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DisK ÖREN TOPLANTISI 
SINIF SENDiKACILlGI iLKELERi 
KAGIT OZERiNDE KALMAMALIDIR 
DISK yöneticilerinin Ören'de yapbk

ian top .... b daha hen .. başlamadan, ba
sında çeşidi yorum1ann yapt1ınasına ne
den olan .. dikkaderi ilıerinde toplayan 
bir özdli< !aşıdı. YURtl'YOŞ' .. baskı· 
ya hamlanelılı .... da ören toplanb,.
na ilişldn tim aonuçlan irdeleyebilmek 
zaman açIlOndan olanaksız. Eldeki ilk 
veriler toplanbda bazı nokıa1ann ön pla
n. çıkbf... daha da berilginleştiğini 
.:;steriyor. 

KONGRE SONRASıNDAKI 
GELIŞMELER 

DIsK'in 1977 Aralık ayı ... son giOı
lerinde yapdan 6. ",nd kuıuh' ",Diş 
çevrelerce iRerinde tartışılan sonuçlar 
getiıdi. Bilindiği gibi 6. genel kurul Ke
mııl Türkler yönetimir.in son buhnası 
ye S. dönem sonuna kadar Kemal Tüık
Ier'in yanındo yer alan bazı kişilerin 
Başliirk başkLılığında yönetime gelme
,i sonucunu doğurmuştu_ öyle ki bugiOı 
",nel .e1 .. etor olan Fehmi lşıklar'ın 
kongreden biıkaç giil öncesine kadar 
hangi grup içinde yer alacalı tartışma 
konusu iii. Yine Başliirk: yönetiminde: 
bugme k3dar Tüdder yönetiminde de 
başkan v.kiIliği yapmış olan Kemal Ne
bioğıu''lun ve Rıza Güven'in aym gö
revleri sürdürmeleri bu yeni dönemin 
bir başka özelliği oldu. 

CHP'ye ait birparti kartına sahip olan 
Ahclullah Baştürk'ün başkanlığnıdaki 
ekibin ne tür bir çizgi sürdüreceği başın· 
dan beri tartışılan bir konu oldu. Tasfi
yeeiliğe karşı olduklannı söyleyenlerin 
bu tutumlanmit ne ölçüde içten olduk· 
lan. anti·faşist mücadelede nasıl bir bi
çimck yer alacakları, DISK-CHP ilişki
leri. tartı�ıJan konulann başında geliyor
du. lartı�dan bır başka konu ise DISK' 
in politik mücadele ile ekonomik mü. 
cadele arnsmda nasd bir ilişki kuraca· 
ğma ilişkindi. Bugwe kadar bu konu· 
larda OISK y,;netiminin sürdürdüğü dav
ranışlar bazı yorumlar yapmanın ipuçla. 
rını da birlikte getiriyordu. Ören'de ya_ 
pdan toplantının bir başka özeUiği de 
bu �uçlanru daha net bir biçimde or
tay. çıkarmak oldu. Nitekim. DISK yö
netimi tarafından toplantıya sunulan ra. 
porda biryandan wke içindeki gene! du. 
rumb ilgili çeşidi değerlendinneler yer. 
alırken öte yandan da sendika içi sorun
lara dt'tiniiyor. 
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HORÜMETE ÖREN TOPLANTıSıNDA 
YÖNELTILEN ELEŞTIRILER 

VE IsTEKLER 

RapOl' DISK üst yönetiminin iktida
rın şimdiye kadar yıpbğı uygulamalar 
hakkındaki bir takun eleştirilerini içeri
yor_ Bu eleştirilerle hükimetin çeşitli 
uygulamalanna kııqı çıkıhyor. Hüküme
tin kapitalist-eınperyalist çevrelerle ba
ğunWık ijişkilerini yenide. dilıenleme 
eğilimi içinde oldbğu, IMF' ... istekleri 
doğrultusunda yıpılan devalüasyonun 
emekçi lıaIkı ezmek için yeni fatur.ılar 
getirdiği, demokratik özgürlükler vaad 
eden CHP'nin bu vaadJerini hatırlamadı
ğı söyleniyor. Hükümet ile Türk-Iş ara
smda yapılan toplumsal anlaşmanın 
doğrudan doğruya IMF'nin bir isteği ol
duğu belirtiliyor. Hükilı,.:te yöneltilen 
eleştirileri de fiyatlann ve kiralam don
durulması, dış ticaretin. bankalann, si
gortal, ... ", madenlerin devledeştirilmesi. 
tekel karlarııun smırland.mlması taleple
ri izliyor. 

iÇ SOR UNLAR VF. 
'HESAPLAŞMA .. 

DISK yönetiminin önOOde duran ö
nemli bir sorun olan Tekstil semti' lSm
d. olup biteıderle ilgili olarak yap.:ıcak 
tartışmalar ve abnacak tav .. diğer iç so
runlarla bi:-li�te DISK yönetiminin tasfi· 
yeciliğe karşı ne ölçüde tutarh bir tav. 
alabileceğini ortaya. çıkaracak. Bu aşa· 
mada bu konuda bir şey söyleme�. ola· 
nakslZ. Tekstil kongresinde yaşanılan 
olaylar Y ')ROYOŞ'ün ",çen sayısında 
belirtildiği gibi sendika merkezinin bazı 
ıiyelerin isteği ile kayyuma verilmesi s0-
nucunu doğurmuştu. DisK yönetimince 
belirlenen kongreleri yüriibnekle görevli 
DisK görevUleri d. Çıkan olaylan önle
yememişlerdi. 

