,lnin ter(f "nauı h4k1on. "bu göreve 
layık olmadıklan" gerekçenyle eDerinden almm"hr. 

Bunlarla da yetinmeyen .,ndika yöneticileri ve lfletme yetkilUm .on 
çan,yi Kaya Delinn,n'i IÖzle,med,ki anti-d.moluvdk madd.lere dayonarok, 
geçici göreu ah altındo .üre.� olarak (abrikodon U%Gkla,hnnalrla bulmutlar
du. 

Ku,kUAI.Z urmayenin uşoklannın oyunları bununla kalmayacak aynı 
çeIJTeler dl'.r Ueric;' d.mokrat ve .oıyalllt iıçiler üzerind. yen' yenı oyun· . 
hr oynayacaklar. Ama ,un:ııı unutı.ılmamolı ki bu arkata,laro yapılan ba.k,lar 
;,çilm ,erileumly,cektir. Suluovo: Şeur (abriluııındaJıi iı.ricl .,ndiJuıI ha,..
ketin öncüleri ve biıinçli i"ilmn kararlı mücodelul .rmoy,nin ue onun uf4k
larının bu ve benzeri oyunlan mutlaka bozacak ve za(,r lfçl anıfımlZln ola
cokhr. 

FAŞIST SALDıRıLARı, ıŞ CINA YETLERINI, HAYAT 
PAHAUUCINI VE IŞSIZLıCı PROTESTO MtrINGI YAPıLDı 

26 Hazlrcn Pazar giinii Zonguldak 'tn llerlc� yurtııveP'. d,mokrat v •• 0000a· 
IlIt ,uçler (ofllt katliomları v, modcn occı.\lanndakl l, cin.ay.tlerln' hayat po
halıl"In' ve ı,.fzlil' protuto ettiler. MIHRI öncu� mltin,ıin yapılmlUın, önle
mek için (a,lIt güçler akod.ml ö'rencl d.rm" M bomba athlor. DiI.r yandan 
baftn ,elmlt g,çmlt en "güçlil" tan ıındlkalardan olan Zonguldak Moden i,· 
çiZni SendllılUI Ilericl ı'çlnen yayın organlan ve CHP pamlellnd,1d kl,ı v. Ö,... 
tütler mitinge katılımın az olmcııı Için biiyük çaba tar(.tme'.';,.. rQjm.n mi
li",., binlerce 1d,Inln Jeahlım, Ile tam bır dltiplln Içlncü yapıldı. Mili,." dUr.n
tey.n v, katılan 40 Idtl. örgütiiniin ıçınd' çoJe eyıda DISK ve Türlı·ı, I(yal 
S.ndikanln y,r almGII v. dil.,. ,mekçl ö,.,utlerlnln kahlmoıı, ,'', ve cmd'çl
I,,;n ut.mlerinl d.v,lnr.k lfba,ına ı.lml, CHP alU'lıkl. hUlriJm.t döneminde 
doM da anlam kazanıyordu. MIHnıd' Je.ndl çlz""ni 6n plana çıAeanna glri,,· 
mind, bulunan D.u-G.nç 'in ııJet". tom katılan 6,.ptımn ald"ı önlemla'le 
etkltiz brekdıyor böylece demokratik ,açlerin llle.1I blrlUı anlayJfıııdokl h
rarlılıJeları da .cı.t.';yordu. 

� --------------------------------------� 
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Buna kııqm, _oIıI1 ııiqmwım ko
Iqlattmlmuı ıçın, her lId iikeoln uz· 
marılon ortak çaba barcamaltlad_. 

Denız ulafaru alanmda ItblrlJllnln 
genltleııım .. ı ıçın de olanaklar Incelenı· 
yar. Ortak gemı .. reried llrmuının tu· 
rulmaIı v, ortak .rerler düzenl'nm ... 
nın elved,ıı olup oImıyacai!1 �bI koou· 

lar Inceleolyor. öte yandım Bulpıiataıı 
Halk Cumhuriyeıı H_etiyle TU!ldya 
U1IIIDda denız ııc:aıet .r _ _  cıa 
bır anlqma iırızalaıımau ...... u da iii
riiljiiiiYor. Yapılan baiıiıidmıı 1OIIUç\a
n 1978 EylWiııdt d_k bır top. 
lantı ele almacak. 

