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FASilMiN YıLDıRMA PLANıNıN • 

SON KURBANı BEDRETTiN CÖMERT 

Geçen haftuwn �Ionnda, 11 Tem· 
muz Salı �I son haftalarda iyice yo
lımlapn '�Ii meçhul" cinayetlerden 
biri dahı ,blo�di .e Hacett<pe Oni .... i· 
.... Sına� :rilrihHlölünıü Doçenti Bed

rottin Cömert "kimliği henüz bilinemI
yen" kişik!rin yaylım ateşi Ue öI.dWOklü. 
Cömert,  TOMOD üy<�ydi. 

Bedrettin Cönıert 11 yıl ıtalya'da 
yapdı. ıtalya'dan Ür1ive�te •• doktora 
diplol"IUlanyb. döndü. Kendisine öneri· 
len birçok parfa!< işi ve asistanlığı tepe
rek •• '"ıllkemde çalışmak ü .. tmek isti
yorum" diyerek, Diplomalarından da 
önemli olarak ıtalya'dan getirliği, çal. 
cbş 'ye evrensel bir kühti'" birikimi, bu
nunla albaşı giden bir üretme y.teneli 
oldu, Cömert'i diplomalanyla y.tinen 
aktırmacılardan ayıran nokta ise onun 
bu .... ""'1 ileri kültürü, yerel, ulusal dü
zeyde, biıden, bizim olan kültUrie bal. 
dıştırması, kaynaşhrabilrne�ydi. 1970' 
te girdiği sanat tarihi bölünıünde .n 
olumsuz koşullarda ça�şh, düşündü, 
duydu , liıi»dU, sevindi, üretti, yazdı, 
çok yönlü bir yapm sürdü •• 1 1  T.m. 
muz'da öldü. 

Amk kanıksanmaya bajlanan bu liir 
ölümleroJen sonra Içten göz yaşlonna 
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timsah gözyaşlan da kanşır oldu. Olay
ları öıdemek, ya da en azından onları 
neden olmaması gereken\er derin üzüntü
leriıi -belirtip bunun inpllah son olması 

dllelinde bulunuyorlar, Bu açıdan Doç. 
Dr. Bedrettin Cömert'in öldlirillmesi 
olayı üzerinde serinkanhlıkla durup dü
şünmek, konuya özel bir önemle eğil
rnek ge .. kiyor. 

Daha önce öldürülen öğ .. nciler, öğ
retmenler yanında Cömert Le bu özel 
önemin verildiği söylenebilir bir bakıma. 
Basinda ve TRT'de Uzerinde Ulun uzun 
duruldu, Milli Elitim Bakanı Uğur'un 
da katıldığı gerç.kten görkemli bir tena· 
ze töreni yapıldı. Anak, bu kadarı, 
gazete okuyan, TV seyreden herXesin 
bildiği şeyler. oysa bilinmey.n, y. da 
henüz bilinmeyen, ama mutlaka bilin
mesi gereken ve bilinecek olan no <ta
lar var. Ilericiler, tutariı demokratla as
pri bir namus düzeyi tutturmak ist. ıen 
herkes bu noktalar Uzerinde durm:a� zo
runda. Cö_t öldU, onunla Ilgili ola
rak vrt..Jj Lir dizi deierii yapıt yanında, 
yanıt' ,n" ... )ı !tr,eken sorular di kaldı. 
Cömert' ın olU)u çok kimseyi rahatsız 
.decek. 

ÖLDüRüLEN CÖMERT, 
to! FN UMUTLAR 

Faşizmin planı açık: Geniı yığınlan 
ylldl"lN., sindirme. Sıradan ytrtta$an 
"sıra bana mı geliyor?" sorusunu sor
durtma . Yılmayan, sinmeyen, kendi 
alanlonnda gösterişsiz 1waı11 uğraş ... 
ren kiıll.r özellikle seçiliyor. "S .. geti· 
.. cek" hedefler saptanıyor. 

N. var kı bu planı görmek çok kim· 
senin işine gelmiyor olmalı. Faşizmin 
planını göremeyen, görmek istemeyen 
çevr.lerin başında ise iktidar geliyor. 
Umut diye koltuluna aşınan ve otur
wlan Ecevit ıkıldan hili "r.ngi ne olur-

sa olsun her tIIrIU dıkta" teraneleriyle 
Hdıerıgııed w uzlaşmacı" bir politika iz
liyor, Içişleri Bakanı aylardır PoI·Oer' 
in kapahlmasına kılıf anyor. TDK Ku· 
rultayında socalı socalına bir basın top· 
lantm düzenleyen Aziz Nesin Ecevititen 
"bakanlara sıra gelmeden önlem alın· 
masını" istiyor, Cömert'in üyesi bulun
dulu TOMöD Ar kara Şubesi ise haklı 
olarak "faşist saldırılara delil, bu .. Idı· 
nların karşrsında iktidarın suskunltığuna 
şaştığını belirtiyordu. Cenaze töreninde 
göder boş yere kültür ve sanat dostu ş.a� 
ir başbakanı, Cömert1n Ha"'ttıope'den 
arkadaşlan KıŞlall'yo, Coşkun'u andılar, 
karıııannda faşist hareketı kanatları al
hnda besleyen AP'nin genel sda ... ri 
vardı. Sanıldıiının tenine, faşizm büyü
dükçe yumupmıyor, brJlına brarlı 
biçimde dikllmedikç. gerilemiyor, geri
I.tilemiyordu. 

BEDRETTIN'IN 
SOYLEYEMEDIKLERı'" 

Hacettepe (A,1 .. nitesi'nln Beyt.pe 
kampüsunde 10 bın kadar öğrenci oku
maktadır. Satcı mllitanlonn sayısı taş 
çat"" 300 . 400'11 g.çmez. Ama son 
aylarda Beytepe faıist saldırolonn boy 
hedefidir, MC döneminde baııayan bu 
faşist terörde en klıçUk bır azalma ol· 
mamlılJr. Dışardan bk.iy.1i SOO kişilik 
sağcı grup rahat .ısln diye SOOO kiılnın 
otobüsle .. blndlrlle .. k kente yollandığı 
göıillmUştllr. Koca koridorlar •• ünIU 
yıldız anfl küçUk faşist gruplann 1""1 
altonoadır. Olrencller penonel gibi 
hocalann da buralardan geçmesi müm· 
klın delildir. Cömert'In ölaılrüldilğU gün 
yıldız anflde toplanmak Istey.n ölretim 
Uy.lerl öl .. nciler .. çalışanlar buraya 
girem.mişlerdlr. Yönetim burayı boşaIt
tırmaya yanaşmamıştır. DUşUnUblin: 
KampUs't. 8S0 jandarma tetiktedir .. 
50 "silahsız olması gereken" faşlsti bir 
anfiden çıkanm:amaktadır. 

8ey1ıepe son aYIanII bn� ......... 
hedef oldu. Doç. Dr. Yalçın s.n.ı.n 

ölümden kıl payo kurtuldu. ASIStan Rolf 
Güler de fqlzmln he«fI oldu , Ma_
tik BölümU yakıldı, bu ve benzeri bır di
zi saldın blrblrinl lzlodl, Ür1MosIıe yilne
tlml ise _i sorumluluktan kaÇındı. 
Ilerici diye bilinen memurlar,aynı kuru· 
mun bır başka birimi olan �yseri'y< sil
rlid...... Son günlerde T .mel I,.ıUzco' 
d. aı .. tlm görevlisi Bahri ıLker Çabuk 
bir iist<lmenln hakaretlne uAradı, 
ölrencilerini koruduAu Iç .. olacak yasa
lara aykın bir biçimde 8 _t gilulbna 
alındı, Ölünıü kıl payı atlatan Doç. Sı
na!an'a y.niden tehditler yatıyor. 

Neden Çömertl soru ...... yanıt on
yanlar bır de TDK'nun dllzenledlll Ku
ruitay'ı dıqıınilyorlar, Faşistlerin KUNI
tay sOmince Başkent'. karJ�aosııerller 
diIz.nlemek Iç .. �....ıuAu, bu OOşw
runun reddedilmesi üzerıne de Kurultay 
delegesl Cömert'.. ökllrildıııu Ileri 
...... Uyor. 

Aynca Cömert'.. kendisine -ılen 

bir soruıturma gö ..... ı red nItetIIlnde 
yazdılı bir g .... 1 del.rtendlrmo yuısı. 

nm da kendls .. in hedef seçilmesinde rol 
almıŞ oIabIletell OnMnltenln 1 .. 11 çev
.. lerin", 'ÖYleniyor, 

.GENE T ABUT TICARETI 

Amk gelenek oldu. Bır dizi siyaset 
ıçın cenaze törenleri kendı çlqilerinin 
propagandasına bir anıç oldulu .üre", 
ve oranda Ilgi göstiyor. Cömert' .. "'. 
naZeSI de ne yazık ki bu tür çiy gÖS12ri
le .. anıç edildi. Sıptanan ortak .. bir· 
leştlrlci sloganlar hemen unutı�_i. 
Amk birbirini bastırmaya Çalıı" nice 
sapık çığlık ..... Beytepe'den Karş� 
yıka 'ya, kadar haykıroldı durdu: "T.k 
YOL D.vrlm", "Kurtuluşa �dar Sı· 
nı", "Halklara Özıllrlük", ''Sosyal 
Faşizm ... " vb. vb. 

H.r ellllmin, her çizginin Bedrottln 
Cömert gıbı YiAlt, Ilerici, Çıoğdaı bır in
sanın cenazesine katılma5l, orada fa$lz
me katŞI mllcedele dayanışmaso .. katıl· 
ması kadar dotil birşey olamaz. Dotal 
olmayan, çirkin Gbn, yukandaldler ve 
benz.rI sloganlardan tiksinen bır IlericI
nin, bır demokrahn ölllsllnU bile bu 00. 
ğımlarla taciz .tmek, Çirkin pr_· 
da telaşına dUşmed.n d. dayanışma dile 
getirilebilir, dar örgüt şo .. niımlne dilı' 
meden de saygınlık kaunılablllr. TIIrtd. 
ye Işçi Partisi, GençÖ1d1 gıbı bazı ör
gütler bunun en somut örnekleri oldu. 
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ÖLÜ TOPRAÖI 
METiN çulHAOOlU 

"Y""ıın var" diye beğırmakla yangını söndilrmeye çalışmak, birbirin· 
dif - oIııylor. Tiirklye'de birçok ilertci kll'uluş "yangın vu" diye baiır· 
_ blrblrlylo yanpyor. Ancak bunlann arası�ı, yıngını .öndürmeye ça. 
bşmok bir yono, .... 1 sön<llrillür diye düşünenlerin sayısı bile hayli az. Bir 
POI-Oet oIııyl do böyle ııeçd gitti. Demokratik kuruluşlar, koro halinde .... 
ıemı �1ttIIer: "Kıpatımular, ""pablamu; ""patbnlamu .. " Sonundo 
ıdomlar bpıt1ı1ar. Bir iki hafta sonundo demokratik kuruluşların çoğunun 
oQyl unuta<aklarını bl",",k. Tahminlerindo haksız sayılmular. 

''Yongın var" diye bağırımyı tek faaliy.t hıllne ııetl ... n çok .. yıdo 
demokratik kurulu i var. Toplam sayılan ile güç ve .tklnlikleri ters «ınblı ha· 
&e plmeye başladı. Sayı ve demeç artbkçil, etkinlik azalıyor. Bunun yanındıı 
etkIsizIikle s1ıt1dırtJaıma do artıyor. örneğin yüzbinlerce Uyell bir DISK ile 

bqbin Uyeli bır beı"" demokratik kuruluıun arısındo etkinlik ve beliı1eyiciHk 
açısından, en uındaqkimi somut olayıarda, bir fark bulunduğunu söylemek 
pek mümkün değil. 

Bunları bir beş"" ııeiımeyl daiıo eklemek ııe ... kiyor. Demokratlk kuru· 
luşların önemli bir bölümü, hıllhazırdokl mevcut tabınlan .. n ı;lveninl de 
hızla yitirmeye beıladı. DISK ve TÖB.DER bunun hem güncel, hem de bellr· 
pn ömeklerini oluıruruyor. Tasfiyedık ve "siyısı çizgi" h.,talığı, bu güçlü 
Ö<JÜderl hızla bir güven bunılımını sürüklüyor. 

Tasfıyecilik var, siyasi çizgi hastlbi_ var, daha geniı kitleleri örgütle· 
medt, örgütlenen kesimi harekete gelinnede yetersizlik var. tlbana güven ver· 
mede ve disiplini uygulamadı ;-,uyük zaaftar Yıl. Var ama, doğrusu tüm bun
lardemeç, bildiri ve ıçıklarnı sayıs" • .ultmıyor. Belki de artırıyor: "Yapa' 
mular, kapatOlmazlar, gelemezler, gidemezler, gıeçemeder" vb.vb. Gerisi yok. 
Böylesine bir kuru gürültü, temeldeki gerçeği örmniyor. Ortülemeyen ııerç.k 
ıu: Kitle öıgiitl.rinln etkinlik ve belirteyicilikleri gide ... k azalıyor. üstelik sa· 
yılanm artInp etkinliklerirıi azaltan örgütler, ortalıla ölü toprağı saçıyorlar. 
[)emeç fımnasımn w;risinde, bUyUk bir uyuşukluk ve durgunluk yatıyor. 

Bunlar, tüz.ı kiıilikleri h.def almak için söylenmiyor. Çünkü tüzel kişi· 
liklerin ve bunlann başındaki özel �şiJjklerin ötesinde nesnel gerçekler Y3f'. 
Nesnel gerçekler daha önemli, daha belirteyid. Bu duruma gelinmesine yol 
açan nesnel nedenler, bu nedenle büyük önem taşıyor. 

Sıntf mOcıdele:si verilen hiçbir toplumda, siyasal eksenin bir yanında po
litik partiler, öteki yarıında demokntik kitle örgütleri yer almaz. Eksenin her 
iki yanında da politik partiler yer alırlar. Ama bir de Türkiye'de yaratılan 01"
tam var. Sanki MC'nin de, CHP iktidannın do politi""do tek muhatabı bu 
kitle ii<gütl.ri. Bu çupıklığın nedeni, yine hiç kuıkusuz tek başına tüzel kışı. 
likler ve bunlann yönetimindeki özel' kişilikler değil. Temel nedeni, işçi sını� 
fının siyasal hareketinde, 12 Mart döneminde fiilen yaratılan, daha sonra da 
zortanarak korunmaya ÇalıŞılan ''boşluk''ta aramak gerekiyor. Kitle örgütleri
nin bir bölümü bu sözde ''boşluğu'' doldunnaya aday kuruluşlar olarak kendi
lerini zor1adılar ve bugünkü noktaya geldiler. Bundan ötesi, "siyasi çizgi" has
tılık1arınl yönetiminde bulunduklan ÖJiIltlere de bulaştıran özel kişiliklerin 
marifeti. 

Neden bu kadar etkisiz ve ç >uiz kalıyorlar? Bu sorunun tek bır yanıtı 
yok. Ideolojik v. politik düzeyde birkaç yanlb var. Y.nıdarın tümü d. birbiri 
ile balırıtılı. Bunlar arasında, önce şuna delinmek gerekiyor: Kitle örgütleri
nin, gelişip güçlenlp gerçekten etkin kuruluşlar haline gelmeleri ikili bir süre
cin sonucu. Once, kitleler ve bunların hareketlenmesl olacak. Son ... mevcut 
kitle örgütleri, bu hareketlenmeye bndi alanlan ve sınırlan içerisinde cevap 
venııeye çalll""'klar. Türkiye'de gılnümllzün kördüğümlerinden biri de burı· 
dl ortaya çıkıyor. 

Bu kördlğünU !Öyle özed.mek nıUmkün: Kitleleri h .... ketl.ndirme v. 
öıgiitlemede .konomlk, demokratik ve mesleki talepleri tek baııarına y.terll 

saymak ı;lnümüzün .n yıygın yanlışlarondan birini oluşruruyor. Kld.lerdekl 
hareketlenmenın birinei mınlvelasını demokratlk klde öıgiitlerlnde görmek, 
gözlerden birini "rç.kle ... ""pırnık oluyor. Sosyıllzınln ve sosyalist h .... ke· 
tln,.n bekir ılanla,do bile, kitle hareketlenmesinde bırıncı mınl •• 1a olduğunu. 

btı nedenle unutmamak gerekiyor. 1971 öncesi T�?�ISK iiişkileri ve işçi Sı
nıfı içinde önemli sayılacak bir .kesimin önce sosyalizmi, bu ... dın hareketle 
Uerid sendikal hareketi seçmesi bu açıdan önem taşıyor. 

Düğüm, !Öyle kördüğüm halini alıyor: Birinci mınivelanın, yınl s"yı. 
Uımiı yeterince harekete' getirilenıemesi sonucuıda mevcut ekonomik-de
mokr.l.tik ve medeki taleplerin Sfrurh çerçevesinde temsil edilen kitlenin dUa 
Fniş ölçekte örgUtIenemeyeceği ortaya çıloyor. Bu kez kitle örgütleri, 
çoğunluğu kayıtsız kitielerin en ciri, en dinamik kesimleri ile slnt,h hale seli
yor. Bundıuı sonrası ise daha beter: Böyle bir yıpı kimi özel kilHlkler ile bii
tünleştlğinde, hızla """dro öıgütü", "siyasi çlzp" mahzenlerinden ııeçHlyor 
ve kitle örgütünü sosyalist örgüt, bunların yöneticilerini de sosyalizmin önder· 
leri y.rine koyma hastalığı kök salıyor. YI". bu yıpı s"nucundo, beşlangıçta· 
kine tam ters bir uç j ekonomik, demokratik ve mesleki talepleri büsbütün kü· 
çtimseme uru ortaya çıkıyor. 

Adına hareket ettikleri kitlenin çok az bir kesimini örgütleyebilen, so
mut taleplerden kopuk, kendisi ile en w;niş kidesi ıraslna bir "perde" çeken 
demokratik kuruluşlar, bu nedenle verdikleri demeç sayısı ile etkinllkı..-l ten 
orantılı kuruluşlar haline geliyorlar. Özetlenen süreç sonucunda tutmaları ge.
reken ikinci maniveladangiderekkopan, özendikleri birinci maniovelayıise yapı· 
ları ııereği hiçbir zaman kullanımayacak olan kuruluılar, etkilerini i böyle 
yitiriyorlar. Manivelalardın birini kUllanarr.ayacıklan, diğerini de i kullanma
dıkları için, geriye etkisi çok sınırtı demeç manivelası kalıyor. lite bunu bol 
bol kullanıyorlar. 

Kôrdüğümiiı unımı, kördiğümü" çöziinünü de ortaya koyuyor. Geniş 
kideleril hareketlenmesi, kitle örgütlerindeki darboğazın aşılmaSı için de zo
runlu bir süreç halini alıyor. Bugün ise, geniş kitlelerin hareketlenebilmesinde 
birinci araç, birinci manivela, sosyalist almaşılın onları götürülebitmesi. Sos
yalist almaşık geniş kitlelere yeterince ulaşbrılamadığı sOrece,kendi1iğinden 
hareketlenmenin ''huzursuzluk ve güvensizlik" düzeyini aşması mümkün değil. 

Ancak burada "almaşık" sözcüğü üzerinde de net olmak .�kiyor. Bu· 
nun, TUrkiye'de en çok ve bilerek yozlaştırılan kavr.ımlardın biri olduluna 
dik""t ede ... k. Almaıık demek, kısa dönemde iktidor adoyı olmak demek de
lil Ama Türkiye'de "almaşık" sözcüğDnün, "kısa sürede iktidar olmak"'1a eş 
anl�ma indirgenmesiyle, sosyalist hareketin bilinçli olarak bir almaşık olmak
tar- çıkarılma çabalannın 10 yılı aşkın bir geçmişi var. Aybar'la birlikte: �şb· 
yOl. Ayber, "1969'do başa güreşeceğiz" dedi. 1969'don sonra sosyalizm kimi· 
leri için "iktidar adayı" olama�ığı iç "il almaşık blmaktan da çıktı. "Kıs.ı sii'e
de iktidar amyı" oldulu Için, bu kez cuntacılık almaşık olıra.k göriildü. Bu dı 
bitti. En sonundo yine "kıs. sürede iktidorı adoy olduğu için" CHP ılmışlAı 
ortaya Çıkb. Ay�r - Cunta - CHP çizgisinin, ideolojik benzerlikle"r yanısı ... ve 
onların doğaJ sooucu olarak böyle "operasyonel" bir benzerliği de var. 

Dünyanın her yerinde ",,"ıtlanın bir Il"rç.k daha var. Iktidor perspektif. 
bir yına, Bilimsel sosyalizm nerede kitlelere ulaşmışsı, gerçek bir almaşık ol· 
muıtur. Almaıık .şlttir "lma sürede iktidora adoy olm." türünden ve bu�uvı· 
zinin pek işine yarayan eş1:llkler inandırıcılığını yItirmiştir. Bilimsel sosyaliz
min w;niş yığınlMı ulaŞmıSI, almaşığın ta kendisidir. 

Hem de pek çok olgunun almışılı. A ... yanların, korbnbınn, dl�nenle· 
rin üzerine serpilen o ölü topraiının kalkmasmda da tek almışık. Gevezeliiın, 
gUçsüzlUğün almaıığı. Sosyalizm .. sosyalist öııütlenmeden beı"" çözüm, 
bii"" almaşık yok. 

Sorun demokratik kitle örgüderi mil Buradokı darboğaz mıl Demeç .. · 
yısı ve etkinlik arasındaki ters orantı mı? Bunların yanıtı da daha önce verildi. 
D.mokratlk kitle öııütlerlndekl dlrbojlaz için ıunlar söylendi: ..... hastılıkla· 

nnlistesinden gelinmesinde as.1 Türkiye işçi sınıfının siyasi hareketinln'Ulke ge
nelindeki g.liılm hızı belirleyici olacak. ÇUnkU, baş"" bir örgütsel.,.cı, olanı· 
ğı olmadığı Için d.mokratlk klti. örgütlert somutunda uç ..... n bu hastalık 
slyısidlr, n .. ,al olarak teda.lsl de siyasi olacakbr." (Ayk., GÖk.r, TOTED Ge· 
nel Baş",,"ı, YOROYOŞ sayı: 162) 



TORKiYE"DE YDROYIJS 

Kitlelerin yllgınhğı için: 

HAYALETLER OYUNU 
". Tedhl.şln kaynaeında bır kısım .1· 

yasal partiler de var, kendilerini mUliyet· 
çı sıınanlar da var ... Bır yandan tedhl,çi· 
ler, diler yandan muhalefet, neredeyse 
elele diyebiıeoeelm bır hava ıçınde olay· 
ların tumanmasına yudımcı Oıuyor.,," 

Bu sözlerin sahibi Türkiye Cumhuri· 
yeti hükiOnetinln Içişleri Bakaru ldl. 

12 Mart'm Esklıehlr Sıkıyönetim ko
mutanı ırfan Ozaydınlı, büyük ölçüde 
doeru1uk payı olan bu sö<lerin aylardan 
beri sooyaIlsUer tarafından tekrar edildi· 
gınl bilse ne t:ir bır viraj alırdı bilinmez 
ama söyledikleri aynı zamanda derin bir 
acz.in, teslimiyeün iCadesi olsa gerekti. 

HADI NE DURUYORSUNUZ? 

Oyle ya, tedhl.şln kaynaeında kendi 
iCadesine göre "kendilerini milliyetçi sa
nanlar" vardı (kı, doeru," adamlar sapı· 
na kadar mIUlyetçldlrler) da ne diye bu 
siyasal kurulu,lar hakkında yasal kovu,· 
tunna yapmıyordu? . 

Oyle ya, tedblşln kaynaeında 'bir ı.ı. 

kun 'iyasal partller" vardı da nıçın hak
larmda yasal Işlem yapılıruyordu? .. 

Büyük ölçüde doeru olan sözler bu 
ölçülere çarptınhnca, eski ".sıkı" yöne
timciye sorumluluklar dÜGmüyor muy
du? .. 

Bırakm Ince hukuksal yorumlamalan, 
Ceza yasalaruıın en idi suçlanndan en 
pespaye siyasi suçların Işleye Işleye bu· 
gün bırer terör kaynakçdıtı ve dikenle· 
yldııııı merkezled haline gelml.ş bır 
MHP ve onun ... '\Illle yan örgüUed karşı
sında ell·kolu baelı olmanın .uçlulueu· 
nu yüklenmek gerekmiyor muydu? .. 

El ELDEN üSTüNDüR 

Her cinayet. şkldet ve tedhiş olayın
dan lehine bır poliıık hesap çıkartmaea 
çalışan AP'nin kunnaylar merkezinde 
neler konuşuldueu, hangi planlar yap�· 
meı lçı,leti Bakanınca bllinmlyor muy· 
du? 