Ülkücüler gerçek mesleklerini buldular: 

BAR FEDAİLİöİ 
Şan." iz. lazlnOlu. Ankara'da Maltepe'cüdir. BIU'IIda çallfGn ltçlı... 

Mrgiin ıazino patronunun ve odomJannm, küfürleri ue htJJctJNtleri U. JeCU'f1 
kar,ıya çollfmaJetodırlar. Bu h4Jıaretler, 3 Temm'" giinü, yol" bır mÜfterinin 
"ııcık kap"'," bir ganonun, Potron Muhıin ö%luf 'In odGl1nG ç.kilip, •• yoilyo 
döuülmai lle doruk noJetcıına ula,mJfhr. Bunun wCrlM, 26 IJçi, it lfiwnllli 
tolebl lk di,.,n'" geçmit�;,. Bu ;,çilcrin Mp.i d. _ndileıuu, .iIot'taaı ve 
her türiii ıoeyal pUlneeden yok.undurlar. 

6 orkalro .lemanı LIti' iki kı,i dlfında, tüm ,"ino "çilmn; Jeollıola b,... 
,uında bulan patron, çareyl (o,IIt1er" i,birlili IuJllnde, itçi"ri yıldırmodo bu
luyor. 1"llerin kararlıl"ını görünce d. bir yandan daha .,rt yıldırma yöntem
lerine ba,LIU",rken, öt. yandon, Ankıam'do (o,;'tl.rin /iilendikim yurtlardan 
tM Edlşehir'd,n g.tirdlll (o,lIt komandoları it. olmaya bo.tlıYO,.. Bu fatlltl.,.. 
ıoelece oroda çal"ıp. işçilerin dlrcnlflnl kanla bolmalr ıçın JeuUcnılmıyor. O 
pek ıyı bec'rdlkkri, işçilerin dinnilini kanla bo'maJe için d. kuUatulıyOl'. Ni
tekim, 7 T.mmu.ı ıobah. topluco lfyeri cir..onndo dola,moItta olan itçiı.rin 
ür,rin" patron UI ponındakl 6 tak.ı doluıu komando Il. OrOCI4 bulunan poll· 
tin IÖ%6 öniinde b'çok UI d.mir çubuklarla &aldırılıyOl'. Bu eZdınnın IOIUU'U 
8 1", ç" itli y,rlerind.n yoralanıyorlar. 

Pol;'in, patronu uc (o,lItle,; dutekleylci taun lOdece eldın .aTGllnda IÖ
rülmiiyor. /"iler, gazino'da izinliz çcıllfcm komandoları attırmok için ,.rcltli 
yerlere ba,uuruyorlar. Bu be'lIU,.ulann lOnucu, 6 t.mmuı ,ec .. ' oroda iı:in
l i, çalıfon Jeomandolar, çıJeormaya ı.len pal., pinoda yiyip içtikt.n V. IXO· 
lorln' aldıkııın .onra g6revWr1nl yapmanın rahatlrl. lçind. orodan ayrıl.yorltJr. 

Patron Muhıln Vdaı, ,imdi d, AnAloro G.nçllk farkı'ndaJel lt.ndUiM 
kiraladaı .. yazlık "Yıldu Sa1"frJ" ,aıina.unu "ham.t. oçmonuı" hıaırltl. l
çinde. Bu patronun, PTT GeMI Mlidürliilü'nd. muha.ebccl olMaJc çobthlı da 
lÖylenm.kt,. M.murların ticONtl4 "'ro,muı M samandDn beri )'OIGI oldu' 
1,,11,1', tiim bunların c.r..obın, bakltyorlar. 

ıŞÇı KÜLTÜR DERNECI YAYıNLARı 

ıŞÇı TIYATROLARı 
"Ajitprop Topluluklar" 

Armin Kamınrad - Frank Rainer Schec:k 

Çeviren : Yılmaz Onay 
260 Sayfa - 35 TL. 