O Içişleri Bakam AP'nln hükümeti 
yıkma müteahhiUeri tarafından "Bu bii-

kümet kan içinde yıkılmalıdır, yıkılmalı· 
diL ki, bır daha meydanlarda can güven· 
lilinden, analann göz yaşından söz ede
mesln" dendieini ve bunun bir ,tratep 
halıne getlrildieinl, duymuyor, gönnü· 
yor muydu?.. 

-

Duymuyorou, gönnüyordu, bllmlyor
du!.. 

O Içişleri Bakanı, nihayet hükiOnell· 
nin bir parçasıydı. O hükümet de"ön
lem" namı altında bır POL·D ER 'I MG 
kapaı.ımanuııb, elhak bunlar becemıl,· 
tl ... 

''DERIN üZONTülER" 

Bu aymazhk ve sorumsuzluk doruk1a
ruıda geçtielmlz hafta fqlst terör örgüt· 
leri ardıarkası gelmeyen bir cinayet sot· 
rasını daha siisled.ller ... 

Hacettepe Univenite&1 öRretim görev· 
lUerlnden Bedretön Cönıert sabahın Ilk 
&aBUednde evinin önünde volunu kesen 
bır ı"k.iden aç�an kUnjunlarla Iptal edll· 
di ... 

ilerici ve demokrat bır kI,lIlte sahıp 
Cömert'ln katilleri .. 1d deyimle 'bermu· 
ı.ıd" kayıplara karıştı ... 

Cömert'ln öliOnü gene .. rt tepkilere 
yolaçtı, hük.iinet de "derin i.2ünt�eri· 
nı" belirtti!.. 

Artık ba,bakanlıkı.ı ve ııgııı bakanlık· 
larda bUıunan prototip bır bqaallıj!ı 
mesajı tekrarlandı: 

". Bu insanlık diŞI saldın .... " 

Geriaint gorek yoktur, plak beIU c:üıı. 
lelerle doludur. 

ESKI ÇAr.IlAR_. 

ClnayeUerin geçtlllnılz hatlakı 101i 
halkasmın tek yenUıel, bu kez dikkatie· 
rin '1stabbarat örgülii" namı altında 
yerii·yabanCl büyük aennaye odaklannı'l 
bizmet büro&una çemUr olmasıydı. 

''MWet, memleket, m1U\ bünye" !<ibi 
la!lar bir yana sokaklakı vat.ındaş dü
şünmeye baı;lamlŞb: 

". Solculann netesıerini kaydeden bu 

TiP:" Faşistlerin izi sürülmelidir 
Türldye işçi Partisi Genel Bqkanı 

Behice Boran, son olaylar ve hükümetin 
tutumu üıerine basana 10 Temmuz Pa· 
zartesi gül'i.i bir demeç vermiştir. Boran' 
ın bu demecini okurlanınıza sunuyoruz: 

"Anarşiyi önleme' konusunda hükü· 
met garip bır tutum Içindedar. 

"lstanbul'da ardı ardına taşist kur· 
,unlara bedef olan E�ıım Enstitüsü öe· 
retmenlerinln katillerini bulmak için bü
tün güçlerin ,elerber edilmesi gerekir
ken, polis. duvarlara yazı yazıp afış asan 
bazı DISK'ıı gl1!Vci i,çilerln peşine düş· 
müştilr. PoIIıin bu !ıçUere yaptltı mua· 
melıenin baanda Çıkan resimleri hem 
utanç vericidir, hem de güli:.nç. Polisler, 
ellerinde silah, üstlerine yürüyüp 'kıskıv· 
rak yakalamışı .. ' (ı) bu boya ve fırça· 
dan baı;ka silahlan olmayan işçileri! 
Sa�C1 kuruluşlannkl hariç, lıiç bir arış· 
leme olmuyor ki, ati� &&anlar polisçe en· 
genenmesi, karıkoUan götürülmesin, 
tartaklanma.sın. Hükümet, anarşiyi önle
m� çaba1anr ", aft� "'una eylemleri ve 
POL·DER gıbı yaaal demokraıık kuru· 
luşlarla uRra.şmayl baş sorun edinmiş 
gÖlÜlÜTiü:xtedir. Sanki anal1i.nin sebebi 
bu iki&idlr, bunlar engellendi mi, anarşi 
ıorunu çÖZülecektir, 

"Hükümet afiş aamaiann ve POL. 
DER'1n üzerine düştütü kadar cinayet· 
lerin, bomba1amalann, dinamltlemelerin 
peıine dü.., bu kanh olaylarm faillerl 
ve kaynaklaldıklan yuvalar bulunur, 
lJ'\Uli ıona erdirilird, Ama hükümet· 
Le olaylarm köldi", Inme, kaynaklarını 
kurutma yolunda ciddi �abo görülmü' 
yor. Çok aı olayın failleri yakalanıyor, 
yakalananlann da gerçek failier olup ol· 
madıklan bilinemiyor, çUnJıIi kovu,tur· 
ma Rirdi.irülüp &onucun ne oldulu kamu· 
oyuna duyurulmuyor olaylar ve dosya· 
lan kapanıp gidiyor. 

"Durum çok ciddi ve düşündülÜCÜ' 
dür. Sanki devetin, güvenlik örgütünün 
iltibbaratı '&IIU1lk olaylar' konusunda 
,ok, veya Iılemlyor gibidir. Bu duru· 
mun düzelUlrneslne gldllecel!lne, yenı 
Mahkemeler polise yenı yetkiler .. yenı 
araçlar gıbı yollara bat vunılınak iate
dyoe. Oyu IItIhbarat I.şletllinedlkçe, iz 
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süıülmedikçe. suçlular Wmüyle ortaya 
çıkarılmadıkça bu sözde önlemlerle &o
run çözülmez. Zaten, bu önlemlerin LI· 
ıar" istenme&inden maksat onlan Işçne
re, öeretrnenlere, öRrencilere, tüm ileri
cilere kaışı "yasal şıddet"' anıçlan ola· 
rak kullanmaktır. 

"Hükümet yalmz ülke yann açısın
dan deRil, kendi öni.irünü uzatma açwn· 
dan da hem iBtihbanh işletmek, anarşi
nin kaynaema inerek onu kurutrnak, 
hem de her türii anti-deırokratik girişim 
ve yöntemlerden, bukılarom tjizlikle 
kaçınmak durumundadır. Anar�iye kar
Şı etkin önlemler beklentileri şimdi 
Aeusta; sonu alamalarına baelannuş gö· 
IÜnüyor. Durum kritik noktaya gelmiş
tir." 

Ote yandan Türldye Işçi Partisi Baş
kıınhk Kurulu Uyesi Gündüz Muııuay 
da son fqlıt cinayetlere Wşkln olarak 
geçtieimlz hafı.ı <;Mşamba günü bır de· 
meç vermiştir. Mutluay'm demeel de 
,öyledir: 

"Eeıtlm Enatltüsii öeretmenlerinln 
ardarda wnılmalarından 'onra dün de 
Doç""t Bedrettin Cömert'In öldUriilmeli 
birbirine baeb, belli bir amaca vamıak 
için planlanmış cinayeııerdir. Son gUn· 
lerde yoRunla,an, slstemll bır cinayet 
dalgası hallnde yaygrnaşan faşist ter;;' 
IÜn tek bır merkezden yürütüldüeunü 
göstermektedir. 

laı.ınbul Valisine bqvurarak can gIi
ventiklerlnin olmadıeım, gerekU önlem· 
Ierin alıomuıru blldiren Aı.ıölrk Eeıtım 
EnaııtüıU ölretmenlerinln planlı bır şe
kilde birbiri ardına vuruhnalan, üaıellk 
bu cinayetlerin çok ııer-z ve "prd .. 
yoneice" Ltlenmell, t&fıatlerln demokra· 
tik güçleri Ilndlmek ve toplumda paıılk 
yaraı.ırak Ikııdara el koymayı planladık. 
lannı gÖllmnektedir. 

"Bundan aonra clnayeııeRI dOlru· 
dan .lyasl klşUere kaydınlmaaı gündeme 
getlrtlablllr. Fa,lst gü�r, cinayet ve te· 
rörü bUWn toplum katlarına yaymaya 
çalıtımakı.ıdırlar. 

"Fq1atlor döklUlıled kanda boeula· 
cakIardr. Orgütlü li""'lk g\idln.n ısıi, 
ldtlelerin ortak talepleri ıçın yIlrütecıell 

tutarlı ve kaıath bır mllcadele etkın klUe 
harekeııeriyle demokraUk hak ve özgü� 
Iükleri koruyacak, demokratik mevzier· 
den bır adım bile ged çekilineden daha 
Ileribak ve özgüriUldersalt!ayaraktır. 

''Türldye işçi Partisi bu amaç ıçın 
bUlUn güçlerini demokrasi cepheolnde 
mücadeleye .okınu,tur. Demokratik güç. 
lerin bırllk ve da)tlnı,nıaau laıııamak 
için mevcut ortam ve koııullan gözönUn· 
de tuı.ırak bUlUn olanaklan zorlamakta· 
dır. Bu 40Rrultuda atılacak her Ued 
adım, her olumlu glriılin deeerleodlrUe
cektir. 

"HUldimet demokratik gIIçlerln, !ıçı 

ve emekçi wuliann deiteilnI .� 
iltiyona karanızltı ve bocalamayı bır 
an önce terk ebneUdlr.Gözler ömlnd, 
oynanan bu oyuna _yird kal_. 
Toplumun ıdndlrl1meıdne .. yird katına. 
mu. Glnayet ,.helelerlnln, leröılkı kay. 
naklandıj!ı odaklar heWdIr. Bunluuı 
lIzerlne ceoanolle yIkIInnıelldlr. 

"FqI.t oaIdınIan önl .... oin yolu bu. 
dur. Demo1aaJıtfi konımanın yolu bu. 
dur. Demokratik bU ve özıUrlllıler \u
rine en küçük tir bukı, en ldiçük bır LO 
onlama tıanıı pre1o;.yIo ve no adına ya. 
pılınıı yapılam, fqlstlom .kınetlno yal 
IÜrer. Bu uDutulmamalıdır.'· 



öııüt, satm .1IAh depolan üzerıne ne y •. 
pıyor acaba?." 

Satm """"çaprazmda ı. gören bır 
takun maceracı gürubun adma bile göl· 
sürıü gere cere "101" dlyemlyen bUyIik 
blSlJl, hani ° okuyurunun nlbımı tut· 
makla övünen basın da konunun tkenne 
dtmlyordu, dalruaı paravanı oluyordu. 

I" hayaleUer komedyııı .. dönU.tü
rülmet. çalııı�ıyoıdu. Artık b.yllk .... 
DI11IsUer" tarı d. edIImlyordu. MIT· 
MHP ıyaamm ekalk .yatını oIu,luran 
Hünlyet gazetesi "T.tlk kimin elinde" 
dly. ıoruyor, ışı hayal.U ... havaIe edl· 
yordu ... 

Nazi yaymaIlIında ' 'hayaletler'' yıl· 
gınJııuım önemi büyüktü!.. 

KiOeler yılacak, sinecek, pısacak ve 
"güçlü bir adam" zuhur edecek, iş bite· 
cektiL 

KIRLI DüO 

Emekçi kJtlelerin önünde sonunda. 
karşı çıkacakları bu ÇÖZtm karş1Slllda 
hi( deilsıe battalltiı saA:lanamaz mıydı? 
Hiç deeUse suskunlukları, ytlgınhk ve 
korkaklıklan .... 

MHP kunnaylan, Hitler ve Mussolini 
künüsünden edindikleri bilgiler lşI�Ulda 
buna büyük deeer atrediyorlardı. Parti 
reisine yakınlıtıyı. bilinen kunnaylar· 
dan birin i Hurriyet'in Ankara bürosuna 
abone etmişlerdi. Devamlı olarak lapdar 
ardında bir şeyler konuşuluyordu. Me· 
tin Toker·Cüneyt Arcayürek ikilisı y1l. 
lardır kalemlerin; A'lHP yanıerine çevir· 
memi.ıjlerdi. Içte ve dlŞta gazetecilikini· 
ni istihbarat(ılık1an�'la renklendiren soo 
konusu şahıslar. OllSl hareketten bere· 
ket payı peşindeymler ... Ecevit'ln ABD 
gezisinde gözyaşı dökerek, I.şln o yanı. 
nı da tamamlayan silahşörler, nedeDE 
pek mah� olduktan Istihbaret alanlarm· 
da, iltihbant örgütünün yapması gere
ken ı.leri hiç de hatırlamakyanı ... gö
rünmüyorlardı ... 

VA DIGERLERI? 

Sadece o kadar mıydı? 
Bay "Durumcu" bir "sivil sıkıyöne· 

üm" slalomu ile gene CHp·AP kulvanna 
giriyordu ... 

Şöyle zaman "Canun MIT·1 yıprat-
1llIyalun" endişesi gösterenler ilginç bir 
operasyon anlaYlŞıyla birbirleriyle kay· 
nqıyorlard.ı. Orkestrarun en başarılı ic
raSı da "Suskunluk" idi... 

İ4, gene yo,,"n, bıtkin, bltap Cwn· 
huıiyet'e dütüyordu. Tek hayatiyet gös.. 
terisi ik küçük parmatmm doruk nokta· 
iarını kınuld.tablliyor ·'Istlhbaratçılar" 
diyebilıyordu ... Bir kaplumbalanın ka· 
bııaunu ta,unuı gıbı gazetecU,#1 omuz· 
laruıda talilyan CUmhudyet'ten öte de bo��uk b",lıyoıdu ... 

F",lst tezgah v. tertıpı .. , alablldl�lne 
elverlşU bır basın y.lp .... lyle bırlıkte 
cüızaml�ar vadl.ı halıne cetlrilmlş bır 
TRT'nln mikroron patentinden de ya· 
rarlanıyoıdu_. lçl,lerI bakanının deyl· 
LIlyle "tedbı.1n k.ynaklıj!ını" y.pan bır 
takım slyual partıler cinayeUeri "Şld. 
det ve ... freUe" protesto edeblllyorlardı 
pekAla! .. inıar Ue dU.Unülae doArum 
Mafta'nın hakkı yeniyordu!.. Onun da 
",Iddet ve nefreUe" km.yacaj!ı olaylar 
olamaz mıydı? . . 

DISK VORüNGEVE GIRIVOR 

Geıı.meledn geçtlAlınIz haftald vitri· 
nlndeld bu cörüntmüıı ötetlnde HUIıii· 
met Ue Tlirk." uuında ol"fturulan ve 
mmen ıçıldanaııa kadar DISK'In de 
kayDlftmımaal çal,,�dıAı delıJuuyon 
çallflOalan bemen hemen IOD aatııaya 
.. 1m\4 durumdadır. 

GeçUllmlz haftanın Çarşamha &UnU 
Devlet Bakanı Hikmet çetın lle DlsK'1o 

gerçekten "Genel" Sekreteri arasında 
yapılan görüşmede ikioÜÇ "önemsiz" hu
sus dlŞU1da mutabakat sallandı .... 

"önemsiz" hususlar da, DıSK açısın
dan "takdir buyurulur k� önemli" huRll
lardl!" 

• OaeUerin zaptu· rapt alounasma. 
karş�ık bazı gösterişli yenı haklann sat. 
tanır gıbı vltrin edilm .. � 

• "İ4çl h_keU" yeri ... artık "\4çi 
.ınıfı" deyimlnın teııcU edllmeal, gıbı'" 

DISK'In "Genel" Sekreteri, Dnlet 
Bakanı Çeön Ue (Örüştükten sonra LO· 
nuçlan Genel Bqkanma götürecek, o da 
,öyle bir ga.den geçirecektl. Çünkü o 
da, daba ııoııra B.,bakan Bülent Ecevit 
Ue gö<u.eaokö. 

AH ŞU .. BOLÜNME .... 

',l'ablı bu arada olası buı söylentilere 
kanf bazı şeylerln de lÖylenmeıi gerekı· 
yordu. 

Nitekim, B",tlick Çetln·lfıklar görüş· 
meslnln llbalımda ,"rçekten öbür "ce· 
... 1 .. ıokreteri kadar mabareUI beri y.n· 
daki "Ge ... ı" Sekreterine bır blllO top· 
lantaı düzenlemesini aöyledl. 

Geoel.İ4 Genel Sekreteri Ertan An· 
d", d. bum toplantısını düzenledl. An· 
d., "ı.çl sınıfı, her redakarlıllm kendl· 
ıinden beklenmesine tahammlil ed&
ma" diyordu! .. 

Ertan Anda" ı.çl ... ıfı adma tabam· 
mill lUlUlDın çanlarını çalıyordu! .. Eh 
"belki yarın, belki yanndan da yakm" 
bır zamanda ıcra edlleoek bır miirwlp 
parti oyununda d. "ı.çl ... ıfı"n. bır 
hayU ,"rekainme olacaktı! .. 

"AbdullalıB",tlick,be,kao, 8-9 ay ön· 
ce "oolun bölünmU.lUA\Ine" bakınııı b.k. 
mili "olmaz" demlftl. amle kırgınlan, 
kliJleri ve dargaoJarı ban,tırııcak bır çatı. 
yı eerek duymu., bunu da vedz bir a· 
Çıkiam. De tabU b.,ta "I,çl anırı" ol· 
mak Uzere kamuoyuna duyunnu,tu ... 

Bu arada piyasada "olur iae milli 01. 
.un" talebinin yaygınlıllı da, bır hayli 
dlkketl çekml" ı.1n I",uına glri,Uml,. 
tl ... 

Ama bunca ıoıyallzm wakahıının 
bır araya gelmesinin ortaya ne sonuç 
Çıkartacaj!ı dÜ4üniUürken, Hükiknet
Türk.l, anlatmaam. dahU olmak 1'1 
çıkmı,b.. İhalenin en kaydedeRer ca
up yınl olarak dı, bu ka�unın "mılll 
lhaIe''ye .. tllfteklerlnln heaaplanına· 

sıydı!.. Tabii bunun aksi de düşünüle· 
bi lirm ... Hesap ve planlar işin içinden 
en usturuplu biçimde sıyrılmanın aranıp 
bulunmasUla yönelikti ... 

SABOTöRLER 

Ertan Andaş'larm, (işçi sınırının var
ııeını koruma�a, oynadlfı alanlarda 0-
yunlar bu kadarla kalmamaktadır. 

Cenaze törenlerini slogan arbedesi ha· 
line dönüştüren ipsiz sapstutklardan baş· 
layıp, kurumuş limon kabuklan halinde, 
yeni "belgi" ve "utku" arayışlanyla ha· 
variler denlzene dökülen, yılguılar. na· 
dimler, bezginler günıhu, sorumıutlu· 
Run, risksizl�ln. sırça köşklerinde işçi 

Dediler ki ... 

smı(ının politik örgi.iUenme ve hareketi
ne karşı elinden &eleni esirgememek1.e· 
dir ... 

Son \'Öziinde işçi ıınıfmm, onun p0-
litik örgüdenmesinin ve um emekçi kit· 
lelerin şu veya bu you. üıerine yönle
nen saldırılar, gölÜnÜlde birbirinden 
rarklı gjbi (Örülebilen yöntemlerle uYCU· 
1anınakta, tırmandırılmaya çalıliıımüıa· 
dır. Tarihin 1975'Ierdeld k .. 1tI n ..... i 
olarak böylesine bakin yafl1lan1 önün· 
den geçmektedir. Çünkü Tiiıttlyo'de ii· 
nIf mücadelesi. böylesine net bir Cörü
nim ic.=indedir \'e bllımSlzhk., demokra· 
sı, sosyalizm mücadelesinin bölünmeıli· 
eı, bütünlüj:!:ü bu kadar açak, sonıuı. ve 
ivedi dinamik lar yansıtmaktad ır .... 

ECEVIT "TEORIK OLARAK" FAŞIZMI BILIYOR MUı 

"Bakın, Um siz 'elitim enstitilk:rlni bir grup militanın elinden kurunp 
bir başka gruba teslim etmeyeceliz' dediiiniz gün yani faşiım olgusunu bY· 
ramayan veya teorik olarak iyi bilip de Türkiye'de kabul etmeye içi varmayan 
tavrınızia ..... (Oya B,yda .. Hü .... nist Baıbak"", Açık Mektup, Po\i�ka 12 
Tem,""z Çarıamlı') 

"Bir ülkeye ne renkten olursa olsun totalher rejim getirmek isteyenler 
kanun gereği üzerlerine yürümek isteyenleri ürkütmeye çalı�k halk NUlndı 
yılgınlik uyandırmaya çalışarak ·gerçekte varolan güçlerinin çok ötesinde 
etkinlik kannmaya çalıı�lar. ÇaAımızda bazı ülkelerde faıist �jimler, bu 
yöntemlerle bir avuç gözü dönmüş insan karşısında toplulukların adeta parali
te olması yüzünden gelmiştir." (Bük:nt Ecevit, Cumhuriyet 12 Temmuz çar· 
şamba) 

"IKI HATAVA DÜŞMEZSE CHP BU Işi BECERIR" 

"Gerçek .. n .... Iarında rahmedi Bülent Nuri Esen gibi ne ıiddet olayla· 
rı ne komUnizmle ilgisi bulunmayan hocalarımız, Ihbar melw1izmasmın kur· 
banı bUrokr.ıtlar, bır kısım llber.ıl görilılü fikir adamlan, toplanmıılardı. Şim. 
dı yenıden sıkıyönetime gidllirse aynı kasırganın eseoeAinden, kurunun arasın· 
da yaşın da yanacalından kuşku duyulmaktadır . 

...... Aynca gene 12 Mart'un sonra çalışma hayabnda, ücret artışları 
adeta durmuştu. Ara rejimin disiplin anlayışından kaynaklanan uyıulamalu, 
toplu sözleşmelerin yasal baskı aracı olan grevk:ri sürekli erteliyordu. Şimdi 
lşçll(csimintjeld bu anı da Sıkıyönetime karşı kı·'·mılmııktadır. 

..... oysa 78 TUrklye',inde CHP aAıriıkh hUkUmet tanfından ilan edile· 
cek bır sıkıyönetim uygulamasında bu çeşıt ya da diier bazı sakıncalar önte· 
neblilr." (Güneri Civ,oAlu, Sıkıyöne�m DUıUnceleri, TercUman, 12 Temmuz 
Çarşamba) 
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N E REYE GiDiYORUZ? 
YAVUZ ÜNAL 

CiNayederin ırdl arkası kesilmiyor. 
Artık pusu kurarak, gizlice adam öldür· 
me yönlOmleri geride bırakıldı. Açıkça 
herkesin gözü önünde, hattı herkesin 
içinde, belediye otobüslerinde pervasız
ca cinayetler işlenmeye başladı. Arkada 
tanık bırakr1Un1ıik, kaÇtığı, gizlendiği 
yeri göstı:rmemek gibi' tedbirler' de bir 
kenara itildi. 

Bu durum, saldırı ve cinayetleril çok 
kDa. vadeli bir hesaba dayalı olduğunu 
gösteriyor. Çok kısa vadeli hesarlar ya· 
pılırken, saldın ve cinayetleri" tanıkları 
önemsenmiyor. Hatta cinayeti işleyeııle
rin • çok az bir ihtimal dahi olsa · ya
kalanması da hesaba katılmıyor. Ama fa
şist güçlerin çok kısa vadeli hesapla"n
da, kendi içlerindeki 'zayıf unsurlar var. 
ÇUnkü buralarda verilecek 'zçıklar' ken· 
di güçlerini bötebilir, Bu nedenle 'emekli' 
olmUf' kimi eski görevliler df bu arada 
'temizleniyor' ' 

Yapılmak istenen sadece 'kazanılmış' 
eski mevzilerin korunmase değil; hare· 
ketsiz �ir ortamda eski mevziler kendi 
içinden ıı-ökebilir, Oncelikle saf1an koru· 
I1"ak �reldr, Saflann korunması ise, U· 
yrf1arın temizlenmesi ve somut saldm 
hedeflerinin ortaya konma� He miiıı· 
ki.iıd.lr, Bunun için 'davadan dönenler 
vurulacak' ve faşist güçler içinde moral 
çÖI'üncüsu önlenecektir. 