Isteme Adresi: 
Sezenler Sok. 2/14 
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Nasrettin Hoca şenliği , 
karikatür yarışmasıoda 
Büyük Odül 'ü alan 
Beysun Gökçin i le söyleşi 

.
. * 6 .  [RUlJara.nıII Noıreddin Hocc Şenlill Karlko

tür YGnfmaanda "Büyiilr (jdiiJ"u ka.zondıru.ı. Vncc.ı· 
zi Irutlamck Uteriz. 

" Sololun. 

* Bize '"-:J öz ,eçmiıimi onahr m&iuıur 

" 1949 yılında Esld,eIılr·de dotduın. Istanbul· 
da bq!adıi!ım Ilk öl!renlmlm Izmlr·de devam etti. 
1968 yılında Izım MııarI! Kolejl·ndon mezun olarak 
lllaııbul Devlet GüZel Sanatlar Akademisi Dekoraıır 
Sanatlar Bölümüne ilrd\m. Bır yıl BOnn yenlden sınav· 
\ara �k .Yülılek MImarlık Bölümüne ilrd\m. öR· 
rendlllı: yıIlamnda grallkerUk, matbaa retEIl�I, .... 
rmik bedlyeUk e,ya yaparak geçlııılml te"'n etüm. 
1976 yılmda evlendim. Akademl·den 1977 Sonbaha· 
nııda mezun oldum. ıstanbul'da olunıyorum. Halen 
_ mımar 0_ ça\Jfıyorum. 

* � 1/firıiz ""' /ı4fItıd., 

" Kar\kaIÜJIe � orta öRrenlrn YıIIanııa 
taciar dayanır. Aııcak Akademl·dekl ıklııd yılınıdan 
ıonra IwIbIiir çizmeyi _ .yılablHr. yenıden 
bqllmom" oklukça yakm bır zamana dayamyor. 

• AıaGdtlım Mda" ,le oldWlço ",un bir ara IHI'
m/fllnii. 

" _ ID ça\Jf _ __ k uzun bır z. 
man. 

* p,lıl "ç.",.yi broJımlfhm" d«lini.%; bunun 
w y.nId.n çirmeye bofhmcn&lU1 .blpkri nedir, 

" MIZab ve doIIarmdan IwIbtir, en etIdU anla· 
tım yoDanndan biri bence. Ancok bu alanda çizer 
_ yer aIınal<, ııiirekl ve tutarlı ürün vermek çok 
düZeni, amılu ve yotun bır ça\Jfmayı gerektiriyor. 
Benlı! gerek "geçım" olayının yorgunluRu, gereklı! 
� ... i diizeDJlzlik\erlmln ",nucu IwIkatürlerlml · 
evimde, dooyalarımda, çizilmiş, kuqunkalem ya d� 
aIııımı4 notlar OIaraIt biriktirir duruma gelmlşüm. DI· 
_UlI\me .. düZenuıııtlrne kızıp, kendı kendimi 
çizmemeye mahkum e\Öm. 

* Anla,ılan mahpulho,.,den Icoçtınu: ••• 

" Eb, öyle aayılır. öRrendUaln, nereden bakılJr· 
• balulaııı üretimin d .. mda ka\ııWıID geördlRI bır ILI· 
\ıatlıAı var. tlretlmde yet almak ı .. , lnoan yaşamı 
ıçınde daha gerçek bır \ıoııuya g.örlyor. Yanl yaşam 
biçimi U. ııcuı olarak ketln bır .. çim yapma durumu· 
na geUyoraınuz. Ya bu omwı düZenlne baş etıp yal. 
nız v. yairuz kum doyumıa ka_ girip iater Iste· 
mez .lnIp eylemsiz hale gtieoeklinlz, ya da kum do
yuaııııamaıım, en lnaanca taleplerinizin karşılanına· 
maa veya bu talepledn kır düZeninin almır _tılır 
ıııııiian ballne getlrllmeanın temel .. beplerlnl teoblt 
.dlp, bunlan detı,tırme dojlrul\ulUııdald kavpya gii
dlııiiz, beced ve yeteııekleılnlz onnuıda bır noktaan· 
dan omuz verecek8nlz. 

* Pcld. mizolu "'. IfarUuıtlirU nMll tanımlıııanı.d 

" Mizab, yaşaııtımızdald I8çmaJıklara, düZenin 
ıyakta duruyor göıl\nen; oya çotunun ıçı kokuşmu, 
kurumlarına, tabularma karşı toplumaal eleşörl ve 
muhalefet oluştunır. Toplumaal ve anıfoal muhalefe· 
ön doruauncla mlzab anatı da k.ndI doruRuna ulaşır . 

. Bu muhalefetin gerlledlll dönemlerde inızaıı da geri· 
.... Ben"" bu W.ki bır fizik kanunu kadar g .. çek ve 
ııetı,mezdIr . 

KulkaWr d., ... zab dallan ıçınde en etldn olanı· 
dır. T.mol .bebl l. ben"", "kolay" o_dır. Bu dU· 
....... çılwd"� inaanm .meaını .... p yutan, geriye 
-""" b .. akan ".tmek ka ...... nm ı-daıı YOllun 
oIıır. KaıIkaIIr ",bU lnIanIar ıçın "kolay"dır. 

* P.1ıi '.,."10)'''0"",,,, ... 

" yanı, flzlk .. ı a\ııiarna oiarait kolaydır. Bır kı· 
tab .. ya da yazmm aıı\attılı düıün<eYI kavtaDBk ıçın 
zoıııan ve diriik gerekir. Kaılkatürü .. ;;ıiOiiz, bır an· 
da kavmr; güler ve dÜfÜDÜIÜZ. 

Belki de Tlirtlyo·de yazılı ınizabın, _ ınIZab 
kadar yaygınlaşmAm14 olmuınm .. hepierinden biri 
bu "kolay"1ıI1 olabilir. 

. 

• Do,", aniıd,ycm., luJrikatürün en yorı"" alU
....do bllo kolo)'''' /zlenebildilini lÖyliiyon.muz. 

" E .. t, ta, .... ı ınizab UIIIUN Ue de .tkln bır dU· 
şünce IvIJll!ll yamttılı lwıumdayım. 

• Peki. mizahın amacı ne olmai .ucd 

" DüZenln tUm sıçmalıklfnıu, bütün gerici ku· 
rumlannı ve yöntemlerini açıi!a çıkamıak, "ıya al· 
mak, parçalamak ve toplumu ııınıfoal mUcadele dot· 
rultuaıııda acıyla, neşeyle yüreklendirip; yenlye lt· 
mek. 

* Tti" mizah. ve kariluJtürü üurine dÜfüncele-
rlniz Mdir' . 

" MIzaI!!mJz ve ıwıkalürüınüZ gerek 
başanlan, gerek .. lIer1d yanı Ile gerçekten onur 
bır düZeyde. Ben Türk ... zalmııı bu bqansııu geç. 
mlşte buluyorum. Sanat dallarımlZ ıçınde geçml,1e 
W,ldlerlnl ııürı!üren, halktan kopmam .. , b .. an oaIıIp
B, n_ey .. tek dal 
mlzab bence. Nueddln 
Hoca·dan, Karagöz·e 
bu&l1ne kadar ,e'şlmlnl 
keIInü'" ıilıd1rdU. 
MIZab aanaturuzda 
batıya özentl yoktur. DIIer 
bır çok daklQ görebllo<:oRlmlZ 
bab .nat hareketlerinln 
temelnl ve gclşlınlnl 
kavaıınaclan, ad.oe blçlmoel 
ıonuçlarma benzeterek, 
.nat yapma çabumı 
mlzab ve IwIkatürde 
göremeyiz. ıyıoı, 
kÖtuaü, neyimiz VlDl. 
bizimdir. 