CAN GOVENLlCI 
ONCELlK TAŞıYOR 

Fakat asıl, demokratik güçlerin ikti· 
dar alternatifi olarak yolla"nın kesilmesi 
ve başarısız kJlınmasl başlıca. strateji ol· 
mıktadır. faşist güçler için mevzilerinin 
kaybedilmesi en gUncel 'tehlikedir'. ÇUn. 
idi demokratik güçlerin baJanlı olma� 
demek , öncelikle can güvenliğinin sağ· 
Ianması demektir. Can gllvenliAinin "'i
tanmase ise, faşistlerin geriletilmesiyle 
mUmkUn. Daha aç,'''" bir deyişle, devletin 
gizli, açık güçlerinin, yani polisin ve 
MIT'in kontrol altına alınmaslyla nlÜı-n
ldin. Oysa, gazete haberleririe göre, �IT 
aylardır hükümete rapor \·err:yor. Yani 
bu hükümeti tanımıyor. Polis ise, gözü· 
IlÜn önünde işlenen rinayetıen: seyirci, 
Daha da ötesinde kendi içinde onun da 
can güvenlilii yok. 

Yınn kim öldlirlilecek? Şimdi herke· 
sin sorduğu soru bu. Artık bildiriler ci
nayetleri telin etmek içiı yayınlanıyor. 
Ama kamuoyu kimsenin uın.ırunda de· 
ğU, çlilkU faşistler kamuoyunu kazan· 
mak için ugnşmryor, kamu oyunu kaza· 
narak iktidar olmak diye bir hesaplan 
yok. Onla"n 'hesaplan kamuoyunu çö· 
kl:rterek iktidar olrnak. 8u saldınlar kar· 
�15ında hükümet çaresiz kalacak, fiili bir 
iktidar boşluAu dolacak, ve bOJluk fa
şist güçlerce doldwulacak. Hükömelin 
düşürlilmesinin tek yolu bu. 'Bekleyin 
�öreceksiniz' denen vol bu. 

Adı sanı belli .çık, glrli fa,lst örgüt
ler böylesi bır somut hedef Için, bütün 
güçlerini cepheye ,IIrmDJ durumda. 
Sadece bu kadar da deAii, Adalet Partisi 
ne iş yapıyor? Bu partinin genel ba,ka
nı Bay Deml ... ı ve Ş .... kası da bu hesa
bın içinde. AP taJlstlerin eri güçlU 'ılı' 
ııağı d .... munda. Her demokratik h .... · 
ketin kartısında vuiyet alarak fa,islle
rin 1,lnl kolaylaJunyor. Sadece kolay
Ia,Unnıyor, taJist ha ... btin korunması 
görevini ;iirdi.irliyor. AP lideri Milliyetçi 
Cepheyi kurarken bugünleri götmDJ 
mUydU bilinmez. Ama MC'nin basit bir 
koalisyon ortakllAı olmadığı, daha ilk 
kuruluşunda belli idi. Fa,ist ,Ioganlaı 
ve mbdele anlayışı MC'nin temel poli· 
tik tutumu oldu. N iteklm iktidar olduk
lannda MHP üç milletveklli ile Uç balCln· 
lık almakla kalmadı; dii« AP'li bolCln
lar da MHP yanlısı kişiler arasından se
çildi. Onıeııin Milli EAitim Bakanı olan 
Ali Naili Erdem, Eiitim Enstitülerine 
faşistleri yıian ve enstitüleri onlann de· 
netimine sokan klşi idi. 

Bay Demi ... ı göriOıırde MC· lideri ola· 
rak göreviıi 'lirdürmeye çalışıyor. Ama 
artık iplor elinden kaçml,Ur. MC lider
Iii de ortadadır. Çünkü faşist ',.,.bı 
gelişukçe, bu h .... ketln .KI.. ... ln de 
birinci plana çıkması bçınılmv.dır. An· 
cak Bay Demirellil bu yoldan seri dön
mesi zordur. Hem geçmiş iktidarın ni· 
mellerinden y.rarlanırbn yapılan yol
suzluklaıdan biribn dosy.la" ve hem 

de MC döneminde y.pılan ı,lerden lIq 
bolCln olarak �ıdtlı sorumluluk, Bay 
Deml ... I'in geri dönmesini zor\aJtlnnak· 
ta,!ır. Demokratik güçleri blltiln hı,mıy· 

la kar,ısına alan B.y Deml ... I'1n bu bı 
de f.,istlerl ka"ısına .Iması ancak bü 
yUk bır özverl BÖllOrlsl Ile mllmkündır 
Buıjuva politikacılannın ise, böylesi biı 
öz_i g_robllmesl tarihte az rastlan. 
olaylardandır. Dolayısıyle B.y Demıre 
tuttuğu yolda ylWyecektir. 

TUTARlı DEMOKRAT SAF TUTAR 

Biz ö10den beri tutarlı demokrat ol· 
maktan bahsediyoruz. Tutarlı demokrat· 
hk .. dece f.şlzme karŞı Çlkmalda, taJiz. 
me kartı olduiunu açıklamakla kaDrol· 

lacak bir erdem deilldir. Tutarlı demok· 
radtlon ilk '" zorunlu koJUlu taJlznıt 
IWşI demokratik güçlerin wındı yer al· 

makur. Tutarlı demokrat olmak, nma 
MJI taylnle"'e delil, kltlele'" ıniica· 
deIociliğlne glMnrnektlr. Tırtaıtı demok
rat olmak antlelr4"'fYallst oimokiır. 
NATO'dan çıkamıyonan, lkln anla_· 
lan yırtamıyonan, b .... .-. yetmI
yana, dOnya ban,ına kar,ı ortak bUd
rilerin altına imza .tm .... n. Enflasyo
nun IpI.ııkI< .tba". gittill bu 11_, 
Türk-I, gibi bır san konfederasyonı do .. 
layamıyorsan, oturup IIÇlllcntlorlnl ..... 
mak içiı pazarlıklar yapmazsın. 

Tariş ve Aliağa'da uyutma politikası 
6 Hazlr.m sec;irllE'rini izk!yer. gün· ' 

ıtrde, CHP'nin kurrlueu hükümet güven· 
oyuna başvurana dek, Tariş'deki ve Ali· 
aRa rafirenisindeki iııçiler, fa,ist güçleri 
işyerlerinden !Üri.ip çıkarmak için umut· 
la beklediler. İ.şçilerin öfkesi ve moraU 
birhayU YÜklekti. l Iattapotansiyel öyle· 
.>ine yüksekti ki, işçiler hükümetin güven 
oyu aldıe i ilan edlUr edilmez faşistleri 
sille tokat dışan atmak için kararbydı· 
lar. öte yıından fa,istler de olacaklann 
farl-"..ında, kuşkulu bir bekleyiş içindey· , 
]iler. 

&klenen gerçekle,medi. CHP hükü· 

metl güvenoyu alamadı. Baeur.s&zlarla 
desteklenen CHP hükümeti kurulup gü
venoyu aldıAında Ise çok �cy d�lşmiş. 
tL lşçUer CHP 'nin ne olup ne olmadıRı. , 
nı anlamaya ba,lamışlardl, GUvenoyla. 
ma5lJU Izleyen günlerde işyerlerinde kay. 
da deler bir lupmı olmach, Uzun süre 
CHP iktidannın 'tyerlertııden faş,ıtleri 
uzakla,tırlTl8.Q ve yerine yeni işçiler ai. 
ması beklendi, , 

Jzun ve kanlı mücadeleıere sahne 
olanı faşistlertn üssü durumundaki Tariş 
ve balh I,yerlerinde eHP'nin işba�ına 
getirmR! yöneUciler hemen kara.n1Z ve 
ildrclkll bır tutum Içme girdiler. Daha 
dolruıu )enJ yöneticiler de korkuyor· 
lardı. Binbir 8Üıgeçlan geçırllerek işçi 
abmlan baıtadı Ancak faılstler lı;l' 
işyerlerinde idiler, DüRümü işçiler çöz· 
dü. Fa,iıtler Işyerlerine giremez duruma 
getiriidiler. lıçUerin kararlı tutumlan 
yöneticileri de cisaretlendirdl ve Tart,' 
la fa,lst Iıgal kırıldı. 

Tariş ıplık Fabrlkuı Ile depolama Iİ' 
yerlerlndeld Iıçller DISK'e ballı Tekstil 
SendJwanda örgütlendUer. Ne var ki 
aUtian f:PlZlanarak inerlerine sürülen 
işçiler, (a,I"ler temizlendikten &onra 
unutuluverdHer. Tart, yöneticileri ,ark 
kurnazlılltLl '14vuıuak, "M1SK e ballı 
serıd1kanan üyesi olmadıldan ' gerekçe-
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&iyle bu sendJka tarafmdan imzalanan 
sözteşrneyi işçilere uygulamıyor. öte 
yandan da 'işyerinde halen bir sözleşme 
oldutunu ' öne sürerek de yenJ bir söz· 
leşme Imzalamaya ya da protokol yap. 
maya yanaşmıyor. Binlerce işçi boRu 
tokluAuna asgarı ücretle Çalııtınlıyor. 
Ve öyle görünür ki Rndlka bu pasif ve· 
verilene razı tamru aürciirdükçe çalış. 
maya devam edecelder. CHP'nin işçile
re ne kadar "dost ' olduRunu gÖltt:ren 
somut ve çarpıcı bır örnek. 

ıplık Fabrlkaaında yapılan lamoikllik 
&eçimlerı de CHP'nin " demolaatlı#mon" 
canlı bır göstergesi oldu. Bır TIP üyesi· 
nın temsilci adayı olma .. CHP h Başka· 

nıru, CHP'U Gültepe ılelediye Baıkanı 
Aydın Erten'l harebla geçiriyor ve "'. 
non Çalı,,"" Bakanına kadar ulaııyoıdu. 

16 Eylül dırenlıl ile blrllkla MlSK'e 
ballı Türk·Petrol Sen Sendilwının eBne 
geç .. AlIala ralInerlslnde l .. bUkümetın 
kuruluşundan bu yana onca süre geçmlş 
olınawıa ve inerinde Mehmet Kıbnç'm 
Endikası Petldm.lı tarafmd';' sözleıme 
bnzaianınalına ratmen en idiçUk bır de
tlşlkIlk bile yok. Anlaşılan bu Iıyerinde 
Ecevlt'ln sözleriyle " Karııt göıüşlü lşç� 
ler banş ıçınde yanyana yaşayacaklar ' 
Ne var Id, &orunu bu kadar baslte almak 
da mümkün delil. AlIala latln.mlnde 
Meı.net Kılmcin bütün Itibannı yltırdi· 

tl ve IIÇIler tarafından IIIonmeıllll ölle
den bed blUnlyor. GerIci Wlllldum te
mizlenme" ve yerlerine 16 Eylii dInnI
şInde "ten çıbrtılan SOO dolaymda 
işçinin geri alınması M _  Kıluıç'm "IDI 
biç gelmiyor. Daha da ö!lısl RalInerI'ıIe, 
Tüıke,'m esld arkadqı M. Kıluıç, Ceılcl 
faııi ıt unaurları, ilerici Işçilere lıaql koz 
olaıak kullanma h_plan ıçınde Cöıllıil
yor. 

Ege bölgeslndeld çözülme oünd ya
şayan fqlat güçlere bır tokat a_ Lo
reldyor. Ancak CHP'de bu tokab atacak 
güç de niyet de yok. Sendika canba&ia
nnın Iae, dÜftülderl dunom ortada. 
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Yunoe...rılklen hiçbir ıwlbl olma
yanlar 'Bayralo �ygı' mldnııl yaparken 
.. nın g�vIn onları parlamento ıçınde 
mllcadeleye çoAımıak delllclr.Senln a6-
.mn çok daha etldn kitle lweketlerl 
dllzenlemektlr. Kendin yapomıyonan fo
,Izme icar$ı direnen I,çl sımının oyleml
ni karalarnak ıçın TV ekranbronda boy 
J&tennoye kalkmazsın. Tenl ... antlf.ı
,ıSt bu eyleme arka çıkorsın. 

MC. polisi bölerek kendı mml vuru
çu pjçlerlnl hazırladı. Buna bır t-!pki 
olarak. demokratik haklarını korumak 
ıçın kurulan PoI-Oer'e kor" Çıkarak. 
onu kapatarak hanp demokratik hakkı 
....... _n. Kım dlnleye..,k senin em
rini. I,çler! yazı yazdıldan ıçın solQk
bra yabnp. bunu boy boy pzelelertle 
yayınlatarak demokratik sllçlere icar$ı 
JÖ'dO .- _lar mı? 

Elitim kurumlannı fqlstlerdon kur
tarmak ıçın. Töb-Der'li öAretmenlertlen 
başka dayanalın var mı? Fqlst sald .. ı
bra karşı bu ÖrıUtiI korumak giirevln 
delil ml? ÖlcIIrIIlmeyl dahı göze .ı.r.k 
senin çalnn Uzerine göre .. bqlayan öğ
retmentere sen arb Çlkma.zsan, bu 
Insanlar bır solQk ortosında öldilrlililrse 
Idm dkller senin emri'ti, kim kopr seni� 
çağnna. kim inanır sana? 

EYOt faşist mllltanbra karşı demok
..si _çılarını tutmak zorundasın. El
bette en tutarlı. canını dI'lne takıp fa
,Izme ka", mDcedeIe eden demokrasi 
_11arı sOlyallsderdlr. SOIyaIist 
olmadan demokrasi mllcadelesinl. yani 
işçi .. emekçilerin demokratik hak '" 
6q1i11Dk1er1nln savunulması mlbdelesl
ni senin UYUlUk bllrokntlann mı. yok
sa çıkor ka_ndaki yönetialerln ml 
..... ..,k? Amerika' dan '" bllyik patron
lardan. faşist pjçler arlwındakl desIeIi 
çe_nı bekllyanan. fa,lstleri besle
yen '" koruyan pjçler kım? 

KORKU VE UZLAŞMA 
ÇARE OlAMAZ 

Bu sözlerlmiz elbe.., CHP·ye . .. 
CHP Hüldlmetlne. sen QI1 güvenliğini 
sallayaçaiım diye iktidara ııoldin. Fo
,Istıer _ da çok can yokmaya başla
dı. çankıı tutarlı demokrat olmasını be
_In. Seçtiitin b .... 1ar hili 'o,on 
sola da aşırı sağa da karşıyız' nutuldan 
ıuyor. Doiu'da oyunlar oyrwuyor, sen 
faşizmden delil. böllldllOkten yokını
yonun. Mmtya'da yer yerinden oyna
dı. sen sadece demeçler ""din. nerde 
böllIdlIOk yapanlar. nerde bombayı gön
derenler? Olayların lIStiIne yürümeye ça
lışan .... ılar öldllrliür. Pol,!) .. kapatı
lır. yönetiollerl aç'" alınırsa; öiretmen
ler. ölmlm üyeleri bır biri pe,lne öldO-
01110 .... klmlnle soAlayaoaksın QI1 gIMn
IlIlnl1 Valdt Fçlrllmeden faşlzma kor,ı 
kitlelerin seflerber ediknesi zorunludur 
tek dayanıla<ak ,uç onlardır '" onları� 
gildl olmadan fqlzm yenilemez. Poi· 
Der demal oçılmalı. demokrasi muade· 
si demokratik örıDtIerle ber.ıber yürOtlll
melldlr. 

KorIwnun e..,1e faydası yok. Uzla,
ma hesaplanyla fqlzm durdurulmu. 
Arbk klllele ... malolmu, bulunan '" kit
lelerin gilnul taleplerinden olan fa,lst 
örıDtIerin kapatılmul llOrçeldeştlrllmell · 
bqta polisin Içindekller olmak Ozor: 
tüm fqlstler devlet görevinden uzakla,. 
twllfNIhdlr. 

I,çılere 110001 lI"y hakkı tanınmalı 
bqta DISK olmak lIZe.-e tüm sendika: 
larIa faşizme kor" kitlesel eylemler dO· 

_lenmegdlr. Memurlara serıdlkala,ma 
hakkı tanınmalı ve faşizme karşı örgütlü 
_Ideri sallan...,.lıdır. 

Emperyalizme .. faşizme karşı siiç 
'" eylem birliği ne yazık id an<ak bu 
lehUke kapıya ııokllll zaman. tehlike 
_rdılı zaman salı....blUyor. Demok· 
radk güçler bupjne kadar yelerli dUzey
de bır ,uçbırllll olu,turamadı. Dar poll
dk görü,ler Ye grupsal Çıkarlar böyle bir 
eylem biriilinin önlindeld en bUyük en-
1101 olmaya devam ediyor. Tllrklye I,çl 
Partisi. S Hulran seçimlerinde Parla
mentoda bu kliçUk hesaplar nedeniyle 
temsil edilebılme oIanoğını bulamadı. 
Böyle bir sonuç olınabilseydi. bupjnkU 
"çler dengıesi lemelinden bır delı,ik
lik gösterirdı. TRT faşist güçlerin bora
ranı olmaktan çıkanbrdı. Ama _. 
solda demokrasinin ne olduAu. parla
menIer mlladelenln öneml gıbı konu
iorda yelerli bır olgunluk yok. Sınıf mU
<adelesinın en üst düzeyi olan politik 
mlbdelenln bır dergi çıkarmak. ya da 
bUyUk laflar söylemek oldulu sanılıyor. 
Tutarlı bır mlladele penpektlfl yerle,
mi, delil. Demoç ",","'k. demeçlerin 
altındakı lmu sayısı", artırarak fa,ız
me kor,ı muadele edlleblle",1 yanıı· 
"i hakim. Daha dolrusu çaresizlik oğır 
basıyor. ÇUnkll heıkes dUnyayl kendi gü
oüyle sınırlı oIa .. k görilyor. Arbk bildi
rilerIe • pzeıelerle. deıııilerle fqlzme 
kor" ,uç '" eylem bırlıll oluşturma ça
baları yeıerll delil. Onc:üIUk Ilan edlle",k 
kozanılornaz. Onc:ülUlu bizzat ııorçelde,
tirmek .... klr. Bunun ıçın Ilk ve zorun
lu koşul. fqlzme ye emperyalizme kar,ı 
bır mlladele platfonnunda blrle,mekdr. 

FAŞIZME KARŞI BiRliK VE 
MÜCADELE 

Sendikalarda. demokratik kitle Öfgüt. 
lerinde. meslek odalannda öıııUbÜZlUIU 
kı .. lım. Güç ve eylem bırllll ön"" bın
larda olu,ur. Bu örgütler eliyle kitlesel 
gösterile", gidilir. Bunun ıçın kliçUk he
saplar bır kenara bnkılmahdır. Antlko
mUnlst .. antlsovyet koşullandırmalar. 
dan sıyrılınmalıdır. Tüm demokratik 
pjçler gerçek bır _le platformu 

oluşturabilmek ıçın. dar çılcarlara dayalı 
etiketier .. sloganlarla delil. _n 
ilan edilmi, önc:üIllk Iddialarıyla delil. 
demokratik bır biçimde biraraya Flme. 
nın yollarım aramalıdırlar. 

Bi&yona ki. bl",ysel ,iddet. sOlyal 
demokratlan demokrasi dllşmanlanyla 
uzla,mayo. demokratik güçleri bölOn
meye gÖtllrmekıedlr. F 'list saklınbra 
F"'kçe yapılmayo çalı,ılmaktadır. Bü· 
tün güçllmüzle bu tür eylemc:lleri mah
kum etmeliyiz. Besleme günlUk PZeLe
siyle. demokratik ,uçler Içinde yeni bö
lünmeler yaratma uit",ı içindeki mao
aıluAun andkomlinlst yüzü Ie,hlr edil
meli .. kitlelerden soyutlan",,�dır. 

CHP .. HOkllmetl çaresizlik Içinde
dir. Hili umut edilebilir oldulunu gös
termeye çalı,ıyor. Hili büyük sermaye
ye .. emperyalizme pı..n .. rmeye uit
",oyor. Ama öle yandan da ba_z
Iıklor içinde booalıyor. Bu politika ,id-

Söyleşi . . •  

Topwmdolıl blreyı." I"Ç'�ı.,ı. p/
)'GIGdG )'üz)'üzc ,clir"r. Bu bo.ımdan 
pi)'oc, o)'nı .comondo diiund,ıu ltle)'i
fln de bir o)'no.du- o.ı.Um blzt: 

- Arodllın mol. bulııml)lomm_ lClJU
tc tıe �tGndGrt di)'. bir fe)' )'0 •• V.t,li. 
çok )'Ubı. okln fi)'ot_ Mr ,Un durma
don da artr)'or. Pcı:ranın de" ri littileç. 
dÜfÜ)lO'. 

- Ned.n d.";n' 
- vr.ttm ço� dÜfiilı.llltll _,ıla· 

ml)lor. 
- Neden ocaba' 
- Soncı:ylmg ,üdUIı. Ulteli. dlflJ ba-

Iımlı. HommadcU. d.fOIdon ,.Ii)'or. 
- O.lIinl 
- Döulz )'o •. 
- Neden' 
- IhmaJt ço. )'cte"". 

- .... 1 
- Sono)'lm� belirttilım ,Ibi. Tonm 

Ilkel )'öntemlerle YClPlÜ)'or. KolA-mClmı
)'oru.c. 

- Ni)'. ,.lltemcmif IOMyimu, 
- S,rmtı)'. birikimi olmcım'f. 

detle eleştirilmelidir. Bu politika Ile fa
şizmin ..,;letilemedili. iIkJine bu Mu
mun .. Idon '" a""yederin ıonıok olay
lar. önemsiz .. ,ılmı, olaylar pbl &i\rii. 
mal ... yol oçon son de .... tehlike. '" 
UYUlUk bır polıtıka olduAu sersllenıneU
dır. Bu poUtlkayo. umut tldrlll ... hiç 
öciinsilz karşı çıkılmalıdır. 

BUlnmeadlr kı. CHP i,çl .. emekç� 
ler tarafııdan. demokratik sllçler lara
fmdan sonuna kadar zof1anmadan bu
günkll polltllwını lerkeımeye..,ktlr. 
Ama bqanslZlıldan ortaya dökllldUkçe. 
bqanslZlıklannın lIStiIne sldlldlkçe de
ıııokntlk güçlerden y .... ta ... olmak zo
runda kalacaktır. Ve .. ıl önemlisi CHP 
yandaşlarından oluşan kitle bu antı fa· 
şist .. andeınpayallst eyleme çeklle
..,ktlr. 

Fqizmln ııoçeceAI yolların bkanma· 
.nın. kanınsariılın delil. _lenin 
Fıı,malnln .. faşizmin ezRmalnln 
başka bır yolu da yoktur. 

- OIUftonmıa;r '"1)111', 
- Uc..... ham_d,," olıp. paIıolıyo 

mcı:1 .. tocalPnu «;mU",J'fIia )'0 •• 
- P./tI lwrtdl .wy ... �Iıınm .. ı 
- SÖnlIiriilÜ)IOI". 

- Sömiitt1Mydml 
- Tcun boIımeu olmcı. , .... Iı. 
- &rUO,aIım. _/urol 
- H.llun iyi .. bIMn,ı.,.,.,.. , ... Iı. 
- Billnçı.ndhllml 

- Gerçe""ri ıö)'''meımı .,.,.u.nl-
yar. 

- P.�i. bu .... ı..ı,. ... ..,U 
..

.
�

u
"!!:':::.a�." tICN"'., )'0-

- K.I1"Ra)'o çolıfcılun. 
- Tomom, hcı)'di mUccı:dclt)'el 
- P.Jı:i, ne )'opoccı'ım' 
- Af.rin, buldun ifte} 
- N.yil 
- DiitUnmeyil ... 

Gültclrin Auu 
AYDIN 
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KAH RO·LAN OLiGARŞi, t 
MESUT ODABAŞı 

Iıler o kadar çıaınıdan çıkb, Ioz dumandan öy· 
\eline &öz LÖZÜ görmez oldu Id, ,erıatçı bır derginin 
geçen baftakl .. yıoıııııı kapaRlnda .. nlar yazılıydı: 
"Kaat11 OU,...I, Seni Biz, Şeriatçner Yıkacatız." 
Yıllardır oU,...lyi up _n, yıkan, kabreden d.U· 
kaııiılann I&)'IA biraz daba artacaea benziyor. 

son yılların fa,or! IÖZcülderind.n "oHprıI", ... 
id Yunancaclald "oHprclıIa" Iiiociililnden batka dille
re .. Türkçeye geçınl,. Çok küçük, pek az anlamm· 
ciaid "oHIO''' ile egernenHk, yönetim .nlamınclald 
"aıdıe" tözcük)erlnden ohquyor. Genellilde, çok kU. 
çUk bır züınrenin yönetimini, egemeııllllnl anlatmak 
ıçın tullanıhyor. 

Allmda bu aÖZdik çokça &öylendi, yo\lam betlere 
yazıhp çhdldl ama, birtakım ltiraziu da ıeldl. Aıılaıd· 
madılmdan yalaıımalar oldu. RalımeW Se'" Soyaal 
da, günlük gazete y_dan birinde dolmu,ıan du· 
nrdakI "katıl oH,...l" &Iopıııııı beceleye lıeceleye 
okuyan temlzll.kçl kadının "abla, bu oB,...1 d. Idm 
011" <Iye ...... eunu yuaıak bu işın de tadını Çıkardı. 

OUpqlyl biç .... m.yenler v. onun ne kölü bır 
teY olduaunu btlenler, bu tür a1ay\aı:a Iı:ızdılar mutla· 
ka. Ama bu elettirilerden yaıarianmadılar da de .. • 
mez. Nlt.eldm, IOD zamanlarda, her "kahrollun oUpr
'I" &LO ....... ardından "oipql: iktidarda bır avuç 
zorba" açıklayı ... \opm ge" oldu. Böylece, &öyleytı 
gliçJillü bır yana, birçok I<LIUII çöziimlit oluyordu. 
Oltelk, oUpqiden ıoora lki nokta ÜIt üıteye ııra ,e
Bnce, derin bır &oluk almarak bu &öyleytı güçlilRü bile 
llderllebllyordu. 

SAVRULMANIN BOYIlI'LARI 

Tür!dya'de llyua\ iktidann yap_ına llıldn bu II· 
ginç .. o ölçüde de bulanık gÖlÜflerin yanı sıra, ger· 
çeklee uygun ve açık .. ptamalar da var. Şöyle: ''TUr. 
Idye, büWnünde, kapıtalıat bır ülkedir; egemen lIJUf 
bütünüyle burju .. zldIr. Kapıtalıat işletmeci bUyük 
toprak aablpleri burjunzlnlıı kapunu Içindedir; Ceo
dal iilıidier kabntllUll &ürdüren topıak aealan kellmI 
burjuvazinin iktidanna ortaktır. Burjuvazinin ıktıda· 
rmda batı çeken büyük burjuvezldlr. ( ... ) Parti, ( ... ) 
Türldye kapltaUznılnin bır slatem olarak emperyalizm· 
le bütünle,tlelnl ve burjuvazinin biç bır keIInıInIn bu 
bülünleımeden kopamayacaeım ve kopınak da 1Jte· 
meyeceelnl dikkate" Ihr. (Tfirkiy. Işçi ParlUi ProlI'U' 
m< birinci bilim, HazIJan 1975, i. 17) 

BUlada ı .. , daba çok, TUridye kaplteılzmlnln 
"oHpqjI<" bır tepeden ml Ibaret oldugu, yokAI: tepell 
tie gövciell araaıııda güçlü baelar bulunan bır piramidi 
ml andırclıtı üzerınde durulacak. 

196"1971 döneminde TUridye IIÇI Partlal, TUr· 
ldye'nln kapltali&t bir toplum yapısına sahıp oldu lu
nu, TUrkiye taranında feodal artıklar bulunmakta bir
Ukte temel nlteUeının kapitall&l oldueunu anlatmak 
ve kanıtlamak ıçın teorik, ıdeolojık ve &Ly .... mücade· 
le verdi. Bu mücadele, genel olamk Türldye toplumu· 
nun, özel olarak da Türldye kır kellmlnln nlteURI ko· 
DUSUDda öneırl1 açlkhklaı getirdi. 

Ancak, Türldye brzb geöıbnl lçlnde çarpık dee .. • 
}endimıelere, bir uçtan öbür uee aavrulmalara uygun 
bır topnk oluıturuyor. 1961·1971 döneminin Ildncl 
yanmıda l,çl lllllfı partilinin kart_ına Türklye tenmı· 
nın Ceodal bır yapıda, kapıtalıat .... ylln iae çok geri 
oIdueunu ve bu yüzden de ''bir avuç,l,blrUkçl" keııi· 
mi dı,mda burjuvazıyı de Içine alan bır mllU demok· 
ntlk cephe gerekııelnl Uerl .Urerek çıkanlar, 1971 
ıonnaında TUrklye tarunını ve .... ylln geriliRini tUm· 
den unularak tekellere &ıplanddar. Bu kez de TUrklye 
bütüW bır yana bırakılatak &ld .. e tekeUer algılanma· 
ya bıııandı ve mLIU demokntlk cephe, biraz öZttlrk· 
çeleıUrUe .. k, yerini ulu ... demokntlk cepbaye bırak· 
tı. 

BOYtlK SANAYIIN YANıNDAKI 
KOÇOK SANAYI 

Türkıye kapitalizmini ve özelUkIe Imalat .. naylını 
bır "oUgar,lk" yapıya lndlrgemekle plromldln tepe&lnl 

1 

_ plromldl ortadan bldırablleceelnl aaıımak .1 
anlamb. Böyle bır sanınm dotnı olmadılım aniaınak 
. Içln Bwıı'cIaId IId otomobU fabrlkaa duıdueu zaman 
büyük bır yan sanayiin d. duracaıuu yazan gazete ba· 
berleri btle y.tertı olabiliyor. 

Amerika BlrIoılk Devletleri n. �küçUk ..... ylln .. 
ya)'iIDhRıy\a tanınan Japonya'da ve Türldy.'de Imalat 
lIDIy\inin küçük ve büyük keoImIerinde çabtanlarm 
daeıbmım gölteren birinci teblo, bu konuda dlitündü· 
rÜCU obnalı. 

MtlLKİYET YAPıSı VE ıç p:NETLENME 

Sanayı kelimlndeld mUlIdyet y.pllUUl 1ÇIÖk .. 
tlıebUmek ıçın 'lUrIdye TIc:aıet SIcIH <hzeieoiniıı icii 
on be, yıIhk .. yıiarmın .ynıblı bır Inceleıımeal, ka· 
ci 'u IODUÇlan veriyor: 

'lUrIdye ..... y\lnde ıon on beı yıl lçinde oIdukç. 
bızh bır ,lrketleıme söz kon ..... Şırketletmo 1960'Ja. 
nn Ildnci yanmıda hızlanmaya bqbyor. TUrtIyo'de 
1963 yılında toplam 84 lDOııiın ,Irket kııru ...... bn. 

Tablo 1 : 8Oyi1k ve KDçllk Imalot SanayIInde ç..şonlann Sektörel Dalııımı (Yllzde) 

ABD (19S8) 

Sektörler Bi1YOk KDçllk 

Gıda · t1LdIn . Içld 1 1 .4 10.9 
Dokuma · glylm 5.9 8.6 
�tIıU 5.7 5.0 
Kimya 5.9 5.9 
�deni eşya 7.1 8.2 
Elekirikli maldne 343 33.1 

Kaynak: Birleşmiş Milletler lsuti.dkleri. 

Birinci tabloda IrnaIat · .... y\lnln bızı dalian ba· 
kunmdan verilen daRıbm, küçük .... ylln büyük ..... 
yIIn oldueu yerde yeıenııelnln kanıtlanndan biri. Bu· 
nu küçük ..... yi ile bUyük .... yi araandald baelantı· 
nın bır göstergeli olarak kabul .tmek mümkün. 

TEKELLERLE BAŞLAY AN BAGIMLIUK 

OllTtl öRretlm Uyeleri K.Göym.n Ile G. Tüzün' 
un yapbldan bır çlh4mada (ODTV G.qme D.rgiıi, 
.. yı 11), yahana sermaye. CIrmaIann 10 ve daha çok 
kltl çalııtıran öZel IrnaIat .... yii ftmıalannın .. t"bun 
lçlndeld payını gö&leren bır tablo var. 

TABLO 2: Yab;ına Sermayeli Firmaların 
Satışlordaki Payı (1973) 

:e���� ____________ !:d:��� 
Sınai kımyasal Urünler 
Taşıt araçları 
Lastik 
Çimento ve çimentodiln gereç�r 
Elektrik mak. ve elektronik 
�ki kimyasal ürünler 

82.1 
59.8 
58.4 
54.7 
463 
31.0 

ikinci tabloda Dk üç sırada yer alan ııınal Idmya· 
sal Urünler. taşıt araçlan ve lastik aektörlerl, aynı za· 
manda tekalleıme oranının da en y\lkaek oldueu .. k· 
törier. Buradan fU sonuca uıa,ı1ablllyor: TUrkiye ıko
nomlll kendı tekeUeri aracı\ıtıyla dışa balunlı durum· 
dadır. Tekeller aracı\ıtıyla dışa balunlılık, .konoml 
lçlndeld bUttlnleıme nedeniyle tUm ekonominin dıı, 
baRımh olm ... ıonucunu d$ruyor. Plromldln tepell 
lle ablm" olan çengel, plnnıldln tabanına kadar ini· 
yor. "En önemllili de Türkıye kaplteılzmlnln .mperya· 
IIzmle btilünleımelidlr. Emperyallzmle bUttlnleı" 
yalnızca bır avuç 'işblrUkçl burjuvazi' veya 'finana oU· 
garılll' deeııdlr, bUyük burjuvazinin yabancı aennaye 
Ue lçU d"ıı olmasının yanı III'II, Türkıye kaplteılzml 
bır olıtem olarak kapltellat dUnya Ila .konomlk, t.k. 
nolo�k, maU, poUtlk ve aakeri baeınılıbk tu,ldleri 
ıçınde bUttlnle'mlttlr". (Türldyo Işçi Partt.l P>ogromı, 
•. 9.) 

laponya (1958) TIlrIdye (1970) 

BUy\lk KDçük 8OYI1k K\IçLI< 

265 19.7 20.0 15.0 
1 7.5 18.0 30.0 30.0 

2.1 35 2.0 2.0 
1 3  ·33 8.D 3.0 
05 2.1 16.0 14.0 

1 1 .2  2.1 16.0 14.0 

1976 yılında bu .yı 745 omyor. Kurulan IDOIIIm .ır
ketlerde de .n bUYÜk payı IrnaIat _yil allyw. AJIII 
yıllar ıçın Imalat &anayiinde kurulan anClllbn tirDt .· 
yılan, muıyla, 46 ve 389. 

Şlrketle,me lIÜftCi 1970'lore kadar ciaba çok i· 
mitod ,Irketlerin anonlm ıırketlere döDlt_ lıIç� 
mlnde oluyor. Bundan .onra iae boldlJıllo,lııo _ 
geUyor ve büyük anonim ıırketler boldlııc _ya 
batbyor. 

1960'lann Ildnci YarLLUUL kadar anonlm ,_o 
rin pay IIlIıIplerinde kıtlıer ve alio ,irketleri .... 1ıII 
durumda. oyaa bu tarilıJerden .. nn, 1DODIrn tirket
\erin pay ublpleri aruında IDOnlm ıırketler ... _ 
maya ba"'yor. Bu durum, 'lUrIdye kapl_ııde 
önemll bır nltenk dellılkllllnln bq\anp:L EkOllClllll 
teknık anlamda Iç kenetlenmallnl c.lt_ken, mil· 
Idyet yapııı bakunmdan da Iç ka .. _ öııomU 
bir yol aJınıyor. Türldye kaplteılzmlnd. plnmIdIn te
pe&l 1\e gövdeli birbirine daba çok balunlı duruma ... 
Uyor. 

Şlrkel\erin ,Irketlere katılınu ııürednde banka· 
iann lıtIıakIorinln de öZel bır öneml var. Bunun dı· 
ımda bankalann banka\aı:a iştlıaklorl o\guauyla da 
karıı kartıya blınıyor. ömelln, Türldye lı Da_· 
nın Türk Dış Tıcaret Bankaama, Yapı ve Kredi BlOka· 
linin U\wlaransı Endü&trl ve Tıcaret Bankaaına IıII· 
rakleri bunlar arasında. . 

1960'larda belirginleıip dönemin Ildnci y ..... cıa 
hızlanan bu geHımeler, büyük kapltallatler ıçın ö .. mi 
kolayWdan da blrUkte getırıyor. Anık bır _ya 
grubunun bır ılrketl denetım a1tma aialıi_ Iç'" 
.. rmayellnln yanmıdan CUIUıııı .Ie ,eç _ _  _ 
lu deeU. Bır yandan pay IIlIıIpleri .yıamuı _. 
bır yandan ıırket mülldyetlerinln Iç Içe gtrmoai ma ... 
cu, bır &erlll&ye grubunun bır ,irketi de .. tle� ıçın aermayellnln küçük bır bölUmü yeterH o\uyw. 

KADERLER BIRLEŞIYOR 

"Koç Sermaye Grubu" ıçınde be, ai\eri ..var: Koç ADeli, Koç Holdıng A.Ş., Koç Tophılu ... 
Yöneticileri, Koç Holdıng Emelıll v. Yardım Sandılı 
Vakfı, Vebbl Koç VaktL Bunlar "BUyUk Koç AIIooI" 
ni olu,turuyor. Büyük Koç A\IeII, Koç Sermaya G .... 
bunun gerçek hilaedadan. 

'lUrIdye'nin metal lıleyen en büyük öZel iıle_ 
olan Türk Demır Döklimde "BUyUk Koç AIIeII"n1n 

.. .... 



EYif ÇATAN B U RJ UVAZi 

SIGORTA VE BANKA SERMAYESI ILE TICARET VE SANAVI SERMAYESI BIRBIRLERlVLE VE BUNLAR DA KAMU KESIMI 
ILE ıÇ IÇE GEÇMIŞ DURUMDA. BU ıÇ IÇELlKTE MüLKIYET VAPISI VE DAGILIMI KADAR ORTAK IŞLETMELERIN DE ROL 
OYNADlGı GöRüLüYOR. AV RICA, BüYüK IŞLETMELER, MüLKIYET V APıSıNA DOKUNMADAN, KüÇüK VE ORTA SANAVI 
IŞLETMELERINI, üRETIMLERINE TALEP VARATARAK VE HAMMADDELERINI SAGLAVARAK KENDI ETKI VE DENETIM 
AGı ıÇINE ALABILIYOR. 

toplam payı toplam .. mıayenln yüzde 36'1 kadar. Kav 
omıan SanayUnde ile bu pay yüzde 40. TUrIı. General 
Elektrlk't. ''Büyük Koç AIIeoI"nIn payı yok. Bunun 
yadDe, paylarııun yüzde 43'ümin " Büyük Koç AIIeoI" 
nın ellDde olduıu Arçen Ş\rkııU'nIn TUrIı. General 
Elektrlk'tekl oermaye payı yüzde 37 oranında. 

Türldye'de ,,_ler bır yana, sadece Koç Ser
maye Grubwıa belh IfIetme ve ıırketlerin de Iç Içe 
ııIm>I, durumda oldulu göıüliyor. Bu yüzden toplam 
_mıayenln _dan u bır bölümü ile .. anayenln 
Iilınüııii d .... tım altıııa alıııai< mUmkün obıyor. 

Blo kamu Ikbell tetel>büiii ohın Makın. Kimya 
EOdiiII:ıIII Kurumu, Koç Sermaye Grubumın "Urak
Iedneleo TÜrIı. Traktör ile Tat", Türk Otomobıl Fab
rikaiuıın; " Bankaa ile Cam Elya!, Alil Çeük, Gene
ral Elektrik, Tofq gıbı beW beth Koç Sermaye Gru
bu yatınmlarmuı ortalıi. Bu ıkı örnek, Koç Sermaye 
Grubu ile bır kamu kımW,u ohın MKEK'nun ve ço
ıu kes "oohlpOıZ" diye oItelenen " Banu'nın kade
dnin ayıu .. pete konmuı olduıumı g_yor. Bunu 
fÖyle de >öylemek mlimkün: cam Elya!, Alil ÇeUk, 
General Elektrik, Tofq gıbı Koç yatırımlarının maUa· 
ıma uY&UbJDacak fiyatlar, bu "letmeledn bemmadde 
bubıp bulamaınalan, bu ı,letmelordekl topbı " söz
Iotmelerl ve nlbayet bu "lebnele� klrIan ve kır 
cnnian "Büyük Koç AIIeIi"oI olduRu -kııdar " Ban, 
kaemı .e MKEK'n� da UgIIendlrlyor. 

Sadece buıılu bile Tlirlı.lye kapitaUzmine "oUp:
tık .. bır yop. yakqbrmanuı temelslzUöInI göstermeye 
yeöyor. Piramidin en üııt tepelednden biri ohın Koç 
Semıaye Grubu, kamUJOl ve özel kesıml. Iç Iç. du· 
nımda. 

HAMILINE YAZıLı KOLAYLıK 

"Büyük Koç AIIeoI"nIn önemU pay aahibi olduıu 
Kav Oanan Sanayiinde adlan .. planamayan pay 
ablplednln paylannın sermayenin tümüne. omOl yüz- . 
de 69. AerOlol Va« Sanayiinde ise bu omn yüzde 
77.ı; olarak görünüyor. Bunlann çok büyük bır bölü
mü, hamllne yazılı blale .netlerl. Ama bunlann üze
dnde kime alt olduAumın ywlmamaoı mülldyet baA· 
hınblını deA"tlnnlyor. Daha açıl' hamlUno yazılı 
bIIM aenellerlnln "Büyük Koç AUeoI"nIn eUnde ohna
dılına klmae güvence verem .... GeUr vergl&l .lıtemlnde 
çotltU geUrlerln, bu &mda mülk geUrIerliıln blrle,lIrlle
rek vergllenmetl UkeaI var. Bır sermayedarın kendı 
adına ve bemWne (tq.yana) yazılı hiaae senetlerinden 
olde eıııtı ıemettlilerl toplayamk verglolnl ödemesi 
gereldyor. Oyaa, Iıteyen eermayedaı IıtedIII zaman 
bu blrle,tlnneden kolayhlda kaçablUyor. Bu durumda 

• da bemWne yazılı bIIM eenellerlnln her birinin ayn 
ıyn vergilerini ödeyeblldlAlnden, tUmllnü bır amy. ge
tlıdlj!lnde ödemesi gereken yllkaek vergı omnından 
kurtulablllyo •. O kadar kı, bunlann "doleri bUe bu 
yolla keyltlerl lıtedltl zaman vergı vereblUyorlar. 

Bu tUr hiiie _netlerlı .ym zamanda, büyUk ser· 
maye gruplannın bürokmdnin list tepelerlnl allamca 
kendiledne bellamak ıçın kulland.1dan bır kolayhk 
durumunda. Bu yolla üııt düzeydeld kamu görevllieri 
henüz görevlerini IilrdUrUrlerken, büyük &ermaye grup
larının küçük, ama yararlı ortaklan durumuna gelırlle. 
bWyorlar. 

TORKİYE'DE BIRLEŞEN ÇIKARLAR 

Türldye'dekl üç yabenc. tekerlek ıuııaı ,lrkell
nin ortaldannı göoteren üçüncü tablo, büyllk eenna· 
ye gruplannın, dUI\y&DJD büyük tekelleriıl Türldye' 
de birbirleriyle ortak yapma "levini de üaUenınl, 01-
duAunu anlıtıyor. 

ten IIgortacılıla kadar çok geıılt bır aiaııa yaydm" 
oluyor. Aynca, çok ayıda ligorta ıkkeU miIWyet 
yap" bakımlOdan IOD derecıelç Içe gimıiı; ... rodeyae 
bır tek .\iorta kurumumın ,ubelerl g_UDde. 

öte yandan, kamu IkIIadl tetebbüllorl de � ... 
ük, AEG, Poioan, 'Ilirlı. Traktör, Tat"" TOE, Çukur
ova Elektrik gıbı pek çok özel kwulu",n 0_. 

Tablo 3: Oç ı..stik Fimwında Ortıklor 

Sermaye dalııımı: 

Yabana oraklar: 

Yeril Ortaklar: 

Goodyur Ustllderi 
T .A.ş. 

% 66.67 yabancı 
% 33,33 yerli 
The Goody .... 
Tir<>Rulıber Co. 
(ABD) 
29'u tli:zel, 
68S'i gerçek toplam 714 
yerii ortak: OYAK, 
Gar.ıntl Bankası, 
Tatko, 
RıfatYalman 

Türk Pirelli 
ı..stikleri A.Ş. 

% 51 y.bana 
% 49 yerli 
Socie� Internationale 
Pi",1Ii SPA (ıtalya), Dunlop 
Holdings ltd.(lngll..,.,) 
T. lı Bankası, 
T egonso Tic. A. Ş., 
Eczaabaıı Ilaç San. ve 
Tic. A.Ş., 
E ..... yol Telaıik MaI .. me 
Tic. ve san . A.Ş., 
Koç Grubu 

Unlroyal EndILStri 
TA.Ş. 

% 60 yabana 
% 40 yerii 
United 5ıaus 
Rulıbor Co. 
(ABD) 
Koç HoIdlnıı A.Ş. 

Kaynak: Y. Küçük ve E. Türkcan, ''Teknoloji Tr.ınsferi Yoluyla Kimya Sanayiinde B.lımlılıl., Art.,,", 
Ekim 1976, Toksir,s. 68'den aktaran: Yurt ve Dünya, sayı 2, s. 223. 

Oçüncü tabloda Pirelli ve. Onlroyal·1n Koç Gru
bunun "tIralderl aruuıda olduıu görülüyor. Good· 
year'ıo ortaklan araanda yer alan Tatko I .. Koç Gru· 
bu lçlndeld ,Irketlerden biri. Aynca, Gamnll Bankas. 
da Goodyear'ın ortaldan arasında bulunuyor. Garanti 
Bankuının biıoe .. nellerı iıe son yıllarda el deAi4t1r
mı, ve Koç Grubu bu bankanın en önemU ortaıtı ol. 
mu, durumda. Böylece, Türldye'de tekerlek IıatIAI 
Ureten üç dünya tekellne Koç Grubu ortak oluyor ve 
lekeUer arası çıkar çaıı.ınaa Koç .Grubunda ortaklık 
ile çıkar bUlünlüAUne dÖOÜfüyor. 

BANKALAR, SIGORTALAR VE KİT'LER 

Son on yılda büyük sanayı gruplarının bankıı h1a
.. Iednl eUerlne geçlrmelednln yanında, büyük banka· 
iann aanayl ı,letmeledne ortak ohna çahalan yoıun
Iqmq durumda. "Urakler banka .. rmayell ile &anayi 
sermayeli amoında ve büyük özel bankıılarla büyük 
eeanaye gruplın arasında baAlayıc. haikaiar "ı .. lnl 
göıtlyor. örııeAln, " Bankuı 19 aanayl kwulUlunun 
aeanayelerlnln yüzde 20'.kıden razUOl deneıUyor. 
Hloaelerlnln ablplerlne bakıhnca, özel kellm dıfm· 
dayın" görllnlimU veren " Bankuı, ı,tlraklerl ve bun· 
iann datılun. Ue tam bır özel kesim kwuluıu duru· 
muna geUyor. ÇUnIdl Bankanın kaderi ile özel .. ktö· 
rIIn kaderi, ortak yatıronlarda birieıiyor. 

" Banu, dolıyh ya da dolayOlZ biçimde, Ana
dobı S\iorta, Ankıım Sıgorta, Doalek Reaoürana Ue 
Mıllı ReuUraOl ,irketlerinin Ermayelinin yanomdan 
razıuma ablp. Böylece, bır banka sanayı ve tra"t-

Bütün bunlar, Ilgorta .e banka aennayeli Ile 1112-
ret ve sanayı oennayelinln birbirleriyle ve bunlann da 
kıımu kesimi Ile Iç Içe olduıunu ya açgça ortaya ko
yuyor ya da bu yönde önemU ipuçlın vo!rlyor. Bu Iç 
Içelikle mülklyeı yap •• ve daAdDD' kaıkr ortalt 1,1et· 
melerin de önemlı bır rol oynadıAı gör'.ilüyor. Bunun 
da öle8lnde baRınıbhklar ortaya çıkıyor. SözgaBml, 
belli ba,h blr-ikl otomollv saıiayll "letmelinde döviz 
akınılO. ya da hüklimeıle sUrılürlllen bır pazarhk ned .. .  
nlyle üretımin kısa bır süre ıçın bile olıa durması, yay
gın bır "yan aanayl" allını da üre_ durdunna zorun
luluAuyla 1w1. lw1ıya bırakabillyor. Büyük "�e
ler, mülkiyet yapııına dokunmadan, küçük ve orta g. 
nayl "Ietmelerını, ürellmleriıe w.,p yamtamk v. 
bemmaddelerini "Alayamk kendı eıkl ve de ... llm aıtı 
Içine a1ahWyor. 

BUlün bu bilgilerle onlara temel ohın verılerı, 
daha da zenglnle,ıırıp geUıtlrerek ber yerde a9lda
mak gerek. Ama yine de, oUPf11y1 "kalnden' 1er, 
her cinayetin ve her t.ürli mullbatln oorumlUIII olarak 
"oUPf1I"ye saldıranlar olacaktır. Böyleled, ak.ıi .ni. 
remedltl, ama Içine de a1ndlEmeıııal geutmeler kar
ı.ında, dutlerinde yamttıil' devler niyetine yeldellr
menlerlne saldımn Don Kltot'a benziyorlar. Alızıa. 
nndald ve dÜflerlndeld dütman, ancak duvar yuda. 
nnde cIıImlenebWyor. Gerçek dünyadald dÜfmanaa 
"Ine de.� ediyor. 