Bır de tabı, bu 
olguyu mI.abm kendı 
olU,unnına bııjllayablUyorum. 
Mizabm kaynaRı toplumaai 
mubalefetör. 
Bır toplumda yu\wdan 
yapay 0_ 
mulı4lefet ebne biçimi 
açıJılaııamaz. Toplum kendı 
muhalefetlnl kendı yapar ve eıd .. k mlzabmı yaratır 
Sanırım Türk ımzabıııııı dUnyaclakl ytdnd.n babae: 
d.ken •. 

• Evet. .imdi bu )'OLU iM u.ıli lOf'U yö,.1tmr,ye 
haırlanoyurdum. 

" MIzalun evreııJel yanı çok önemB benoe. Fm· 
lı ki\ItÜr yapllUldald 1 __ aynı olaya gIM'
mabı oluştumn temel çel,klleıIn ........ QııI açı
eı çıkarıyor. Kiiliir ve deRer yaııı\an detlşaa bile ay· 
Lu olayla �k, netelenmek lnaanIan birbirine yak. 
Iaşbrıyor. Bu aç"an uhı_ ..... ft Yar1fI1IaLan 
baberle, .... lrnek IÇlllDdan çok olumlu buhıyorum. 

,..":';::;".::::'�-:rlz�la. bundan ıo,"ld ,G-
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SSK 33. Genel Kurulu toplandı ' 

" AGLAMA DUVARı" 78 

SÜLEYMAN CANÖZ 

BilindiRi gibi işçilerin sosyal güvenlik kuruluşu 
olan Sosyal Sigortalar Kurumu' nun heJ' yıl Hazİran 
ayında genel kurulu toplanıyor. 4792 sayılı SSK Ku
ruluş Yasasının gereiZi bu. Bu yal da 33. genel kurul 
26 Haziran-30 Haziran tarihleri arasında Ankara'da 
toplandı. Genel Kurul, nitelili, toplanma şekli ve "tav
siye" biçiminde de olsa aldıAı kararlan ve yaptılı "iş" 
leri açısından işçi sınıfmuz için dikkat.lice izlenmesi. 
ve irdetenmesi gereken bir konum gösteriyor. Bu alan
da da verilmesi gerekli olan ekonomik-<l.emokratik 
mücadelenin tutarlılıRı buna baRlı. 

GENEL KURUL NEDIR, NE DEGILDIR 

önce hemen şunu saptanıakta yarar var. SSK'nın 
genel kurulu, ' genel kurul" delildir. Genel kurulların 
gerçek anlamda fonksiyonel olabilmesi ve bu iame 
hak kazanabilmesi için asgari gerekli şan ve yetkiler 
vardır. Bun1an kısaca şöylece belirtmek olanaklı. 

1- Genel kurul çalışınalannın yönetiminde dele
geler söz sahibidiller. 

2- Kurulun karar alma yetkisi vardır. 
3- Genel kurulun denetleme ve hesap &orma yet

kisi vardır. 
SSK Genel kurulu bu asgari gerekliliklerden bir 

tekine bile sahip deRildir. Bu yapısı yıllardır genel ku· 
rulun, san sendikalarea bile "aRlama duvan' diye ni
telendirilmesine yol açnuştır. ARlama duvannı yık
mak için ise kim1erin ve nasıl bir mücadele içinde ol
duklannı işçi sınıfınuz artık bilmek durum�mdadır. 

TüRK-I ş ,  ıŞçiLERIN TEMSILCIsI DEGILDIR 

SSK Genel kurulunun kim1erden oluşacaAtnl 
4792 .. yılı Kurum Kurulu, Yllalı'nın 12.  maddesi 
belirlemi,tir. Bu maddede işçi ve işveren temsilcile· 
rinin n .. l aeçileceA;i şu şekilde hüküm altma alınmış
tır. A bendinde 'türlü işlerin işverenleriyle bu işlerde
ki işçiler arasnda en az on be, kişi olmak üzere eşit 
sayıda seçilecek üyeler' in bulunacaAı öngörülmüştür. 
Maddenin 4. fıkrasına göre "işveren üyeler ticaret ve 
sanayi odalarınca, işçi üyeler işyerlerindeki temsilci 
işçiler tarafından seçilir" denilerek, seçim biçimi be
lirlenmiştir. 

Işçileri seçeceti belirlenen " işyerlerindeki temsil· 
d işçiler" 3008 sayılı Iş Yaııatıının öngördüAü, toplu 
iş sözleşmesi düzeninden, yani 274 ve 275 sayılı yasa
lardan önceki sendik8.SlZ dönemin öngöroüRü bir yapı
dır. 1963 yıhndan itibaren geçerliliRi hiç kalmamıştır. 
Esaaen 4792 sayılı Kurum Kuruluş Yasasının 1947 ta
rihli olduRunu ve bugüne deAin ciddi hiç bir deAişikli' 
Ae uRramadıAıru da belirtmek gerekir. 

Bu losa açıklamadan sonra devam edelim 12.  
maddenin 5.  fıkrallnda ' nerelerdeki ticaret ve sanayi 
odalarının hanai i,lerden kaçar işveren üye seçecekle
ri ve i,çi kurumlan (bunlardan sendikalann ka.ıtedil
diAi TBMM komisyon ve müzakere tutanaklarında be
lirlenmiştir) tamamlanıncaya kadar aynı yerlerde işçi 
üyeler seçiminin ndI yapılacaRı Çalışma Bakanlıiı'n
ca belirtilir." denilmektedir. Yıuan.ın 12. maddesinin 
bugün aynen yüriirlükte olduA:unu altını çizerek belli
telim. Uygulamaya bakalım. 

İŞveren tem.IUdleri yıllardu 'I1SK'çe (Türkiye Iş
veren Sendikalan Konfederuyonunca) seçilmektedir. 
Oysa yasa açıkça ticaret ve sanayi odalannca seçilece
Aini rumaktadır. Yani yap�lan, Yasa ya aykırıdır. 

u,çi kurumlan - Sendikalar tamamlanalı yıllar 01-
mu,tur. Yasanın belirledili işyerlerindeki tenwilci iş
çiler tarihe kanşmıştır. Bu duruma göre mevcut yasa 
hükümlerine göre, genel kurula gelecek işçi temailcile
rini belirlemek mümkün deRildir. Bu işi de yıllardır 
Türk-I, yapmaktadır. Türk-ı,'in i,çileri temsil edeme
yeceRi, bu seçimin antidemokratik oldulu bir yana, 
işlem de yuaya aylıundır. 

"Yua hakimiyetini" dillerinden dü,ürmeyenler, 
mufal çıkarlen için yasalan çilnemekten çekinme
mektedirler. çünkü Türk-lt güdi.inlerindedir. Bu yıl 
da böy&e olmu, ve 90 ',çi deleıe Türk-ı,'ten .eçilmi,
tir. 

Burada, çoaunluk konfederasyonunun Türk-I, 
olduRu ve yaal olarak Türk-ış'ten çalmnu gerektili 
"palavra1anna" kartın şunu belirtmek gereldr. 1476 
.. yıh yua uyarınca oıu,an Aaıari Ocret Komi.yonun
da, 276 .. yılı yua uyannca oıu,an Yüluıek Hakem 
Kunı.Uannda

. 
v� �ü�k Uzla.ttırma KuruUannda, l,çl-

lerin çotun1uk konft'deruyonunca temsil wileceQ:i 
antidemokratik yasa hükmüdUr. 4792 sayılı yuanın 
yukarda belirttiRimiz 12. maddesinde böyle bir dü
zenleme yoktur. 

Kaldı ki bugün Türk-ı,'in çoRunluk konfederaa
yonu olduRu su götürür. DISK içinde 4 tane işkolu 
yetkisini a1nuş sendika vardır. Herşey bir yana, Genel
Iş, lastik, cam ve otelcilik işkollarında temsil yetkisi 
DISK'tedir. 