"Benzebnede y�hna . olmu" ama, bu benzet. 
mede bır yanı\i. var. YüZyıllar öncesinin emıU Don 
Klfot'unu, bugüne, hem de bu kadar kalabalıkla,tır •• nk ta,mada, eevlm1l1lk bır yana, bal,,�nablUr bır 
yan bulmak mümkün mlı'7 

_�� ______ ıMm. ________ • ________ W _________________________ _ 
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"Doğar doğmaz bile güneş, eskiydi artık bizim için gün" 

BEDRETTiN CÖMERT iCiN : 
ŞÜKRAN BATU 

-

Ankara'nın ruhlan da karartan p .. h 
1Unı.i ,.nde kalır, yerini yemy.,U bir 
eerinlile bırakır w ardmdan yu ucakla
n bqlar. Yine d. o1auo dtniniz, o kap· 
bnnlık httan Iyidir ya. Hem de, o ak
.-ın .mıHli mücadelenin yorulmuş dü
tiinceıerine iııanuı yqadı.lmı da an.ım
.tmu mı. O akşam .mnliklerinde m
tmıs:ı duvara w:rip yatama kaqı beu.bı
DW wrmez naiainls? Y&fUllS IfIIIDÇte ol' 
_, lIl"tmI-.da daha ,imdiden abi ezmeye 
bq1ayan tatlı bir yüküna YU'dD'. Kosko· 
ca bir Gombrleh çevirtai. Ettetik kura
mma lı:üçüm.nmeyecek katkılar. Türk 
diliDe bakmadan ull.lllnadan yapılan kat· 
kılar. Yua1ar, yu.ılar ve yuılar ... 

Y&flDJZ da otuuekiı:dlr hani. Tam da 
'Verimli çal.ı,acalun yıll&r deniniz. E't'i
mi de ne çok eniyorum diye dü,ünürsü' 
nüz. Artık kiraemktan da kuriulmUfau, 
nu-.dur. Sırtuuz duvarda, y&.fınız otuue· 
kiz, karak14 ,eçmit Ankara'yı ye,illikler 
büriimÜf ve siz heaabuuzı veriyonunut. 
Mücadeleden batka teyler dÜfünmek 
iıtiyorsunuz ya yine de akhOlzda hep o 
kara tedhiş vardıı,. Çocuklar ölmektedir, 
öfnnci1er, işçiler, kadmlar ve inan dü· 
.ünceaini ,elittinneye ulrqan öRtet· 
menler. Sanki kapkara bil' el i.na.n dü
,iinoesini kuunu "temektedir bu dün
y..wı. 

OY • •  n neler iltemadin. Hep pay. 
lqmak iıtemez mlydin E"diklerinle. 
Hani JLI' diyordun: "Ben de, bir çok in· 
.. n libi, ahip oldutum iyi 'fe IÜHI ,ey
leri paylqmaktan haz duyaram. Hele de 
bu bafkalarl dOltlanm ."dlklaimtıe, bu 
duydulum hazzın ölçüSi. yoktur. Arma' 
ian wrmeyi çok .verim. Armalan .er· 
nıe olayı, benim iç dünyamda, buit bir 
&Jıp wmıe eylemi delildir. Verecetim 
U'matanm Ilkin benim belmimi do· 
yunn .. eeretir, ilkin kendime yakıttu
malıyam onu". Bu düşüneen detil mly· 
di, Paft8e'leri, Gramıci'leri, Croce'leri, 
Eeo'lan, P .. oHni'leri, Montale'leri, 
Ouuimodo'lan ve admı bilmedilimiz 
varlıtmdan bile haberimiz olmadılı da· 
ha nice İtalyan ounını Türk diline ka
undaan. Otuuekiz yıllık dopdulu ya· 
tamında, mtındaki dalaraRuıdı inan· 
lar araandaki karde,lik çaQrıuna ya.lu· 
lan tu türküler için Ölıene bezene ayadı· 
lım o anlamlı yer. 

"Kimi anlarınuz vudll', tepeder. ta· 
nala hem duylU, hem dÜfünce&inizdir. 
Kimiainde duyCUlu"l% allı' buar, .nat 
oIu,ur; ldmiairıde de dÜ4iiDoe alır ba· 
Nf, bilimler olu,ur. Ve çolu zaman, 
bütiill bu duyıu w d�ünC8tainizi an
lat.maya, iletmeye, ,üç w yeteDek amu· 
nundan önce, vakit elwrmn. Benim bu 
.. niyenin en küçük birimlerinden bile 
küçük bir lÜredeki acımı, .. vineimi, yılu
I"unı. yiireklenı..imi, kahroluşumu han· 
ri hız alı.e timüyle iletebUir" Bedrettin 
Cömert, böyletine .YIIlerini, acılarını. 
yüreklerıi,ini dile ııetirmede. zamanuı 
kendine eerdiQ:I enıeUerden ,ikayetçi
dir. Zaman varda hep onun öoiinde. 
Sanı �amana kar,ı yartfmakt&dır Bedri. 

Ca1ışmak ııereleiyordu. CalLfmaır. yo· 
Rwı ç&Jı,mak, zamana kaqı çalllimak 
ve .. üretmek. Böyle kablıyordun ten de 
ya.-mı 18.wnmaya. Toplumaal yatam ül· 
küleri kar,ıanda zorunluyu.ı diyordun. 
Ne demiftin hani '"TUrk DUioonde bun· 
dan bu yı) öneeai: "lOtabın okura ilet. 
mek Lat.ed.ili kitabın kendi tavnndan ,
çıkça bellrea topluma. ya .. m ülkeleri 
her okuru. bllinçU blryurtta, olarak illi· 
Imdirrnek zorundada. Bu tilkülerde, za· 
mana w koşullara ııöre benim.medi· 
Ilmlz yanlar bulabilininiz, ama emekçi 
anılının kurtulu,u uRruna dile ,elirilen 
beklenti, özlem, ba,kaldm, bloyruk vb. 
ötelere duyarlıkaz kalamazııuuz, kabl
marnazlık edemeZllniz." Okubnaklj der· 
din, bu ülkento inaaruna. Bir yurtta, ola· 
rak duyarlı olmaanı önıerrroi,tin. Okut· 
mak 1Lm&, okumaL.:..ı, dÜl.eyıi.%lili aylı" 

detmek i.terrıi4tin hep. SOrumlUZca oku· 

mak, rahatlıkla, kolaylılda okumak de· 

Illdi bu. " Rahat okuyup, rahat yuma 

Çalı biıde de kaparunak zorundadU' ar· 

tak. Okumarun or' ııı ·fa.tnaıun aaamı ta· 
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dan.k ancak, benlllimW, anat .. dü
,Unct plyuuuı.a .,emen olançUriinÜf
lüten, koku,mufluktan kurtaıabUlriz" 
diye dü,ünmÜfWn. DÜfünmÜf ve yumı, 
ft .'lUnmu,tun bunu o ftfecefllnln ya
nında hiç kalan o otuz.ldzlilt daRareı
lında. 

Dütl.inC8 wl duylU, altd ·w yürek. 
Neydi bunlar anandaki ıutld. Otuz.kiz 
ya,mda bir Bedftttin Cömert, hem bi
lim adaım, bem anatçı. Kolay mıydı 
öyle ka ... nıIum birbirini yedill bır top
lumda dmdan çı.bn.ak bu iJdtemin. 
Ha,kırmak &enldyordu, kulaklan ..,ır-
edercedne batarmak, yüzlere wmıak. 
Hani nUlI haykırma,bn MUUyet Saut 
D .. atainden: "DuYlUaalllla haya, duy
lUya e ... t. BDimclUle hayli', biUme evet. 
Kendinden koparılıp parçalara ayn1ma.k 
ilterneyen, kötü \I%J1\&n1qmaıuı.. } ... &l. •. 
tırlCl kolayhklarında bütüntütün yitir
mek latemeyen fU ben. haykırıyorum: 
Ey bilim adamları. İçinizden kopup (e' 
len, ara,bnp, didikleyip, bil'le,tiıip bul· 
duRunuz düşünceleriniz; dÜflerinize, .z· 
ııilerinize, heyecanınıza, çıldırı noktuı· 
na varan çoşkunun bulaflP ,elen bu· 
lu,larUlIzı, oturup özeUikle duyCU yü· 
künden antmayuıız, onları denetinm 
ama ınuala.rda, ri,ler &rallDda kurutma 
ymız. Koyun içinizi her yapblınıu, 
koyun ki okunabilesini.%, ölretebil.iniJ:. 
Ky.u.n id anat 've dÜfünce daha çabuk 
ilerl.in. Bilimcilikoynamak bo" İçim· 
den, pani bir bütün olarak kendinizden 
batta neyiniz var gelecek kuf8.klua ile
tecek? Çünkü içiniz ıiz. aiz de içinizal· 
nb:. lnat 1 yalnız sanatta delil, bilimler' 
de de (ÜıeldU. Bu (ÜZellilin nitelili ba,-
kadll' ama fÜZeleür." 

. 

ölüm. Ölümü dÜfünmÜf m�dün hiç. 
Olimü dÜfüomemek elde miydi hiç bu 
bin dokuzyüz yetmiş .kiz Ankara'RD
da. Gencecik filizlerin daha boy verme· 
den devrilditi bil'Anbra'da, in.nlılın 
ııcak1lRın yüretinden biran oltun ekailt· 
meye"bir Bedri, DALLı olur da dÜfüne· 
mezdi öıümiJ. Dü,ünürdü elbet. Bir de 
Ank.ara'DU\ o kuveUi k141 yokmuydu. 
Ceyhun Atu! K' tlIU öldüRünde dütün· 
memit mıydin öhimü? "Acaba ııözün an
Rzat karanp içindeki ı,ıl ltıl ,.atam .
raymına da.lılıverdilni duyum .. dılı an, 
neler ,eçti akımdan" diye I«munı, 
mıydın. Sonra yine kendin yanıtlanu,· 
tın: "Anladam, ölümdür en ıon yalrıızh
lunız". Ama o kuvetli bulutlar Ankara 
üzerinden &idiace. eldince ve yenni ye
.ıiUiklere bırakmC& yine de ölümü Iteri 
atıvermaz miydi in .. n. "Havalar iyice 
ıanıp, ıobalar kald.rılıp, kalortrerler sön
dürülmedikçe, (Üne,U ve ııeak haYalar 
bile Ankara kentinin ııöleyüzüne daldı
.. rml, çizplerini owp temizleyemı· 
yor". Ama imdi kaloriterler lÖomüf. 
ıobalaı kaldırılmı,b. Ne diyordu Ou .. i· 
modo, yüretini de içine keta.rak Türk· 
çede yeniden dolurduRun ,iirinde : 
Elire. 
bir d&J olmu, 
çiçekl, -ıir bötründe 

Bit.kilerden tatlardan lUt&rdan 
bayvanlar doluyor 
ıoIuRunda havanın 

öli.lnü ,imdilik d�ünmemeUydi In· 
gn. 1naanlar babarda ya da yuda ölme· 
meliydi. Onun yerine bir İtalyan taran· 
teU .. ı ya da çocukluRunu y .. adlRın Si· 
vaıı'ın ne,eU bir türkÜlÜnü diitünmek da
ha iyiydi. Sonra Türk DU Kurultayı var· 
dı. Yıllarca lÜrdüıdülün Türk dlUt müca· 
delen vardı. DU demek )'If&nl demekti. 

Şlmdi .bah olmuştu. Hem de kilori· 
terler IÖnmÜf, aobalarkaldınlmıfb. An
kara bile lÜZeldi. Belkl de Pave. ,eldi 
&ıCıma; 
" Ama ona 
:yeryüzünün en ıüzel .dalarmda 
.�t.Rın IÖkü,ünü ııörmÜ4 lı lhli birisi 
olduiıunu lÖyledlRlmde, 
anılarına Ii[Ülia'n .. ylp 
"dotar dotmaz bile ıüne, 
etldydJ bizim için Ii[Ün" 
..leMa, 

Glin peidi ama etldydi .nin için. 
Zamana kar,ı aH:nek, zamarun ügüne 
_tmek eerekiyordu. Kapıdan çıkarken 
öllim yoktu klll.ca. Dil'in vardı, y .. arnı 

_'Alnınan vardı, okutmak vKdI. I&I1&t 
vardı, duyıu vardı, bilim ftl'dı. lnanblı 
hQ'kırmak vardı. Belki d. bunların biç
blıı yoktu. Yalruzca o çok •• dilln Ha
un HU.ylo'in bir dlzi.li nrdı.BUtün 
bunların hepllnl özetleyen bir dlzlaiydi 
bu belld d •. Kopolan çıktın. 

P.veıl neden dola .. yordu bu Ankara 
.akalında. Ne dlyoriu Pa .... : 
'"( alnız biri dUl'du içimizden 
akıp yumruRunu-, 
bombot ,ötyiizii\ldü rördüaü. 
Elip !>qını 
öldü Ilk demeden 
dibinde du,ıum ... ·, 

Sırtı duvardaydı. Sırttnda otuueldz yıJ· 
11Iı: dalareılı. Dalarak da detil bır ko
caman çuv". Onca birikim, onca emek, 
onca d�ünoe. öllm mijydü bu, yoka 
zamana mı yenik dÜfmÜftün. OIWn , ... 
çek"n en son yairuzilım mıydı. Belki 
d. Oktay R.(aı ulurladı lenl bu ıon yal· 
mdılında: 

"Oltiine .erçe IÜriliıü inmi" o mutlu 
Alaca benzerdin, deniz kokan yollarda 
Şiiri. üttü mü aklına N'oldu l&Da 
Botaldm, IUIUZ delerm�ne döndün 
timdi" 

Geleneğe saygısızlık 
ya da kendini bilmezlik 

OSMAN S. AROLAT 

A. Kadir Antalya'da barış gecesinde şiir okuyordu. Birden dinleyiciler 
ilril.snıd� bir slogan yükseldi: "Yoksul sahneye", ardından bir tane .daha, 
"Halk yoksulu istiyor". 1938 Harbokulu ula.rıııın güçW Is- .1,  ,:,ta Ş3il . bir  an 
sustu, slopnların kesilmesini bekledi Sloganlar duruldu. Yeniden baŞladı, �i. 
ne kesildi... 

Bu böyle devam edip gitti. 
Sunucu Venersu, A. Kadir'i tanıtmak zorunda kaldı: "Sahnede size şiir· 

lerini okunukta olan sana.tçı Nazım Hikmet'le on yılı aşkm bir süre birtik. 
hapis yatmıştır. Saygıh olun." 

Bu uyarıya bağırtılatın çoiunluiu kesildi, sad<ce birkaç çatbk ses kal
dı. A. Kadir şiirlerini okuyup sahneden ayrıldı ... 

Ertesi gün sayısızlıiı ya�n siyual fr.ıksiyonun önde &elenleri kendileri
ni savunmaya çalışıyoliardı: "Biz, halkın talebi olarak Yoksul'un Rhneye çık· 
maSlnı istedik. Yoksul'un sahneye çıkmasını engıellemtk isteyen , o VVSiL biı 
yokuz diyen&eri protesto etmek isu:dilt. /0.. Kadir şiir okurken yapılan lweket 
yanlıştı. Bu durumun öze&eştirisinl yapıp yanlışımızı s�tadık, Bu durumu ar· 
kadoı"'n duyurduk." 

Evet, o genç için olay bu kadar buittL V .. nhşlannı anlmıışlar (I), 
eloıtlrilorinl ( i) y;ıpnııı"'rdı. Herıey olup bitm11. herıey yeriıe oturmuıtu. 

Iı o kadar kolay d<�ildl. ve bu tommlks teıc..s d<vrimcllorinln bu bll,ı
sizlikle, bu geleneğe saYglSlzlıkla ya da kendini bilmezlilde bunu .. nlamalan 
mlimkUn doAlidi. MümkUn olm.dı do ... 

300·500 kiıilik bır grup düıünUn. Anadolu'nun bır llind< örgütIenmil
Ior (I). Herıeyi en iyi biliyorlar da. liderlori·dahll hiçbiri A. Ka�ir'i tanmıyor. 
1938 Harp Okulu o!.ıyı", bilmiyor. 1971 h;ı",keti öncesinde ondo bundo tü
..eyen çoAu yokoluveren sazı saz, sözü söz yoksulu kişilerden birinin benzerini 
sahneye çıkarcağız, onunla sloganlar bağırıp a.nnaCilAız diye say&öızhlı.. üzeri· 
ne saygısızlık ediyorlar. 

Bunun devrimcilikle delil, Vunan tiyatrosundaki katilrSlzle (annı-nla) 
ilgisi vardır. 

V'ı.n." kepazelik d'AII ... 



TEŞViK DEDiCiN BÖYLE 
OLMALı 

·'}IUkIin.I. anayIcIJere dU.Unmedlk· 
lerı lIııaç kolaylıldan &atladı". Sennay • .  
basını nın  en b\iYiik 1Irajlw böyl. özel· 
lıyor alınan &on .konomlk kararları. Sa· 
naylclJere dU.Unmedlkl.rI lIııaç kolay. 
LıkIannın lillaamuı. diqUnülen yada ar· 
zutaııan b"ka kolaylıldum benilr. &at. 
� olmuı U. ç.llşmlyor. Nııe. 
Idm . .... yleO.r alınan kararlarla yetln· 
memlt olacaklar Id. aynı konuda TıSK 
.... 1 batkanı '" açıklamayı yapıyor: 
'1Iıra .. tia ııcıU IOD taıariar laabeW. an· 
cak yeterli detUdIr". CHP .erdlkçe. aa· 
nayIcD.r d. yelinmedikçe. CHP deba 
'firecek. Dü:tÜD.ilmeyenlerl verme yo· 
lunu deney_k, yine yellnOmeyecek. 
Bu yolda ne"'Ye bdar IIIdllecetı artık 
meralt bile edilmiyor. 

TıSK ,.nel batkanı. aynı kOD�ma· 
_da b"ka ııcınç göru.lere d. yer .erdi. 
bııacatla ııcııı aiınao IOIL kaıaılann A' 
ıalanm.uma eeçmeden öne, NaıiD'den 
bır a1m1l JlIpmotta yorar var . . .... iilıe 
ekonomlalntn ıçınde bulwıdıılu şartlar 
böyle bır oooyai b .... ı atlama &ücllnde 
dei\iciir ... " son d ..... yednde bır ap" 
tamo. YainJz. aptamayı yapan Narın 
olwıca biıu dU.ünmek ıoreldyor. Ne III· 
bl bır oooyai b .... 1aa IÖE edldllIrd.gör
mek ıçın . özelle töyIe: "CUmburlyet 
... bUDalımlı &üalerlnl yqamaktadu; il· 
ka uıoqi .. i>ölUoU akımIarta kar1ı kar· 
..,..m; bu aorunlamı çözımüode .ko
DomIIt ııotItmenln b\iYük ıoIü olacak· 
tır .•• " 

E<:lENCELI BIR LISTE 

Son derece açık, detıl ml? Her halde 
deba açık aöyt .... mez. Har baid. şu ka· 
dan da d .... m .. : "Siz eknaomlk ııeıış· 
memizi atlaym. biz de ...... IYI ve bö
lücü atUnJan durduralım!" CHP. b"lı· 
ca lId bedef göateıd1. Clnay.tleri durdu· 
acak 1'8 ekonomik acmnlan çözecek. 
Her ildıinin d. bu partinin yetenelderi 
ıçınde olmadılı açık. ŞIrndl lpuçlanru 
blifük _yeden alıyor: Clnay.tlerin 
durdurulınua. blifük .. ımayenln talep· 
\elinin gerçekl",lIrUmOIIne batlı. Anda· 
id Dltldyl gö..., görem.dIIl bır yana. 
Geretierini yerine ,.t!ronılyecetı açık. 
Bunun yerine yap""'ı bır tek I' var. Sa· 
nayldı ... dÜfUnmedlklerl lIııaç kolay· 
lıtIan atıamot 

D",Unil.n yada dÜfUnWıneyen kolay' 
bkIar oruında bakm neler .ar: Ihrwııto 
.. ral 1ad .. 1 ta .... yilr.d. 25·d.n yilr.d. 
35'e yil<aellllcll. Ihracal JlIpan ayıu za· 
manda .... ylel tae (Id bem.n tamamı 
böyledir) &atladııı dörizln dörtte birini 
de kendim mal ...... yan .... yllerinl 
Ithal Ibllya<:ı Için kullanabilecek. Yine 
IIııacalçl ..... yld. mal k ... ıIıtl yada 
kredlU olarak yaPtıtı bammadd • •• mal· 
zeme Ithalatının bedeli kader dörizl. e
ler Un!ııııı malı ,.rçe klon Ihraç elml.· 
... yurt d"mda bırakılabilecek. Ihracat 
Işleniled IUUmda dövizin det.rI TiiIt U· 
rul dnalnden detl.llrII.cek oluna. 1Iııa· . 
calçı ber durumda daha yükoek olan 
toplamı alacak. Sanaylcl.bıa .. tçdara 
bam madde Ithalatlanıu ""damak ıçın 
yıllık 50 bın dolara kader döriz .eril.· 
oek. Yabancı bankalardan alınan kredi· 
Ierle Itbalat yapalabllecek v. Ithalalçı 
.. naylcl eter lIııaç da ediyor ... lIııaç et· 
1111 mıdın delerini b"taki Ithalat kradl· 
ıine. raızı ... komlayonuna ""dık dı· 
şarda bırakabilecek. 

Hanlıi birinden .e nam b"lamıdı? 
Hor biri ba,lı batma lçler aCılI. Bu ka· 

ıaılan gördükten ıonra. bAll "CHP bır 
.. rmay. partiıi mIdlr. yada CHP'dllk 
aermayed1lk. mid1ı'1" türünden sorulara 
yaruı aıamanın da anlanu kalnuyor. Bu 
kararlar dizisinden &eçUen nalfOl. blrl 
biI. gereldl yarub v ..... k nitelikte. Sa· 
dece blrl bil. y.terii. Ama bepsl blrUtıe 
ele almınca &OrUnun anlamazlılı daha 
açık biçimd. ortaya çıkıyor. 

Hiç ÇOK OLUR MU? 

1IIıI. veral Iad. oranı ile IIgIU. En balı· 
'rı de bu. Burada blnz daha kolaylık III· 
lanablllrdl. Tav.. detU d. um Iad. 
oıanlan yilr.d. 35'. çıkanlabl�! 
Haıto yilr.de 35 bII. yükaeltllmellymlş. 
Narın. konuJll elellldlOl bır açıdan (!) 
y�ıyor: "Gelirilen tedbirlerin y.te· 
rlnce özendlrlcl o1muı ıçın .ergl ladel .. 
d azami oran oIanyilr.de 35'10 blrleşll· 
rllrnellıllr. Ihracatın ııeıltm .. l lçln hükü
met tetvikler konusunda cömert duran
� 'Acaba çok mu verdim. çok mu 
tir .tıııdirn?· dly. dÜfUnm.melldlr" 
. "Acaba çok mu verdim, çok mu kar 

etllrcllm?" diye dÜfünecek bUkIin.ıı 
tam bulduk ya ... Bazı salça IrnaIalçdan 
da yilr.de 35 oraıuıu dU.ük buluyorlar; 
y�e 100 oimıdlYlDlf. O da olur deyip 
bekl.mekten batka JlIpscak blqey yok. 

Ihracalçl ..... ylcOerln &atıadıldan 
dörizln dörtte birini kendileri ıçın dört· 
te birini d. yan &aDOYDerinln gereld.d 
ıçın kuUanmalanna gelince. Söyleneblle· 
cek olanlann UId. böyle bır tal.bln ana· 
yleDerin kendı tal.p -.ı_Ile bUlÜJlO 
kader yer a1mamııı o1muı. Satıanan dö
rizin bır bölümünUn kendl gerekalnlmleri 
ıçın kuOarumı IIIbl bır talep zaten vardı. 
Ama yan .... yII.ri ıçın de aynı kolaylı· 
Rm attaamaaı. herhalde .dU.lemedlk· 
lerı bir geiitme oldu. Böyle bır ··kolay· 
lık" en b"ta kendl lçlnde ç.ıı.Ik. N.de· 
nı d. çok açık. Ihracatta 'erııl ladOlI aö
züm ona Ihracatı t.,.rik edip artnmak •• 
dıı llcaret açııuu daraltmak ıçın uygu· 
Iarur. Bır yandan IIııacab artırmaya ça· 

. batarken öte yandan Ithalatın da aynı 
biçimde art ...... ıçın e1d.n gel.nI JlIP" 
mot kendl lçlnde çelıtır. 