CHP HüKüMETLERINCE DE DISK YASA DIŞI 
OLARAK GENEL KURULA 

ÇAGRILMAMAKTADIR 

Yıll.ardJr yapılan bu uygulamanın deAiştirilmesi 
için ve bu umutla DISK 1974'te CHP hükümetinin 
Çalışma Bakanı'na baş vunnuştur. Bu baş vuruya On
der Sav verdiRi 21.6.1974 tarihli yanıtta Türk-Iş'in 
çolunluk konfederuyonu olarak çaRnlacaAuu belirt
miştir. 

Bugün CHP Grup Baı,kanvekili olan Hayrettin 
Uysal 'ın Sosyal Güvenlik Bakaru okiuRu zaman da 
Türk-lş'ten çaRmna uygulaması delişmemiştir. 33. 
Genel Kurul için DISK Gene) Başkanlılınca 16.3.1978 
tarih ve 553 sayılı yazı ile Başbakan Bülent Ecevit'e 
yapılan başvuru da yanıtıu bırakılmış ve DISK yine 
çaA"rılmanuştır. Bu işlem1erin iptali için DISK'çe Da
lUştay'da 21 Haziran 1978 günü dava açılnuştır. Da
va henÜ2 sonuçlanmanuştır. 

BAKAN'IN BOYUNU AŞAN KONUŞMASı 

SSK Genel Kurullarının Bakan'ın konuşmaıı ile 
açılma. gelenektir. BakMlar bu konuşmalarında ıoa· 
yal güvenliRe ilitkin "caA:lz-ceAiz' lerini belirtirler. 
"Vatan" ve " millet" aşklannı söylerler. Bu lenaryo 
hiç deAişmez. Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi ışgüzar 
bu yılki konuşma.sı.nda "işverenlerimize ' gerekli ko
laylılı nasıl saRlayacak.1anru, imam1an soeyal güvence
ye nuıl kavuşturacaklanru, "hayat kadınlan"ru naaıl 
&osyal sigorta kapsanu içine alacaklanoı anlattıktan 
sonra şöyle denişlir. " ... 'IU:rk-lş'i tekrar tebrik etmek 
isterim ki en önemli konularda vakur harekette bulun
muştur. ARırbaşlıııtıru muhafaza etmiştir. ışçi keS
minin şuurlu, sorumlu sendikacılıRın temsilciliRini 
göstermiştir. Biz sorumlu sendikacı olarak şuurlu ke· 
sim olarak onlann karşısında daima saygınlık duyuyo-
ruz . "  

Bu deterlendlıme sanırız Bakan'ın boyunu aşan 
bir deRedenOOmedir. Yani yalnızca lşgiizar'ın kişisel 
görüşü deRildir. Hükümetin Türk-lş'e bakışıdır. Bu da 
dotaldır tabü. Datal olmayan hükümeti bu deReden
dirme içinde görmeyen ve de göstermek istemeyen 
kuyrukçulann "sosyalizm mücadelelerinin'·  artık "ne
menem" bir "mücadele" olduRunu görmemektir. 

SSK MüDüRLER KURULUNA YENI BIR 
Işçi TEMSILCIsI SEçiLDI 

SSK. Genel kurulunda işçi ve işveren deleıeler 
kendi aralannda Müdürler Kuruluna 2',er tenlllld Ie
çerler. Bu seçim 3 yılda bir yapılır. Bu yıl ölen Müdür
ler Kurulu üyesi Hasan özgüne,'in yerine yeni bir "1,
çi" tema:ilciti aeçildi: Ha.mdi Nuhotlu. ' 

Bu seçim Türk-ı,'te bir çeki,meyi artık en uç 
noktaya kadar götürüyor görünmea açlllndan ilpnç. 
MC'cUerle CHP'liler çeki,me.ıi.. 

Müdürler Kurulu için iki aday çıktı. Biri. Halil 
Tunç'un da destekler löründ.üDü CHP'Ulıerin adayı 
Harp-It Mali Sekreteri M..tal. Alpdündar. DiGer! I .. 
Sadık Şide, M..wa B.,oaıu, Etem Ezııil, Kaya öz
demır'leri. d_kledili MC'dlerl. adayı Hamdl Nuh
oRlu. 