Ihracal arterkon Ithalat da artacak. 
öteki bütun .konomlk göstergeler gıbı. 
h.r hangi blrblifiim&nIn yada ,.Iltm.· 
nın olması demek, çe,ıııı detl.konlerln 
deba yükaek dilr.eylere Iınnanmuı de· 
rnek. Yalnız burada söylen.n o detll. lIı· 
racatı artma bır önlemln, aynı zamanda 
Ithalatı artmCl lOIluçlar vermemeıl gere-
klyor. Ithalal naad olaa artıyor. Onu bır 
de ··IIııa .. 1ı artnmak" ,.r.kçeılyl. alı· 
nan önl.mleri. daha da artnmak hangi 
akla blzmel oIuyoı'? 

IHRACAT YERINE ITHALATıN 
öZENDIRilMESI 

Bu karar h.r ikiıini blrd.n nam at· 
laı'I Çok kolay. Bır ... aylcl. Ilıncaıton 
.Id • •  ıııRI dövizin yilr.de 25 'ını kendl ll· 
bal g .... klerl lçln kullanabllecekJe. k.ndl 
Ithal ge .. kI.rI ıçın kullanabilecetl mik· 
tar &adece yilr.d. 26 I .. bu mıktar çok 
b\iYiikblrtnplam tubnayablllr. iki katı· 
na çıkarmak olanaiı varken. Bunun 
ıçın de yan sanaylled var. Ba.ka bır d.· 
Yltle. güya yerlı glrdl .. bn aldıRı aana' 
yleU.r. Şlmdl. bunlara da Dk .... yld.h· 
racalçının atıadıRı dörizlıı yilr.d. 25·1n· 
d.n yararlanma olanatı larunllll lt detl· 
.Ir. Döviz. aanaylcl.bıa .. lçırun elinde. 
Bunun yilr.d. 25 'Inelen yan .... yUerinl 
d. yararlandıroblllr. Yaıarlandınnanm 

koşullannm beIIrIenm..ı blryana. Bu a· 
landa çı1ıacalı: olan karaboraa ve opekii· 
laayon eıııtmıerl de bır yana. önemlı 0-
lan blrbqka konu .... O da �: Eter bır 
.... ylel.bracalç.... yan ..... yiied blç 
lIhaL gereti duymuyoılaraa. bundan 100· 
ra duymaldar. ÇUnkii bunlana Itbal et· 
IIkled maIIumdeterl. Ihracalçı ..... yld
nın atıadılı dövizin kandlatne ayırdı., 
dötU birlik payı yıınmda bır dörtte bır· 
ilk payma da yan ..... yiied aduıa el ko
yabllmeıılnl &atlayacak. Böylooe bUflÜDO 
bdar Ithalata eerek duymadan Drotım 
liiıdüren yan aanayl1er d. Ithalal yapma· 
JLI özendlri� oluyorlar. . 

Bır 1onra1d önl.m de aynı nitelikte. 
Ithalal ve lIın<alla ayıu zamanda utra·. 
şan aanaylcUer (kı yine çotunlukta 
oIanIarbu Iüıd.ndlr) lIııaç gerçekl",IIre- ' 
bIldlklerl oranlarda Itbalal da yapacak· 
lar. Bir önceld kararla çelıtıyor IIIbl gö
ruı.billr. Ihraçtan &atlanan dövizin dört
te biri .... yidy •• dörtte biri de yan aa· 
nayll.re aynlırk.n. nall1 oIurda lIııaç 
yapdablldlRI oranlarda Ithalal da yapda· 
lıIIIı'I Ya bld. yada öteld dotru olmak 
.gerekir. 

Dolru olam ""rmay.nln ı,lne ,.I.nl. 
Dolayısıyla, bu önlem bır öncekini an
lam8lzlaşlırlDlŞ oluyor. Burada &özü edi· 
leD önlemln açık anlamı ,öyle: Daha Ön· 
ced.n knıdLU yada mal k ... ıIıIı ı.tenU.n 
kadar Ilbalat yapılacak. berdı bır teılblo 
Ibracal gerçekle,trao. buradan atlanan 
dövizin umü daha önceld llbalalm bede . 
Ilnlnöd.nmeslne kullandabllec.k. Hal· 
ta, ınlanan önlemlerden sonunCUBuna 
gö ... sadece bed.llnl d.lıl. faız ve ko· 
misyon IIIderierini de bu döriz U. ödey.· 
blleoekler. Böyl. bır itleYItın aatlayaca· 
Iİ sonuç. lIııaçtan .Ide edllen um dövız 
g.lIdnln, .... ylclnln etıllml YÖnUnd. 
kuD.anılması yolunun açılmuı oluyor. 

BöYLESINI GöRMEK 
BIR DAHA NASlp OLMAYASILIR ... 

TiiIt Uruınm deR.rinln dÜfUrülmesl 
yada (olmaz ya) ola kl yükaellllrn .. ı ha· 
linde. Dıracatçının döriz ı,lemlerlnden.n 
kArlı sonuçta Çıkma. da "lamyar. 
SaRianan döriz ""ılılı Türk 1Iruı. et.r 
11rarun deReri dÜfUrülmÜf. b"ka bır d.· 
ylşle blrdolar 25 lira delil i d. SO lira OL· 
mu .... yenı kur ilr..rlnden SO lira olarak 
öd.neaok. Yok dolar deter kaybelml ... 
ve artık bır dolar 25 lira y.dne 20 lira· 
dan lflem göıii:yona, bu kez de yine 
yükaek olan rakam ilr.erlnden. �ta bır 

cleytfle 25 lira _ ödeme yapıiaeot. 
Kıaca. _yidiodıı, blikilıııel IMllado 
oalt ilk 1'IIII< __ d .. ..ıııııı bIr .... � 
blryubn CIeIIt- ,ıı- -
yapmaJll � be_k _ 
Idr", Her lIıI durumda de ,-k ..... 
_ ae "lem cıı-- ııı ... .,... 
meiın de_ ııı..ı .. lIınç _ 
IIl1IIIIIIde TiiIt _ d .. lllııIıı de b0-
yuna ayaılenmua ... _k. 

Llatedeld öıılemJedn ""'_ 
yutarde bır � lIıPiıı _ kı-
__ dilinimitII. O moddeyıı yenid .. 
dönmek eeretmlyor. BUDOID JlIII .. .... 
de t.oioıı .. OILII öııiome de k_ dllla· 
metıe yıınr .... En ..-ı dam de 
bu. Tüm loııııyI.ıJıncolçılata bam madde 
Ilbalallanru UqıIamak ıçın 50 bın dola· 
n bdar döriz ...ılecek. KLIçtI< bır bo
.. p JlIpmot .... ldyor. BUCiIıı. TIImIJlI' 
nın bam madde ItboIaIl 2 adIYU dolam 
uIqıyor. lı! rakamı billbiri .. _k, 
birkaç ay ıçınde TIImIJlI'de kaç 1Iııa· 
calçl .... yIcI lIOaııIı ıçın �. 
ımı kestirme oIaııatl vv. BUCiIıı. bu ILIr
d.n Itodamı ..,.... yatlqık _ lIıI 
bın dolaymcıa _ k_lıyor. 2 mD· 
yıırm 50 bl.. bölünmesi "",uru elde 
edll.n _ �O bın. Demek Id. bu a\eıı. 
da 38 bın yonl lpdamı ıçın OWıaIt _. 
Id_ oluyor. "N..rı" diJlI ooruiohiiir. 
Hakb bır ııoru. Eler buIÜD lId bın lpia· 
LDL bu ltı yapablllyorı-, bu aiaııa .... 
d.n yenld.n 38 bın ipdammın daha p.
meslne izin venlaler? 

Bır _ylel. ''iieo Ibncal da JlIPI)'O
rum" diye ba4wNrla 60 bın dolara ta· 
dar döriz a1maJll bak lıazanıyor. Bu bat· 
vuruyu JlIpmatlaa Idmae a1ıknaulamu! 
" Yapabllocek oianiarm daha ö ..... .... 
yici oIma1an .. rotııtl unutu1mamalı. 
Sanayıeller. toplam bammadde lthalalmı 
kontrolları altına alablJmek ıçın ııöoter· 
m.Uk ..... yleller !UrolıP. ooian. aynı 
baklaa yuuIarunat�ere batwrdllrtobl· 
Urler. BUyük ItIetmelelln ufalanma 
dönemine ml ııSrUlyoı'? . Çok dotal ola· 
rak. Layır. Katıı �tundeld 1,lemierdon 
&öz ediliyor. Zaten. önlemlerin umu. ka· 
LLL ilr..rlnde bızlı vvrıun JlIpdmuının 
yoUamu ,.Iltllrmek ıçın dU.UnWmU.. 

Bır d. ulaıımadan. bUklinell "acaba 
çok mu WIrdım, çok mu kar ettirdim?" 
dly. d",Un\iYor oImakluuçluyorlar. la· 
I&Dda ın..r olmak ,. ... ldr. Daha .. JlIP" 
anlor? Biraz deba ZOrIaıUrIaraa bırakıp 
IIIdecelder... BUDU da Id_ 11_. 
"Daha IyIalnl bulmanın oianaiiı yok". 
Böylo&lnl gördükten aonıa ••• 

YORAYAŞ· J8 T ......... J918 · J J  
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ANTiKOMÜNiSTLER VE iNSAN HAKLARI 
_, "In .. n H.kIuı .... n gU· 

-.ıencz Mtına alınnuSl \le insan kiıliili
nin serbestçe geliımesine ilişkin sorun.
iili, gilnllmüz dlinyısının Iki farklı ...... 
minin ideolojik mücıde�slnln temel bır 
alanını oluşturuyor. Sosyalizm ve kapı· 
Uliımin sorunlan ele a .. ıı 'tie çöı:Umle· 
meleri biıtılritrlnln kiiilltJ. Çünkü .... 
yalilm ye kapitalizm birbirlerinin wıı· 
tl. Emperyalizmin son umanlarda. ön 
P"N Çıkillttığı konulardan "Iı_ I. 
Wl" sorununu bu karşıtlık temelinde 
incelemek ..... klyor. Ancık böylelik· 
le, emperyalizmin "inAn haktan" koou
sunu dış politik.uana temel yapmak için 
kopradığı yaypnlann anlamlrM açığa 
çıkarm.k o ..... klı o"billr. 

EMPE RY ALlSTLER 
KAVRAMLARı TAHRIp EDIYORLAR 

Sosyalizmin en büyük moral gücü tüm 
in..,.l.ı olduğu gibi tek t.k bireyleri de 
s6miA'üden. Imkıdan .. toplu",..1 .I�· 
sizllklerden kurunn bir smyal rejim 01-
nwmda. Bunun anlamı sOlyalizmle bir· 
Ak .. öqiirlilk, .şıtJiıılk, bireyin temel 
... kiuı PbI kavnrnlonn soyut olmak· 
tan Çıkıp i somut anlan-.�r UnnmDI. 
·1...." HokIon" sözünü <Iline doloyon 
tıwjuvo pr� .. n .. meN ist. �u 
... kı..;". demokiasl ve özpirtük kavnm· 
1onn., somut lçerlkltri b",""ıI .. ü , sö· 
rr;ürij sinemi ile temel inYn hakları ara· 
""dakl boi .... tryı ıözlerde" kaç""'" ç •. 
buında toplonıyor. Burju .. ided.,.lın 
içiı inan tWcWı sorunu bi, işsizlik � 
ru_n, etitim. ,.Iık ... k"n .or'· 
nundan. ırkÇı Imkılardon • •  ömüriidtn 
ayrı bir sorun gibi ek a'nabilmekte. 
Çünkü burjuvazinin pr_ ...... n ... 
mellni ıoplumdan .. erit edilmiı bireyin 
"devlt ... Ioırjl çıloıı1an olduğu' çırpıı· 
tNSI oIuıturuyor. Bu sorunlar yanında 
ç'lıımı h.kkı, iısizlik b .. juvazl l�n. 
dan i"..,. hüları dııı .... "Iklncil" bir 
sorun ıibi ı_rilmeye ç.kl'lıyor. Bu 
tür man\Jkı. sorun .... YÜ"ılmda "'i' 
"cık tir nokı> da yok . SI .. f1ı. sermay. 
..,menliiine day.b toplumlillm bireyin 
çıkMbnnın !It�yenin ancı ot.ı dev
letin çl!ıwUrl ile Iw'şrt oInaSl çok do
&iı. Baıka ilkeler .. y ..... rı. yönetilen 
ıosy.ılist topluomrda ise birey ve . dev
Ie(' .,...nda "nıf'" uz"ımaz Çelııkile· 
re yer yok. Buriuva prop."damın te· 
rıeli bu olguyu çarpıtmaya dayanıyor. 
Sosyalizmin özelliii bi�y ile "devlet ' 
ansmda bu uzlaımız çelitkilerin maddi 
temellerini yok et.rnesinde. Insanın insın 
tarafından sömürülmesine sm verilmesi, 
toplum ve bi�y arasında çıbrlann birli· 
ğini sığlayan düıen�meyi de birlkU: 
w;tiriyor. Burjwuinin �opagandasının 
esasa sosyalizmin bu olgularını Çarpıt· 
maya dayanıyor. Bunun için ''yaşayan 
sosyalizmin" Frçek�riıi, ba.şanlannı 
gözlerden sakl.anuk, Uhrrf emek, em· 
peryalizmin sosyaliune karıı müade� 
de kul"ndığı baılıca yol oluyor. Emper· 
y .. ltm .osy .. in Ullotlere Ilıkin gerçek· 
lerı ""'rif propopndıs.,ı gereğinde Im· 
kıy", y ... kı.ma"r" birlik" sürdürüyor. 
AndkomUnin pr_ndanın mılıcı da· 
yın.ıAı sosy"izm ve .oy.lin Ulke�r "'k· 
kında yalan efsane�r yana:mık. Burju
vazi, kitlelerin id.oIojlkl'slkolojik ko· 
ıullanmılannı ve bllıi eksikliklerini 3Ilb
komllnizmin temeli y.pıyor. 

YENI VE INCE YöNTEMLER -

T illilı .. piı!ük yııun burju .. pro· 

YOROYOŞ · 18 Tomm ... 1918 · 12 

papndasının yamtlğı bu yalan du
neleri bir bır yıkıyor. Çalımııın Fliı' 
mesi kıoil>lIzmdtn ... y"lzme geçlı yö· 
nünde. Ya�yan sosyaliımln bapl'Ilan 
gerçekleştirdikleri bu süreç .. t.mel un· 
surlardan birisi. Ounya c2moKml ve ba
nı güçlerinin kuanınılan antikomüni .. 
pr_da si .. hlarını .Ilerind.n .Idık· 
ça, dünya bill1$1 da güçlenirbn, yumu
şamıı uluslar.ııru ilişkilerin temeli haline 
gelmek ... öte v;ından .mpery.llzm de 
urşı müadeksindıe yeni anıçlar, �ri 
efsaneler gelştinne çabasmda geri bı. 
nııyor. Anak bu anıç'" !Olu k SiIV;ış 
döneminden dıh.ı usta, inu yöntemlerle 
kul"nılmakl>. 

Bışkı bir olgu da, tarihind. gös .... di· 
Ai gibi, kapitalist sistemin bunalım dö· 
nemkrinde empery:ıJizmin ilc. bııvı.
duAu yol .. rdan birinci.i dıı politikayı 
"K1eoloii&e$tirme" si. Dı$ ilişkikr,bu dö
nemde daı.. yoğun dı"k sınıf çıkarı.· 
nnln taktik ve stratejik gıe�k&e",le, 
dünya banşInI tehUkey. düıllreoek bi· 
çimde olu$turuluyor. 

AMAÇ DüNYA BARıŞıNı 
BALTALAMAK 

son ZiIInOnı.rdı AIID B.ı ..... Cu· 
""ın ŞiIIJ1piyonluAunu y.pıığı "i"..,. 
Hıkl:ırı" konusu t�er,afiımin dış p0-
litikasının baılıca donllk ,"nı halıne 
arldi. Bu emperyıliımin, kapitalist sis
temin derin bunalımlar iç inde oldulu 
dönemde, dlklyada banı ve � yumup
ma politikasını karşı en son oyunu obı
r:ık, lnW1llk için son dereceU:hlbli bir 
oyun olarık teıptUnıyor. 

Ideolojik mücadeleyi dıı politikada 
farkJ. sosyal siltemdien de.t�riı dev
$etten devlete ilişieilerinin temeli Nline 
getirmek bı"ı içlnd. y.pnı politika
"N \tn düştüğü ııjbi, yuıumaıı ye �. 
la.hsıılınmayı da sabote edecek bir adım 
olmaktan öte anlam uşr;amu. Gerçek
ten de insan hakları konusunu sınıfsal 
özünden boplWl emperyalist.-rm bu 
konuyu silahsıılanma görü$meterinin bir 
ön koıulu Nline w;tirme giriıimieri, si
!.ahSlılaonu çabalannı sabote etmek. 
dir. Sosy.list ülkeler" Sovyetler Birtiği 
başa olrrak üzere emperyalistlerin iç 
işlerine mi.kWt:ı1e etmeie izin vermiye. 
ceklıeri, sc:ayalizmin özünde" taviı vemıi
y.c.kleri billndiği ... 1de .ürdlirültn çok 
yanlı propıp.nda � müdahate girişim· 
leri devun nnektedir. 

EMPERYALISTLER 
INSAN HAKLARıNA 

SAHIp Çı KAMAZLAR 

Ekonomik alında sosyaıst Ulke halk
luının kuanımları an .. yadsINmay;ı
cak kadar somut olank gözkr önünde 
olduğundan, propag.andalarıra başka 
motifler arayan emperyalinJer, sosya· 
lizmin deviet \le bi�y ilişkitinin temelle
rini s.aktıyanık, sosy;alist Ulkelerin hllkta
rının sOly.ııI. kUWrel, dermkr.ııtik özgür· 
IUklıer alanında kaZiU1lmlarını bralamak 
çabasındalar. " Insın haktan" konusun
cb. yaygara kupı,..., emperyalistlerin bu 
konuda söVleyecek hiçbir $Ötü olnma
sı gerekir. Gerçekten de, ABD'de 1978-
1979 yılı .. Iotri blr.;<s' 126 nıily,", do· 
"r, F.de,,1 Alm.n ı. ·dı 34 nily .. DM 
ılbi rekor ... ly.l .... yUkseltillrken . •  m· 
pery.ılisıler h.nıl yüzle Inwı ... kl.nn· 
dan bahsedebllirler. Blritıniı Milletler 

1890'da WOUNDED i<NEE'DE KızıLDERILILERI. 1970'DE /olYLAI'DE 
VIETNAMLILARI KATLETME EMRINI soGUKKANLlLlKLA VEREN· 
LER NM.� INSAN HAKLARINIJAN SOZ EDEBILIRLER. ıRKÇı BMKI· 
LARı. HIZLA ARTA" IşSIZLER ORDUSUNU. SEFALET IçiNDE YA· 
ŞAYAN MILYONLARı GORMEDEN INSAN HAKLARI SAVUNUCULU· 
�U YAPANLARıN YAYGARALARINA. DEMOKRMI VE BARIŞ GÜÇ 
LERI INANMAYACAKLAR. 

verUerm göre, dünyada okuma yu
ma bilme�r 800 milyon inYH bu du· 
rumd:ın kurtaracak LS yıllık bir prog
�mın, �çhk çe�n milyonlara ins.anın 
yardımına koımak için, gelişmekıt 
olan ülkeler sallık fonlarının çözihlü 
için toplım NfC3f1\il,lul Uç mislint Çl
k.ır.ııbilmek iç in sadece 26 milyon do
li.ra gerek bulunmaku. Sovyeder Birli· 
ği bu amaç" BM Gü .. nlik Konseyi 
sürekli Uyelerinin askeri hırcarralar büt· 
çelerinden �" 10 bir indirim yapılıp. sığ
lanan fonun gelişmekte olan Ulkelerin 
bu sorunlarilin çöıünlÜ için tlU'Qnma
smı resmen önermesine wşılık ve BM 
Genel Kurulu'nun da öneriyi desteklıe· 
rresine ,..men ABD .. Ingiltere, frın· 
sı \it Çin öneriyi kabul etmemişlerdi. 
Sovyetler Birliği'nin diinyada slahlan· 
mı yarıı"ın son bulması siLıNanmanın 
kısıtlanması ve silahsızlanma yolunda 
adım atılması için sm yıbrcb. 7O'den 
fazla Qnut önerisi bulunuyor. Bu olgu
lar "Iman Haklan" konusunda en son 
konu$abiltcrkteri oruya koymak Için 
f .... �yı. yeterli 

Amı hepsi bu kadar değiL. Buglln. 
V"'tn"m'ın kah�man halkını ulimce 
katleden ABD egemen ınttannın ülke. 
lerinde de Vietnam da çarpıınlarda 
ölen, uk.tt k.llan, uyuşturucu mıdde 
kullanma alı$k�lıAı bunan binler. 

oe ........ , .. " ortıda dunırloen,saoyı· 
list üUelerde insan Nk ... son.rıuna SI
hip Çıkmaları n .. 1 inandıncı olabilir. 
1890 da �ounded ı.:.-·de KıZlIde
rllil«i. 1970'de My .. i de Vıotnımlılan 
.oğukkanlılıkl. vıtııioe b ....... "'" em· 
rini verenler nasıl insan hllelanncian löz 
edebilirk r. 1 977 de ABD de üç (Jni_sı. 
.. 'nin orı.klııı yiirittiiü bır çılı,"", 
20 - 30 milyon cinnndıı A-merbhnın 
p�kiy.trlk tedaYi gönney. Ihtiy.cı OL· 
duğunu boUritmiıken, intlhırtar,bejblni 
1 S . 24 Y'I grubu ..... nda olmak üz .... 

yılda 40 bin "kımlN uI' .... ıken, AIID 
egemen sınıları � yönetimi han. insan 
h.kları .... n söz edebilir? AIID'de�; ırk· 
Çı billkıları, tüm kapitalin ülkelerdekl 
hızla utın Iııizler sayısmı, milyonlar., 
içinde bulunduğu .. f ... ı kojUI1onn1 
sıralamaya bile ga-ek yok. Bu ıntikomü
nlım kervanı'r\I ıa,enlizmln şampiyon
lujLM'lu kimseye bwıkmıyan Fr.ııRN 
Cumhurbaıkanı da k.hl .. �Iç fırk el· 
mez. DOny� halkiMI bıre'ye ale, kusan 
P .... ıütçülerl da ... dün or.y. ıönder.· 
nin kim �ckıAunu biliyor. Bu neden· 
lerle, dünyanın tiin emekçi halkları, i�. 
ri,i, demok�t, bın�çı IÜÇleri antiko· 
mürlisderin "insan hakları" yaYlirasına 
inınrnu, ınınamu ve bu yaypranın , 
dUny. biiill"'l tehllk.y. dütürmesine de 
iıin wrmiyeceklercir. 
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SBKP 

Merkez Komitesi 

Tanmdaki sorunlara sosyalist yaklaşım 
SOWYOtIer BIrIIII Morkez Komile.ı 

3� Tommuz __ de yaı>beı toplar 
ılda _clalıl ıonınlon ele aldı. özellik 
le 3. 1'Iııuııuı·.ı. yapılan tuviontıda 
_ .ktörüııdekl l",me penpektll1e· 
ri __ dUN1du. MK C.""I Sekntert 
lAonlcl B"'jıırf top\lntıya Sovyet 
� ıorunlanna ve tözikn öoerilfo· 
riıit "kın bır rapoe .. ndu. Daha ....,. 
Sooyel Cıııııbwlyetle.fndeld tannı böl· 
piorinln yönetldled t&nm ",runlanyl, 
UCIIL &Omut bileile. aktardılar. 

BrejMY'ln sundulu raporda, 1965 yı· 
b Mart ayında yapılan Merkez Komilesi 
top1oııbanda _ .. nen taıun po\ltlka· 
anın IOIlUÇ\an -eDendikten sonn. 
hu�n de aym po\ltllwıın yüıiıriükle ol· 
dulu beHrtlDyordu. 1966'den bu yana 
uyplanınakta olan bu politika sayesin· 
dt> tanma.i yatlnmlaM toplam yatnn
'ar lçindeld payı 13 yıl içinde "; 20'den 
t 27'ye yübebnişti. Tarunda kullalU' 

an kimyaal gUbre ı 965 'e göre onuç kat 
artm",tI. Düı.enlenerek lanma IÇ&lan 
alanlar ile iki katma çıknutıı. Bu olum
lu ıonuçlara k&nim Rrejnev'in �run· 
dt Sovyet tannundaki bazı eklik ve yan· 
hş uyıuıamaıar uzerinde de önemle 
duruluyordu. Bunlar arasında vurgulan
mu. eenlten bazılan şunlardı: Yenı tek
nolollerin uygulama)'a konulmasında 
ıecikme�r. kötiı kunalUlan an.çlann z. 
maıundan önce yıpranITWl, gerektiRi bi· 
çımde ku1lanılınayan Cümlerin ortaya 
c;ıkard�ı sorunlar, nitelikli perIOnelin 
unUetde ça1l$mayı tercih etmesi. 

Raporda aynca tan.m&a.i yıtırunlar· 
daki gecikme le' dller ak.Jakbklar Üle· 
rinde duruluyor ve bu alanda avurgan· 
hlrtan k.lçmu...nası. I.Jtelılyordu. ,3r�J,M!V, 
Parti kadrolanoın tanmu.1 .,nınlann tü
münü datal afeU ... baRSaıra ellUmlne 
de dlkl<ati çeklyo. ve bu etlUmi el .. U· 
dyordu. Bnjnev dahı sonra ,un1an 
&öyliyordu:"Be, yıllık pion dönendnln 
lik ıkı yılında tanm kesiminde olutan 
açıeuı kapalılınail prekUdl •. " 

Tanmaal ",runların çöziknU yolun· 
daki önerilerin 11Id üretimin uzmaniqtı
nlmuı ve yolunlqtınlınuuıı öncÖlÜ
yor. Brejnev, t&nmd&ki uzD1lnla,ma ve 
yatuniqmarun, bllimaol IOI)'allllle..,. 
"tarmı.1 Uretim ve emelin toplumaı· 
la,tınimaa" olarak adWıdınl<!ıtını bir 
kez dahı hatırlaıtlyor ve bu lUreCLn ta· 
nmda anayill,me, emealn randıman ve 
....ındlllllnln artı,ı ve modern lelnılkle· 
rio daha ıyı kuUanıml llbl ıonuçları ola· 
c:alııu &Öyliyordu. Bre;nev Sovyet tan· 
ınawı ulqınuı gereken hedeOerl de n
kaml&l verilede açıkçı ortayı koyuyor· 
du. 

BIIıtdIII libl, Soryot tarımının Için 
do bulundutu ıonınlar uzun _. ka· 

pltaUat dünyada anU·komUrôIt propa
pnda malzemetl olarak kullonılıyoıdu. 
SBKP Merkez Komitesi'nin son toplan· 

IILI .  ıoruıılaııı yakiqımdalı:l yünkll ve 
gerçekçi tam' ve önerilen çöziinlerin 
göoterdill ıomut bedener dolayuıyla 

Sovyetler BlrIltl ve tüm dllııya Uorlefı.ı 
açl&U1ılan ekonondk oldutu kadar IcIoo
lojlk bır anlaın da Iqanakla ... 

Soweto'dan iki yd sonra Güney Afrika 

16 HazInıı 1978. Bu tarih GUney Af· 
rika'dakJ Soweto katllamıntn ikind yılı· 
nı beDrUyar. 16 Haz.iıan 1976 güoo Gü· 
ney Afrika'da, Soweto'da çoRunluRu 
liie öarendli gençlerden oıu,ın bır top· 
luluk ırk 'ynmı I'partheid) politikasını 
kınamık Için bir gösteri yapıyordu. 
Toplulutun Uzerin .. ateş açıldı. Sonuç: 
SOO'den fazla ölü ve 2000 kadar yaralı. 
Aradan Iki yıb aşkın bir si.ıre geçmiş oJ· 
lll8IlJla karşın Soweto'da a('ılan yara hii. 
li koruyor, 

SOWfto ırkçı Güney Afrika rejiminin 

ilk büyük clnayetl dolU. n. Dünya Sava· 
şı'ndan bu yana kaUlamIan bir keı daha 
hatırlayalım: Yıl 1946, dokuz madencl 
bir grev lII'Ianda öldürüldü Yıl 1950, 
genel grev SlIUlnda 18 peva işçi öldü· 
rüldü. Yıl 1960, Slwpeville ayakionma· 
ian ıınaında 62 ki,ı oldüıiildü Y� 1973, 
Cadetonville'de 12 madend öldüriildü 
ve 1976'da Soweto katliamı. Bu cinayet 
listeline tutukevierinin pencerelednden 
aUayaral " intihar eden" ve Güney Afri
ka kuvvetleriyle .Ilahb çab,ma aruında 
ölen yurt.aeveder dahil deQ:U. 

Emperyalist oyunda 

sosyal de�krat dekor 
II. DUnya Savaşı yıllannda Enver Sedat Batılılarcı yakından tanınan bir 

ki1iydi. Enver Sedat ll. Dunya Savaşı'nda MlSlr Orduıunda irtibat subayı ola· 
rak görevlil'di. InglUz ve Amerikan ku ,etleriyle lUşld kurulması Işinde Çal"ı· 
yordu. Enver Sedat bugün Batıblarca daha bir " yalandan"taruruyor ve ayru 
zamanda çok seviUyor. Zira eskinin iJtibat subayı Enver Sedat bugün emper· 
yalistlerle Arap dünyv .ıat'ndaki irttbatı sıllamaya çalışıyor. 

Sedat'la, wairin siyonist militan eskisi başbakanı BCiln'ın 1&n.U'de bir· 
araya gelişini emperyalistler "tarihi buluşma" olarak adlandııddar. Bunu ya� 
makta kendi b:-.klş açılanndan son derece haklıydılar. Arap dünyasmın " lide
ri", ı...U Başbakanının ayaRma getirilip onunla el ııkı'imı,tı. Bu olay Arap 
halklan ve tüm llericÜf!r tarafından nerretle karşı1andı.Proteıto gösteri ve top· 

lantılanna y,�ınlar katılanı" e"'�ryııti?",ln Ann nvunu laneUendl. 
Olayın üzerinden henüz bir yıl bile geçmemişti ki Enver Sedat eıki ro

imi.! bu kez yenı bir oyunda sergilemeye başladı. Dotruıu ya bu kez oyun 
Ukine göre çok daha ince ve kurnaz hir kurguyla oıu,turuldu. Bir kez, 
Sedat'ın rol ukada'ilan blrken uÇlelimi,U ve oyun tarafıız bir sahnede oyna· 
lUyo.du. E",t, tsrall ı,çl Partiıl 'nın .oıyal demokrat Uderl Simon Per .. , Vlya· 
na'da, If»ya! demokrat Avusturya Ba,bakaru Bruno Kmıky ve .soıyal demok· 
ntlann pld Alman So&yal Demokrat Partlıl Uderl WUly Bnndt'ın eşUAlnde 
Enver Sedafla bln.raya geliyordu. Bu harika dörtlU uzun uzun söyle,lyor ve 
bol bol fototnf çeküriyordu. Aynı zamanda ı.nU den de bır haber geUyor. 
du. �twı'ın Orta DoRu sorununun çöıümüne (1) ilitkin ıon derece ıbmh öne
rıa ı.nn t.ülıiimeUnce Ileri çevılbni,U. Israll'de uzun lIÜft yöneUnıde bulun· 
mu, oion Simon Perez, Viyana'da hilmııetlnln lıölÜ,lerlnl benlmlfmedlAlnl 
beUrtmete özen gÖlteriyor ve ld,ıaeı olarak (aynı zamanda PartllI'nl de kaale
derek) FU1stln halkının ulu.ı haldannın tanınmallndan yanı olduCunu söyıü. 
yordu. Anlqıian kendı partili 'ktldaıdayken tsraU'in bu doRrultuda bır poU· 
Uka unulamaya zamanı olmamı,tı . 

Emperyalizmin Viyana'da ıon olarak "'Illiedlll bu oyundan Çıkarıla· 
cak önemli bir hllse var. Vlyana toplantıııı, brau hUkümeUnln uzlaşmaz tutu· 
munu bl. kez daha açıkça belgeleyen &on kannnı dUnya kamuoyunun ııözle· 
rinden kaçırmak Için kullanıldı. Flli&tln halkının özCüdük mücadelellnl bOL· 
mak Iıleyen emperyaDaUeı bu oyunda (benzer oyunlano çotunda oldutu gl. 

bl) aoayal demokrat dekordan bol bol yuuiondılar. 

Yu_kı U&te, Cüney Ardka balkl
Lu en dotıl inan bakımndan yobun 
bırakan Voı&ter .. ;ndnlıı b ..... bell..ı. 
Güney Afdka halkının % 81'1 kOllut .,ç. 
me, dm ","'nden ba&ımaıı o\ualı ... -
Ieome pbl en ii\ııel lıaJıIaJdan bile yok· 
lUn bulunuyor. Apartbeld poltlk ... ai
yah derili halk açandan ekooornlk ve 
toplumal Rfalet anlamına da geliyor. 

Güney Afrika'dald Apartheid po'lti· 
kUl 1976'dan ıonıa çok daha "u .. " 
bır biçimde lÜıdüıiılüyo •. Voı&ter 1976 
EIdm ayında Bantu Kabiletınlıı boRan· 
ıızhtuu tarud.ı. Bu tanıma, Atrikalı1an 
vatanlanna uvu,tunna ldIvMi altmda 
f .. 1st rejimin IÜftkUllIlnIn __ lionIDUl 
kaYllSlna dayanıyoldu. ı;w..,y Afrika' 
nın [a,lst b .. bakanı Vo-' bu poUU· 
karun ynrdımıyla buı lO_kal kabile 
relslerinin ve C'nlann YÖlÜacell:nde .r· 
plinıej!. ba,ı&yan oIyah dedU bır avuç 
burjuvazinin elealetlnl kazanmayı amaç· 
byordu. Bu "ba&ınıaıılık" poBtllwı 
merkezi hükümeti bir dılı LıIarL yükten 
kurtardıRı pbl ılyah balkla _ek &Ö. 
mi.irüclier araana bır perde de oluttu· 
raaku. Ancak, Vomer ve yandqlan· 
ıun bu gIıi,iml bota çıkb. Ne Baıılu 
devletini, ne de daha önce kurdunılan 
Tnnakel devletini Güney Afrika yöne· 
tlminden ba�ka diplomatik aionda tanı· 
yan çıkmadı. Bu ülkelerden birindll 
toprak bütün\iilüne ablp delil: aynCl 
ber ikisi de ekonomik açK1an Gü11fY At· 
rikı ekonomi. ıçınde öıi.in.nmif du· 
rumda. 

Hint Okyanuaı Ile Güney Atlanıık'in 
keolşim noktaandı bulunan Güney Afri· 
ka'dakl fqlJt rejim emperyaDat guçler 
tanfından nılen _klenlyor. Güney 
Afrika'nın ıtnlejlk önemi yalnız cotnıı 
konumundan delil bam .. dde zqlnU· 
Rinden de kaynaklanıyor. Cü""y Afdka 
kaplta1lJt dünya altın U",tlminin 3/4'u .. 
oimal üretlmlnln 2/S'ÜOO kaqıh)'or. Son 
zamanlarda Güney A!'rika rejimi Iylden 
ıYiye clken ilıeılnde oturuyor. Anıola 
ve Mozamblk, Güney Afrika'mn &Ilahb 
müdahele. ne nemen balımazl.ıklanna 
kavu,up ,nU·eınperyaDal afta yerlerini 
" ldılar. Nandbya ve Zimbabwe'de kurtu· 
h14 yolunda verilen mücadele de Güney 
Afdka'ıun ılyah halkı liEeılnde genl, 

yankılaı uyandıriyor. 
Evet S"",oto, aradan IId y� geçmi, 

olmuına kartın hAll tanıyan bır yara, 
ama bır gün muUalt ltapanacak. 
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BURJUVAZiNiN ELiNDEKi 
DÜMENLE NEREYE 
GiDiLECEGi BELli 
OLMU§TUR 

Iktidm Jıoltu'una oturur oturmaz, 
CHP '1'fUkiyc bur;ulJf:IZu;mn imdadınG 
M,moy. bo, ,örevi bildi. Diinya SanMuı 
Ik. IMF ik ,öl"Üfmckri h4pimiz biliyo
ruz. CHP bir yandan oç"" .,ik bu,;ulJO 
poUtiluJıın. uYlUlarlfen. öte yondon do 
hmı -tu,ilt tiritimler Iuırf.rndo çare.u 
kalmakta, Mm de bilinıael .,.ycıUımin 
lcl1fip fÜçknmaini '7J6Cu"mcye 'GÜL' 
maktadır. Ana,.,i oJııylan denilen fo,iıt 
tez_Mor, cinayet", IJÖZ konUlU oldu
,unde. CHP .. nkl Iklidard4 dell/mif 
fibi bir uurdumduymo.rblt ve çaruizUk 
/çlnd<dlr. 

Buniln hepimiz biliyoruz. Bunalım 

YOROYOŞ 
okurtanndan 

w lıçi #im,. hluwltednin ,.lifim yollan
nı tımma poUt11ro1ı. TiMe/ye'nin he, yö
reanet. oldulu ';bl. RI .. b6"alnd. d. 
uYlUlonmGlttddlr. Oy" Iri, ...,ii( bilinci
nin )'derine. ,elıfmedill bır bö •• olın 
Do'" Karadeniz'd., işçi "llIf.mn bi"lj-
1inJ • • wwltçile,.It byno,moan. e�'le· 
md� ıçın elden ,.len yapılmalımdr. 

Rlu'dllıl çoy (ııbrilroando çolıf<ın if· 
çilcrin durumu bu açııdGn I�nç özellik· 
ler ı&t.nn.ltt.dlr. lıçUa1n elüw ,eçen 
Mt ücret, GIIfIorl iic,..tfen daha dÜfülttür. 
1, ,üveniili hiç .öz konUlU delildir. JJc. 
lirltilim ,ibi yerıefik ue otunnuf bır it· 
çi lıitluine ue blUncine olana� tonunak 
.temey.n güçler, fobri1roJordoki kadro
lu liireldi itç; ıoy""' .ürekli olarok dii
,1IIt ıu/mQktodrlar. lkid. bır ifçl/on yol 
uerllmekte, yericine yeniı.ri alınmakta· 
dır. Bu böyle lÜrÜP ıitmekledir. 

YöremiZde 36 fabriko uc çok taydo 
otel". uardır. Ancak, yörad. ifÇiltrin ta· 
yıco arlıftndon kUfkLılu olınlar. çoyan 
paketıenmal"" ilitkin (oaliyetıeri özel
Ukıe ""mbul lle Ankara 'yo olmlflordır. 
�u tai."ri Rize yöraind. kurmam.flor
dır, PaMtlcme fobrilıolınNn R ize dlfın-

dG bulınmcıJIIIJn dG kofk... tl. Eldm 
oyındtın .onlU. ço:J (ııbrlluılonncU ço�. 
fOn ifçllorln bUyIllt çalunlu," I'U kol· 
maktudr. 

Burjuvainln .,ndlkol olandaki .,Of'" 
t ... do LO" Tiirk·I, .. ndlkalartelr. Chçti· 
IImlZ ... onda ''y., Ço:JI çlirlittllllÜl" ,.. 
rekç"'; lle birçok Itç/l.tten ofllmlf • .öz
et. .. ndllıala.... do buno hiç bir t.plıill 
olmamlfhr. S.ndlka ouukotlo"",n en " 
1",lzndlkleri konu do • •  ot.n ifçl """"'. 
nno illfklnd;'. 

Blitlln bunlar /uırf .. ndo. ifçl/on ., •• 

"Mn olın cUltUnc. ",emlllnl kUl'tanan 
lwıp14n" dIifIIncaldlr. Bu dliflin<ey/ yı. 
'uP. I.tçu.r. blrUk uc beralMrtik ruhunun 
.,ılan...-. ""'100 ,6 .. udlr. Bu ,6_ 
yeri ... '.ti .... k olan do, "6rw/itlii fI/ç 
yonl�." ,lanyla "" ... t ed.,. TiIrlkyo 
I,çl Poı:t/<idr. 

BoIımazl.k. demoklWi, '(M)'IIIlIm 
boy"". y6r11mlzet./aifçQorln d. lalıwu· 
.lu haliM ,'kc.ktir. 

COf/am g .. r 
POlIcrlRlzE 

DEVRiMCi Mi. Si KIYOOETIM PAŞASı MI7 

12 Mart da,.minin iinlü ııltıyö,.tim 
blldtrikrlnl hotrlcnım.ı. Boııdı mu bo· 
.. uk biT 7'ürlrç, ilc u..un u.ıun ba;ı. ol4y
/or "ta/ı/t .. ",hı. edildili" anlatılmo· 
ya ÇollflÜr, ıonra dG ')ıopdoctlkhr, �. 
lecekw" diy' t.hdltler ıalJf'Ulurdu. Bi
çim bır yana, blldlrUerin öaü de �lIrU 
bir kofa yOJ1"II1I yonııtrdL' A.bllann 
'rf'McUlI kimi Mnular, qfdob bir liJIup 
.. dar bır bak" oç.. Içindo ''bln YOP
hm oldu" ItoblUn.tJ.n h'men �li
wrillrdl. 

G.çonlzrd. ODTO'<Ü OTK YIirlitm. 
KUlU lu inuonn. tDt.yon bır bildiri elI
me "çtilfnde oItbma hemen bunlar ,.1-
dı. Bildlrift bo,,,,. "Yo • .,lIbnı... O .. • 
rino ". ODTO"'lin "d.lIrlmcl"/ilrmcllori 
_""don y ... /IIIIf. 

Bildirid •• ODTO'<Ü1ıI kıı-crlı.k l//flıl' 
Icri./zftlrilly .... Bu lIiflıllzl'lÜ bozı ·'yo." 
.filimlcr lÖrlilü:1onnUf. Konu bu Itodor 
borit. Ama bildirinin y_ ".&nliır< ti· 
pl ,.,Izm". · .... pl d.mokro/lk döne_ 
oliJıarflnin Mc/."'ri" ub. tii:riJn4cn ''tAh. 
lR"ı.rü dolu. 12 Mart dö",mlnin ii .. • 
,ö,.tim bılldlrilerlnde de. ömıfin dol· 
m&ıf dıuckJonlU" diitmlenmcıine Difld" 
bır bUdirlY" "ıon Tiirlı Dculeti H, "ataJa
rıınudon biz. yodi/F kolon 1iIIı." tüi
IondlT .... lcriylo p/lrdI. En ,.,...,." .,. 
li",1o Myle bır ''in'''' h.,.1ıDlM ./uy6 .... 
tim _ları Ile kimi <üm"",I /iI_· 
re JHk çarınCl .,lQıor. 

Tohlillor bır yana. "'"" kı ... rlıok II"· 
1ıI1cri ... dlli ... n bozı <ü,.rWndinMı.... 
dal""" bu "ammeı" ölNnt:D.rfa •. 

ÜNAL BÜYÜKOKUTAN 
TORKiYE'DE MOZiOiN GELiSiM . . 

Toplumsal geliJmenin itici gilc:Uniln, tarihi meydona getiren. buıPlnü diln· 
den farklı yapanın .ınrf mücadeleleri olduğu kavmıdıktan ve bu ka"'"YlŞ yay. 
iliniatıp olaylar bu gözle inoelenip ·yarııılan ..... ya başlandıktan .""ra. her kay, 
rom bu yönde yeni bir içerik kazandı. Sadece eloınomik. politik ve tqılumsal 
gelipneler detil . ..... 1 alanındakl ,elişmeler de artık bu gözle Inoeleımek zo
runda. 

Ülkemizde mllzik hareketinin gelişimine bu gözle baktığımızda. rrilzik 
alanındaki gelişmelerin şaşılacak birparalellikle toplumsal gelişmeyi. sını mü· 
cadelesinin gelişmesini izlediğini görüyonız. Ancak pşmanın Ö1e!Iİnde bu 
pııralellikten gereidi .""uçlan çıkarmak, bu .""uçlardan kalkarak ilişkinin 
her iki taıalındaki eksikliideri belirlemek ve üııerine &i_k gerekiy .... 

Gidiliyor da. Ve ancak böylelik:e bir ustarun, ömeAin Ruhi Su'nun ne
den uzun süre dar bir aydın kesimine sınırlı kaldığı, daha saıra işçi sınıfınan 
politik hareketinin "liJimi ile geniş ylAınlar tanımdan benimsendiAi. IQhmi 
Saltuk'un 1966'ludon başlayan tırmanışı. bu gelişimi desteldeyen &ikiin nere· 
den kaynaklandıAı açıklanabilir. 

1960 yılı ülkemizde her alanda geçmiş yıllara oranla çok daha hızıı ,e· 
lişmelerin ve detişmelerin yeraldıAı yıllar olarak alınabilir. Bu yıllar. tekelci· 
liğe kadar uzonan yolda kapitalizmin hızla yol aldığı yıllar. Ve yine bu neden· 
I .. ynı yıllar Tilrkiye işçi sınrfııın nicel ve nitd olarak hızla büyüdüğü. serpilip 
"liJıiği yıllar. Tanm kesimindeW topraksızlaşIN .ürecl de bu golişine köy· 
den kente göç ve bUyii< şehirleri çe""ı.yen gecekondu mahalleleri biçiminde 
"katkıda" bulunur. Böyleoe temelde meydona gelen gelişim toplumsal .onuç· 
lara ve &ide"'" toplumsal hareketiliğin artmasına yol açar. 

-,. 

1961 Anayasasının getJrdijl ,öreı:e demOkntik ortam .. TDrldye Işçi 
PartlsI'nln kurulması Ile .Iyasl planda da gelışmeler hızlanmaya başlar. Koşı.l. 
!annın detlş_lyle yenı arayışlar Içine &iren Insanlar. artık ... yallzml 
duymaya başlalTlşlardır. 

Bütlln bu "lIşmelere bağlı olarak, 6O'!ann Ilk yıllan mllzlk alanında Ilk 
bUyük detlşlmln yer aldıiı yıllar oluyor. Yanı konumlar. u)'\lmsllzkıklar ve 
çellşkller. belenileri etklllyor kaçınılmu olarak. Daha ön,,*ri genış halk yı· 
ğınlan halk dIı1dIleri ve klasik TOrk mllzill dinlerken, kısa denebilecek bır slft 
Içinde mahallenin delikanlılan Ilk dolmuı plaklan .. dınlemoye. öte yanda .... 

YtlRtlytlŞ - 18 T ........ U1' - 14 

mur luzlan yabana dillerde söylenen hall bab mllzlll pıırçalannın .özlertıl 
ezberlemeye başlıyorlar. Kısacası bir tantta "abidik ,ıbldlk tvbt ... öı. yanda 
&Özler sllztllerek söylenen pir romanbk ...... n flelcls" vb. 

Giderek hafif bab mllziğlyle iI&ilenmek lçil Inpllzoe zahmetı de oru· 
dan kalkar. Burjuva basınının da hoIemesl ve dllıenledll YiU1Şınalar yoluyla 
ar.uılmanlar "çayır çımen "'" ge .. " yayılmaktadır. Bu açılan kapdan daha 

.oiu> beat. psychodellc, undersround ve beruıerı buna!."ıı akımlar &i- .. 
bunalımın çoaıklannı etkileyeoeldir. 

Ne köyU Uzıerinden atabilmiş, ne de şctıre uyum atlayabllmlş ..... ş 
emekçi kitleleri be polis racıvosunun da gayretiyle yenı k""umlanna !endi 
Ioınumuaçısmdan benzertlk &ÖSteren dolmuş mllziiiyle tıaş .. �11r olmu""· 
dır. Aynı kesim daha .""ra. MDD h .... ketlyle blrtlktıo mantar &ilM iiıeyen 
"devrimci Olm" dIrilniln de dInleylclsl oldu. ııııtnç bır çakIŞ ...... NedeıWne 
ııeliloe; blrindsi bu kesimin koşullanndan kaynaklanıyor. Toplumsal tabaiıa· 
lafmada slftkll olarak apAıya Itllen .yaşam koşullan ....... n .... kiltllle"" 
insanbr ya kaclere boyun eterter. ya bilinçsiz tıı>kller ve -.ız Mtkaldn 
lar biçiminde birey>el kurtuluş yollan ararlar, ya da Işçi sınıfı hareketiyle Illı' 
id kuraIMllrIe .... toplumsal kurtuluş olarak ,ördüklıri hedof1! yilnolrler. 011 ... 
nedeni de olmıann k""umundon kaynaklanıyor. Genel olarak. SOLaı. dewim· 
ci 0i ..... 1da lOI)!ııIi<t olm<ık arasındald fatkı kavrzyamamıı, sanatçı · PartI Illı
klsinln zonınlululıındah habersiz, kah şikayet edip olla""" kah silahı eline 
alıp daAa Çıkmaktan söz eden ozanlar. mllzlktıo Içerik ve biçim açDlndan kök· 
iü bır detl,lkliğl lçennediğl lçil "kitle" tanlından çabuak benl_rir. 