Seçinli MC'eUer kazandı. Hamdl Nuhollu yeni 
Müdürler Kurulu üyesi ııııçildi. TUrk-I,'te lerlcUerin 
öraüte egemen oldutunun I,anıtl ldi bu. Bakan l,ııu
zar'ın aç .. konuşmumdaki Türk-ı. övgUaU böylece 
daha da yerU yerine oturuyordu. 

KONUT SöMüRüSüNDE YENI BIR ADıM DAHA 

SSK'run kooperatifler yolu ile konut kredi. kul
landırarak I,çilerin konut .orununun çözlimlenecell 
göriitü Iflu edeli çok oldu. Bu yolla i,çilerden başka 
h.k .... n konut aah1bl olduGu relml belıe1ere ıeçti. 

. , 

Yolıuzluklar, rüşvet söylentileri aldı yürüdü. çözümün 
ıoıyal ligortalann kendiliinin dolnıdan toplu konut
lar yaparak işçilere verilmesi oldulu u:rvla u.YUnul
du, aavunulacak. Bu mekanizmanın, devletin i,çi n 
emekçilerin konut ıorununu çözüme ulqtıracak mer
kezi bir yapı ile bütünle,tirilmesinin gerekllllRi vurıu
landı. 

CHP aRırlıklı hümümet, bu çösümsüzmie yeni bir 
çÖZÜlnalizlük uya:uIamalı getlrdi. Bunu çözüm diye 
pullayarak, (erdi krediyi çıkardı. Bakan açUl konu,
maanda bunun (aziletini anlattı. 

nainçti, 4 gün süre ile genel kurulda konutan 
" işçi" temllilcileri (erdi konut krec:U.ııino kartı çıktıla(. 
Yani onlar dahi, bu "i'Içi teımllcileri" dahi .. wnama
dılar. Kurumun bu uygulamaya ıeçmemeli ıerektili· 
ni anlattılar. Kurumun dolrudan, müteahhite verme
den yapacalı toplu konutlarm liıortahlara devrini il· 
tediler. Az da olu kurum ta.rafından yaptınıan toplu 
konutlarda bunun dolnılulunun anlatıldılım .öyle
diler. 

Bunlardan ıonra ıenel kurul 'u karan aldı. AIJm
da taVliyeyi demek gerekiyor. çünkü ıenel kundun 
karar alma yetkili yok. . 

Ferdi konut kredUl ömili 260 bin 1ir�dan 600 bin 
liraya çıkanlarak uyruJanmabdır. 

"ltçi " tem.ıi.lc:ilerinln ve de "I,verenlerlmlsin ' 
oybirUli ile alınan bu karar, SSK Genel kurulunun m
tidemoluatiklilZlni ve i,çi IUllfmın ıerçek temllildleri. 
nin ıenel kurula alımelli !çin verilmeli. gerekli mücade
ıenin ertelenemez güncel bir görev oldutunu bir kea 
daha çok acı bir ömekle ıomutluyordu. 

MlzANSEN BIR DAHAKI YIL YENIDEN 
TEKRARLANMAK üZERE KAPANDı 

SSK ıenel kurulu SO Haziran'da 100& erdi. Mbaıı
len bir dahaki yıl telaarlanma.k üzere kapandı. SSK' 
ıun, milyarları bulan devlet tahvillerinin encanu pek 
yanamad.ı kamuoyuna. l,çUerin bu yolla i .. ....,. 
kredi v.,dillni. üzerınde durulmııdı. SSK' .... i,leylfi
nin işçiler için ayn bir IÖmürli yolu okiuauna dellall
medi. zaman zaman "alitama duvannda" alilayanlar 
,örilldüy. de bunun "ölü ,ömücWerin IÖzY14ı.n" 01-
dulunu hemencedk ıörmek olanalı vardı . 

Itçl auufunız yannna bir tak i,lemln bile yapı)
madılı bu ıenel kurulda da, l,çUer Ueyb.l.oe tea,.ııı. 
ı,ledi . 
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