Bu olmıann Içlerinden kimileri zaman zaman. slopnalılın .. pop41-
Ilzmln dı,na çıkabilip tlDrtl sözler .öylenıelde blrlktıo, bu akımın gerel özel· 
liğl. romanda haldm olan köyeiiIlIOn mOzlk alanına da .............. bır batka 
deyltle popUllzm (kaba halkçılık) dır. 

Buna kartın Ruhi Su zamanla daha ..,riş IoeıImleroe dinlenmeye batia· 
:nıı. Pir Sultan Abdal. Daılaloilu ,Ibi mücadele ozanlan bit anlamda yenıden 
·'ketfedllmlş·\lr. Bu ııstaya bır de Rahmi SaJblk eldenmlttlr. Anak yine de 
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� ... lIm _Iıınnı de oi_ 16 .. ,,""-o H.m dU b""uAI,,, ... hom Ir.,.. __ .ç_ BIIdIrloIn bır böl/1>ı/I· 
nil bu"tYG a;yMn alı)ıo",m: 

"B17oIoJI1r 110 .�oi U"IOI/erLn pIGt· 
fontıı4 y.ri ... ......... &aa Ir.(oiordc an· 
LO ...... yltlmıq. &o,IGm"tr. ÖG,ıirlIiIı. 
ho ...... 1n /ın tiiriii pWJflnl .IGbl/dIIln" 
_"ucy.� on/omıno ,,"n 1ıIT "",  
""" d."ldIr. H.,. ho lo  d .. Io,.,..IıIr� .,It _'"' oItınde p. bıufullG Ulflolleri. t.flılri hiç d."ldIr. Blo. devrimcilerin IW'Ç.Wm nmU, _.,,, ve d.mmcltorıJ� de Ir""" .... , ... _. 1ı".IIeri .. .,y,.. • �ur. Bu ,U Q,fCImOdo blUtIon
maa ,.,..Itriı • ..  ,mitt.n bu yana Jtanı,," 
Ion_ lıIT oUııydlr. Kmutlan .... ı , . ... ltOdGr ,.,.bia oLma: dıı�"","" ıtanıyan 
lıIT dIIer oı,. de, blo d.urimcll4ri. y".. 
"" .. lib.roUo_ 110 pg bwj.1IG a/flrl", 
n... ...." mulo 110 ....... IrItIl4r old"'.· 
Mu.tdur ••• Teflır ltaılrJl"rm" iiriinli ola
..... "","y. Çllran yoo/l/flııı.r. "";1000. 
od ,.,.. b. /ılidirinin .......... ........ 
cı. teobiy • ..  lrfan'lIft öt •• ri,.. uannı.ı
tr. OkılwnUlun dola yap ... IIdbn .0-
, ....... yOf ,oirtörli 110 ı-/erln """"". 
tUmi Iıoy.ttıı • •  0puA /ıIr diüıyoda y.,.. 
monın .. ç.tU 1NıtUn"'" oio:moi. K#ndinl . 
y". /lIflollor Içinde u,h/r .tme 110 OtfIr. 
.... tn IINnçi bUljuIJG p�. 

ff 
.� , . .... /rodcr ,.,. ... 

olma durumunu MnlmM ", "ODTV'ftin 
d"'. yq-. /101'"' .0"""," ... _tU· 
ml" Hiründ.en indIttr pt 71irIı� bc.u· 
,.,.,." bır y .... b .... ılnı. b. çolr d..,. 
"md •• nçlnin ''bw;uua'' 0ıICıırM nJW.. 

CiZGiSi 
• 

"dlrdI.1eri IUtIol,.,,,. bır d. "Ilb""" ." . 
um" oı.u: .ı.tttrm.Nrlnl anloAı: mlirt
lrIin d.,'ldIr. T.,1ılı ... . YLUı..mO yö.t.· 

:":::tI�an::=:::. �= 
tarsa "urulon ............ UIf''��I'' ve '1/· 
bo"" ......... UIf."'" Wriindon çel". 
IıII4r. ıorço.t. b • •  ı,i,.ri 1ro,.lanrı<Ioiti 
ç.Ut.,,. ... Goriamol<ın ... deri"ı yonoıt-
""Yormu' 

Bu çcm /talrln dcmmcUcre eonna" 
,.,.,dyor, omaçlGrl üııan nu robot In.IOIII 
nu dly •• n.urlmd d"ylUlU. v. d"yanu 
mı olmalı' "KDmplU'''''' dJf&ndo Oı"p 
blt.nIer hIç ml u,ı,.nd/rmlyor b. do", 
rimcU.ri. TV·d. "H_dan""", Cö.lifU" 
odb dioIyl .,..,.,..,de Ioloy.n hIç ml OL· 
mod., TV'cı. lAnin 'i "o)'ı." .""",.Ir_n 
.. ı6.t.rilmo. IItcn/ycwd. hiç ml dU· 
,MmetU,.,. "ct.vrimd tıında lrunılmUf " 
bii ...... Ulfitileri",,". OÖJI ",,"r""',,' 

Kol • .", ,ırlp dolOf" bır çlftln 11".1· 
.1 naal yo., w,lItrel bir aı,lri oluyor
mOf' You. 0/00""11. mtmln' bat •• 
iı/r doy,," oday. lıapanıp ...... ıuro... 
yon" yapJlmıııanı te,lIlk etmek ml dev
"md taur oluyo,., KOI'f' el,..Un inaınlo
"" IUtltllori.I .... "/ıIyoloj/. ,hllyaç " 
diıeylne Indlr,._. mI .maç","' K...,ı 
_"n ........... 11,,loIlorinln peiltoloJl. 
110 d.y,..oı yörılori," OOOYOL •• rlu/Of 
......,.,..-. _ ooy.tlaııtıbll/r, 
So"" /ıIy%}/1o/hllyaç dii .. ylrw _ .... 
m ..... ..uff' toplumltınfo .,.men am(
lGrın _n lSMmU bol'" oraçJan .wındo 
yer ""'ılı _ IUlUtuı..., H.pri b • ... 
dcr de tü,". Glin/imür toplwnlanrıde 

_CL IoosImdekl mllılk ."layı,ı ..... 1 hatlutyla popilIsttIr. ıyı vesflı.el Ile 
idilii ıçın ayraç ''NIklmlZ Isdyor". ''NIklmlZ beieniyor" sözleridir. öylalne 
İCİ. klasik mIIıIk .ynı _la ·'NIklml .. y.ıı.n .... oicl.ıiiu ıçın "burjUYil ql" 
". KıDa. kaklnlllde blrte .. n lloosIzllk. 

1971.Tllrldye·de ekonomık ", politik piıınd> yeni '" bil)4lk cıetlıilcllk· 
lIrIn bqI>rııoa. 12 M>rt'1a blrilka I,çl • ...rmın Jly .... ÖrPIdInOn k>pWI· 

_. 10...,.., ........ 1 ..... _, .,...., y_ ....... .......... OI" ye b"""'" 
umuıı.r. 0I''ye u .... t b>llayon "oosyoJlst"lor. 

Yine I�ç bır ç>kı."... Aynı dlinemde Ortwı Genoeb>y .,.tWnu. 
D .... rı. 1  ..... cl, om.n Gencebiıy·.., OIP'ye olan .. "",tlsl. 

Nedır om.n Genrıebiıy '" ekolinde yenı olon. çorpoa olan? O ..... ko· 
dot kullanrlan _ yenilerinin eklenmesi ve ....... .,...ncı. ol cı. o'" _� 

ian pnv 10_ mU? SözIorlnin cı.ıı. ddcl ve "*"in" _ hotta söı_ 
....,Ian cı.ıı. bır 

.
. de ...... t>vır Içinde OL",... mıl Molodinin sözlerle CWa ıyı 

uyu_ mrl Arabosk mllzllin çetdclUiil mil Evet, bunlardan bu.W:ı .. be· 
lirll 6Içilde. Anak bu .,.tWıanın temel öıeUiil. o JiIne ko ....... IoosIcileıle 
k>rfı""'" uyu","nocu ..... kslnlmine. bu mIIıIlde morftn sun_dır. 

Aran�1ann .dı ''TIIr!< "'lif MIIzIII" olur .. &iInilbIrliiine p;ırIoyıp 
..., prIc ... ı.ny1a _ eder. Bu süreçte ıkı oIumiu .. I'"'" ... ndinl ııöste
rir. hlcl. popUler p;ırç.ı.ra Tllrkçe sö< uydunniU1ın yon. s.ra.n.n .. yıcı. yerlı 
yopctbr. oteri .. CWa inemliıl hoftk.etln etkisiyle ul11g!""'YOcak .. yıcı. 
..... ıç_ en ...,cian ilerici. demoknt bır çiqiye koyuınaları .. bu çiqiyl 
_lerIdIr. Bır kanı mııc.clelel" dalı> doı.ysız koııl ....... n yollarını ..... 
ve bulur. Ancak buıları cı. yuu.ıtıkWı "SIYU çap" ....tl mııc.clele .dı ... 
-ıii. bulanırlu. Keskin devrimcilik onlan "wnın:ı çınkWı ..... hedef· 
ılı ...... çsız >Ilasyon _nayo lter. 

S6yIodllderlmW �nayo Ç>!ııı ...... 1960· ... """ b ........ milıl< ... • 
.. ncı. .ıo  ..... yol oIiıukç. hıla. Bu süreç Içindeher oı.yın olumlu .. olumsuz 
yonlan v". Ancak b . ..  linen noktaıb konuy> ııı,kln .çılelık ve netlik b(i. . dOı cIIer ıc.ı.nıınbnlan cı.ıı. "ır _yor. Bu 'Çılclık ve netlik.,. bııaüril ..... 
a--nnek ve y ...... ıllıkın öneriler .. _nnek he CWa .yrıntılı blrblçinıde 
• iIlınmuı ııonke� bır konu. 

buıju ..... 1n1n toplumeol "".llorin ..... fio/ 
nlt,'''n' çClf"j)ltcuo:k mlkad,,_,."" 811.," 
MIL t,mıll4rlnl liilıd_n koçD"mGk lç'n t.,· 
IIlk .tt1I1 "feminizm ", ''Aıcadm kurtu"" 
haN .. tlcri" IIbl birçok oIrımo .y ... .... 
tann haarrf.amoda bu dar kafalı "d.mm
d'1I" n hiç ml kot"', oImu)'o,., UUrin· 
d. lS,."mı. dlitUnlilmai 'ft'eun bi,. .0-
ru .. 

AMındo .oy", OLO:ı-CM yorohlan btm-
1um .,,11ori ",.,hlrcUiltl." .. çı..y .. b. 
/ılidiri. ODTU ÖlN.cI/4rlnit.moa .tm .. ı 
,.,..un bu klta,,;n kendllerin' t.,hlr 
"-1yo,., "Yoa bwju&lO pı.likı.rl" ."çla
mcııı Clf"kGI"ına ıu,."",..k bur;uua.rlnin 
bol'" politiluıluıuı ko,ulların. .bbul 
'rUn, b ... de ·'iwiI. daI ...... çu'"' ... 
114 perrk,.mo. "Uy.n b • •  I,lI4r bildiri· 
d • ..  ndI,.ri.1 .,. ...nYOM. Bildirinin 
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FAŞiZME ÖDO N VE RilEMEZ 
4tanbul Atatüık Etttlm EllI1ItiiIü, (örevlUerine ve 

öt"mcUerlne yapılan ardı arkası k .. Umez ..ıdınlar, 
reçtlRlmlz günlerin ön plana çılwdı#ı gelltmeler ara· 
sında yer aldı. Atatürk Ettıım EDltltiiIü Bumla UIt· 
kUer komitesi, Nr ara,brma Ue ERııım Eoıtlııaerlnde· 
kı sorunları topluca ele aldı, MC dönemlerinden bu 
yana relinen noktayı deRerlendlrdl. Bu bildiriyi, okur· 
lanmıza aynen sunuyoruz: 

MC DÖNEMINDE EGITIM ENSTITOLERI 

Ortaötrelim. ötmmen yetiştiren yüksek ötrellm 
kurumlannden olan ej!ltlm eDllltillerl, bu Ö'Zellijll ne· 
deniyle en demokratik okullar olmak zorunlululun
dadtt. Oysa MC döneminde, yasalar, yönetmelikler ve 
Danıştay kararlan da hiçe sayılarak bu okullann de
mokrollk nitelIRI yok edlldl. Hızla tırmanmakta OLan 
ve tiin devlet kademelerinde kilit noktalarını ele ge
çirmeye çalışan, raşlzm, kitle tabanını ...,ianıak arna· 
cıyla öRretmen adaylaruu faşist Ideolojiye Ş&tUandır
mayt. aynı zamanda gençlerin dinamizmini siyasal 
yönde vurucu güç olarak kullanmayı besaphyordu. 
Bunun Için tüm eA;itim enstitülerini ve öA'fttlm ku
rumlannı, faşizmin kalelen haline getinnek istediler. 
Bu konuda önemli adtm1ar atı1dı4l; katillerin yasa dı
şına düşmüş, örgüı üyelerinin ötrenCı yap�dIRı, öt· 
reneilijle hak kazanan onbinlerın okullare yaklaşıırıl· 
mııdıeı. öteden beri kamuoyunca bilinmektedir. 

EGITIM ENSTITüLERINDE 
ÇAlıŞMANıN GOçLOKLERI 

olaylann çıknıasma belli ôlçüde önledı ama okul dı
şında kanlı olaylar birbirin izledi. 

- bk saldırı Kadıköy iskelesinde oldu. Gemiden In
mekte olan bir grup denimci demokrat öerencinin 

İşte bu koşuDarda, yeni hükiinetin işbaşma gelme-· üzerine faşist militanlar kurşun yatdırdılar. tkisi atır 
ıinden sonra etitim enstitülerini yeniden demokratik oLmak üzere beş ö�nci yaralandı. Bunlardan biri ha· 
eeltim ve öA:retim özgürlüRünün kalesi baline getirmek len komadadır, birinin de kUle-ında kurşun vardır. Fa-
ve bu doRrultuda yılmadan, özveriyle, çahşmak gere. şist saldırganlar bu olaydan sonragemiyi Osküdar iske· 
kiyordu. Yurdun dört bir yanında egitim emekçileri lesine yanaş�ırıp karaya çıkmışlar ve eDerini koDanm 
görev alma sonımlulutu duydular. Bu arada kimi eti- sallıtYK sallaya okula gelebilmişlerdir. 
tim eOltitüterinde ötretim görevlisi ve yönetici bul. - Karaköy iskelesinde bir grup devrimci demokrat 
mada güçlükler çeld1dili de gözlendi_ Ancak Ilerici, <>trend 'aşist militanlazın saldll1llna uA:ramış, ıuçlu-
demokra� ölretmenler, Milli ERitim Bakanlıeının, bu lar yakalanamamıştır. 
gü<;lüeü kısa sürede aşması için hayaUarl pahasına gö· - Eminönünde motora binmeye hazırlanan devrim-
rev talebinde bulundular. Yurdun bir köşesinden bir ci demokrat öe:renciler faşist militanlar tarafından dö
başka köşesine gönüllü at.amalar yapıldı. Göreve baş- villmüş, suçlular yakalanamamıştır. 
ladıkları ilk günlerde [aşis� zorbalarm tehdit ve salrlın· . Bir öğrenci faşist militanların salduısana uRramış, 
lan ile karşılaş�ılar. Bu arada Gaziantep Egitim Ensti- dövülm�. falçata lle koıundan yaralanmış (akat suç
tüai Müdür Yarduncısı göre\o-e baŞladıel ilk günlerde öı· lular �utuklanarnamıştır. 
düıüldü. Ancak yeni fönetid ve öere�menler, ydmak· . öldürülen bir arkadaşlarının cenazesinı bahane e· 
sızın, demokratikl�Dnne çabalannı sürdürdül�. Iki den faşist militanlar güvenlik kuvvetlerinin gözü önün· 
yıl boyunca ötrenmı haklarından yoksun bırakılan de ve hiçbir müdahale ile karşılaşmadan okulu boşa}-
onbinlerce öereneinin bakkı. hiçbir ayırım gözetmek· t.abilmlşlerdir. 
sizin, ötretim özgUrtüeü anlayışına uygun bir Şf'kilde - Okuldaki güvenlik görevIDerinden birinin kolu kı· 
sallandı. Bu arada sat basnun, gerçeklerlf' ilintisi ol· nlmış, emniyet amiri başından taşla yaralanmış, !akat 
mayan yayın yoluyla kışkırtması, birtakım siyasi ör. sııçlu1ar yakalanamamıştır. 
gü� yöneticilerinin örgütlü faşist çeteleri yenı cinayet- - 4 Temmuz salı günü okula gelmekte oIandevrimd 
lere israrla 5Ürdüeü gözden kaçmıyoniu. Daha o sıra- demokrat �rencilerinillerine (aşis� mUitanlann banndı
larda, Danıştay kararlarmın uygulanmanıası. ve bunun eı yuvalardan bomba yatdırılmış, sHatılar atılımş, fa
sonucunda (ötretmen olmak gibi bır amacın çok daha kat hiçbir suçlu bUlunamamıştır. Ayru gün İstanbul 
ötesinde) eeitim ötretimi engellemek isteR:indeki kışı- \IBlistni ziyaret eden ve EnstitUde can güvenl�inln saı·' 
lerin saldırganhğına göz yumulmasının sakıncalanrur· Ianmasını ist.f'yen yöneticileri vali kabul etmemiş, vali 
gularunıştı. Nitekim eeitim enstitüleri, öeretime baş- muavini ile görüşülmüş ve istekler yazılı olarak bildi
Lar başlarnu raşist cxlakların provokasyon alanı yapıl. rilmiştir. 
dı. . Du olaylar ilgililerin gözünü açmaya yetmemiş, 

gerek hükümetin E�itim Enstitüleri ile i1gHi politikası· 
ATATURK EGITIM ENSTITüSO'NDEKI ORTAM nı de�iştirmemekte israr edişi, gerek can güvenlijllnin 

Atatürk EgiUm Ensııtüıü'nün 22 Mayıs 1975'de 
açılışından bir eün önce yönetim txlalannm bulundu· 
lu ana binada yangın çıkarı.ldı. Her türlü güvenlık ön
lemlnin ahndıltı söylendie-i ha1de, kundakçılann nasll 
olup da binaya etrdiei anlaşdamadı, suçlular bu lunG
madı. 

Okulun açdlŞI He birlikte, güvenlık önmelleri arttı. 
nldı. Müdür ve Müdilc Başyardımcısı lojmanları polis 
karakoluna dönüştürilldü. Polisler için gerekli olan ya
tak yorıan vb. okul yönelimi !ararmdan ...,landı. 150 
kişilik bi�anıtarma komando birllAI Ile 70 polllln ça· 
balarına okuldaki yönetici ve ölretmenlerin çabalan 
eklenince etitim-öeretim klSl bır 5lire nonnal olarak 
devam etti. ELi tesblbll, yakalan bagırlen açık, Ilm· 
pen tavırlı MC dönemi muttanlarmır. olay yaratmak 
Için kışkırtıcı hareketleri, devrimci demokrat ölren
cilerin de büyük sabn Ile sonuçsuz kaldı. Hükilnetin 
egitim en.ııllilerinde uyguladıAı poııııkanın dışma Çı' 
kdmadL Yönetidier ve ötretim üyeleri ıon derece ta· 
n!Jız bır şekilde etilim ve ötrellmln ııümı .. l lçln el· 
lerinden geleni yapWar. Bütün bunlar okulda blrtakun 

sa�lanması için başta İstanbul Valisi olmak \.itere baş
vurulan görevlilerin gerekli önlemleri almayışı sonucu 
(aşıst mmtanlann azgınlıkları daha da artmıştır. Baş
bakanın "okullarıbaz, militanlarm kalesi olmaktan 
kurtarıp başka militanların kalesi yapmayacaıız" de
dlgı gün Atatürk Egitim Enstitüsü Müdür yardune .... 
ve Almanca ö�retmenl Fahre�t1n Yılmaz yaylun ateşi 
ile öldüri.ilm�tür. Suçlular yine bulunamamıştır. 

- 7 Temmuz Cumartesi sabahı 01.00 sularında aynı 
Enstitünün resim bölianü ötreanenlerinden CUma O
caklı evinde saldırıya uRramış, ra.şlı� mOllanların kur
şunlan ne &eır şekilde yaralanmaşbr. Suçlular yine or· 
lada yoktur. 

Hlikiimettn okulda okumak Isteyen devrimci de· 
mokrat öRrencnerle MC döneminde Enstitülere yer· 
le,lIrllen ro,ııı militanları aynı ker'ye koyması, r"ııı 
militanların işledikleri suçların yanlarına �lmasını, 
bıçbır olayda suçluların yakalanamaması, raşlll yu .. • 
ların Uzerine gidııememeai ve buralarm datıblmaması 
durumuna MHP'nIn "hiikımel yakuıda dU,ecekıır" 
&aVi Ue ra,üt militanlarını klfkutmuı eklenince EMti· 
Uilerdek! bugünkii durumu yuatmış�ır. 

HÜKüMETIN EGITIM VE GÜVENLIK 
POLITIKASıNıN YANlıŞııGı 
SüREKLI DOGRULANIYOR 

Etitim Enstitüsü yönetici, ötretmen ve Öınmdleri, 
suçlularm illerine devlet güçleri De kararlı bır tekilde 
gidilmedlRlnde, ötrellm Ö'Zgürlügü ve can güvenlıtınlıı 
saelanamayacatını sürekli vurguluyor, Derici ve ıuat
Sız bUln da bu yönde yayın yapıyordu. Dah .. , öRnt
menlerin demokrotik ıııeIIek öqütü TöB·DER, do· 
mokrollk gençlık ve öt .... d kunılutJuı, DISK, _i· 
de bütün ülkede, Ö'Ze/de Eııııım Enallliiedndold 1ıtikU
met politikasmm tutarlı bır demokratlk özden yoklUIl 
oldue:unu ısrarla belirtttl .. r. nütün bunlara karşuı Sa
yuı Başbakan, Içişleri Bakanı ve Milli Egitim Bakanı 
tarafından yapılan açıklamalarda, teşhlste ve önlem 
almada gerçekçi olunanıadIRI göriilmektedlr. Etttlm 
Enstitülerinde; yönetici, ölretmen ve ölrendlerin. 
okulu kendi kaleleri yapmak gibi bir amaçlut olmadı· 
eı halde, sayın Daşbakan böyle bir amacın vuhlWldan 
sözetmekte, anti·faşist öRretmenlerin. faşistlere kU11 
Kalıcı başarı kazanmalannın önleneceei belirtilınetw. 
dir. Böylece, okullarm, Mini Eellimin amçlanna uy
gun bir <>eretim özgüriütü ortamımn kaleleri olmalı 
gerektiei gözardı edilmekt.f'dir. 

NE YAPı LMAlıDıR? 

Bu durum, tüm ö�retim kurumlumda kay(lya yol 
açmıştır. Ustelik, bu açıklamadan cesaret alan fqist.
ler, hükümetin dest.ee-inden yoksun kalan ilerici, dev
rimci, yurtsever öC:retmen ve öRrenclleri geriletrnek, 
kalelerini teslim etmemek yönündeki saldlMrml az
gınca yoeunlaştırnıışlar, işi okul yakmaya hUiama 
vardırmışlanlır. Diyoruz kı, öCRETIM öZGURLU· 
Cu YE CAN GUVENLıel POLITAKASI TUTARLı 
BIR NITEı.lCE KAVUŞTURULMALI, GEREKLI 
öNLEMLER IVEDILIKLE ALINMALIDIR. 

Bunu &atlamak, tiin ilerici, demokntik, devrimci 
kuruluşların görevidir. Bunun için önerilerımiz· 

1- ERitim Enstitüsü yöneticileri. Başbakanlık, İç
lşled ve Mıllı El!llIm Bak�ıgı dliı.yinde ortak top
lantılar için girişimde bulunmalı. Etitim Enstiti.il�ri
ntn genel durumu ve bu toplantı.lann sonuçlan hak
kında kamuoyuna açıklarnalar yapılmalıdır. 

2- Sorunun, anti-faşist mücadelenin bütünlÜRü Için
d, ele almması; bu doj!rultuda başta DISK ve TöB· 
DER olmak üzere, tüm demokratik kuruluşlUlO ortak 
tavır almaları ""lanmaltdır. 

3- FaşlsUerin yuvalandılı eliUm kurumlan ve 
yurtlann insanlık d�manı katillerden hızla uvıdırı.l· 
ması ıçın çalış�malıdır. 

... FaşisUere ödün verme yönündeki her girişim, 
kamuoyuna ısrarla açıklanmah; Derici buınla ERItim 
Enatltillerlnln dlyaloj!u güçlendlrllmelldlr. 

• 
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