Öte yandan birbaşlta önemli sorun da 
M.den-Iş ije DisK yönetimi ilişkileri 
açısından doğuyor. Kongreden bu yana 
!it!regelen Maden.iş ile OISK yönetimi
nin ilişkileri Ören toplantısını dışa yöne. 
lik evlernlerin tartışllacağı bir alan OL. 
makıançık:ıranbir di�er sorun oIdu.Ören 
tnpbntı�ı bir hcSOlplaşma alanı olarak 
gOnıldu. Şimdiye kadar baSOlda yer alan 
bazı değerlendirmelerin de bu hesaplaş. 
mayı koiUlledikleri gözden kaçmadj. 
Gerek :,.ennaye çevreleri, gerek onbnn 
güdlanW1deki m30CU çevreler bu anJam. 
da Irtşitli kışkırııcdıktar yapmaktan geri 
durmadılar 

:�un!:reden sonra sürdürülen, tasfiye 
hl!s:ıpl::ınııın sürekti akılda tutulduğu 
tartışmahırı:. ı,ir başka boyutu da MESS 
grevlerinin gentdiAi faturanın sorumlu
'iunun aranmaı,ı oldu. BugOOe kadar bu 
,.onuda yapılan değerlendirmelerin, ah. 
ımıı tavırların böyle bir boyutu da oldu. 
ğu hiliniyor. Bu konuda Ören toplantı. 
sınoo y:ıl)lJu· dp�erle.ı Hrmeleri .. gerçek. 
çi sunuçlar getirdiğı yl�mek olanak
\ 11. So!\y:ıı . lş senruk:ı:.lnıı. geçen dönem
dt' ihraeıyla başlayan sorun ise hala ke
sin hir çi)l.li'ne bağlarunamış durumda. 
Bu konu henla DisK yönetinıi tarafın
dan gündeme alınarak herhangi bir çö. 
züme ula')tınlmadı. 

ÖREN TOPL ANTISI 
TAR11ŞMALARI 

Ören toplanbSlnda üç ayrı görüş .. 
ortaya Çıktıfı söylenebilir. Bu aşamada 
ortaYl çıkan görüşlerden birine"i Ma
den-Iş, Bank-8en gibi sendikalann bazı 
YÖJ"eticilerince öne süriidü. Kanal Türk
ler ve onun par.t�linde olan !endi
kaellar DısK'in yeni .yöneticilerinj de 
CHP ile olan ilişkileri )'f!teri,ıce düzen
leyernemekle suçladılar. Erdoğan Gözde 
gibi bazı sendikacılar ise "iç çabşınalan 
ve fraksiyon kavgalanru ulsK içinde ya
şamanın" örgüte ne ölçüde zarar veı-diği 
üzerinde duıdular. Içe döıOik mücade
lenin DIsK'i kaosa ittiği görüşWıde 
birleştiler. Geçmiş dönemErden örnek
ler veren bukonuşmaalar yönetim tara
fından yayınlanan raporda yer alan bazı 
"emrivaki"leri de eleştirdiler. 

Ören toplantısında Baysen-lş adına 
konuşan Gürel Erge ise raporun anti
faşist güçlerin bir araya gelmesi açı
sından önemini belirterek, raporun çö
ılan için ortak eylem için çok büyük 

bir rol oynayacağını belirtti. Eraıen ıy
rıca Türider ekjbin i ekştirerek blJljU
vaı.iyi koşulna olarak ooteldemen" 
kuyrukçuluk anlam .. a II"leeeğini belirt
ti. 

VE SONUÇlAR 

Ilk bilgilerin ışığında Ören topianbii. 
ic hesaplaşmaların. örgütün önünde du-
13n sorunlann ele alınmaSından, Fçek
çi hedefler ve yeni görn1erin .pt.IJDg
sından Ul.:lkl .. �tır.Jcak ölçüde ten ookta
la,. süriikleyebildiğini gö" ... di_ Taban
daki işçilerin en genişanJamdl söz � 
karar sahibi olmalan � atı.lacak .dımla
nn işçi ve ("mekçilerio genel çıkarbın 
açısından �ptanması �ereluen DisK içe
risinde, adıınlann r:.J'iye hesaplanna, 
örgüt içindeki denge durumlanna '-ib 
olarak aulmaQlun DIsK'j görevlerinden 
alıkoyacağı .çık. DIsK'in görevleri de 
böyle bir bakış açısı ile saptıllmaya baş
lanıyorsa DISK'in .. hip oInlıSt ... eloen 
işle"lerden faklı işlevlere .. hip alacalt. 
bunwı da IJıldere çöZiillSUlliik IÖtür

mekıen başka anlama ",Inıey""'i bir 
başka gerçek. 

Devrimci 
• Maden -Iş sınıf 

uzlaşmacıhgında maocularla elele 
Son fiinkrde .. nci ceıırekr işçi "rutıno ıa.ldınu.. i(":,1 tınI'Yrp d4 bu."'" 

dıklan yeni malzeme"", kow,tulı:rr. D.urimci MoMn·l, Kon"..ri bu �IIJW"" 
için y,ni mDlzeIMltr IGllodl. Dwrimci Machn·l. YÖfMtjciJeri dourcılUflan;y1o 
.mı.oye ik nOld içli dlfll olduklannı. onlara ICIcmyat mo_me.; Uftmc.tal. 
onlar'" aAu birltli yopmllltlGII bafka hiçbir iıkııkri olmtıd.,ııu kan.dad .... 

Dtıırimc; Maden-Iş okı)', YVRt'YOŞ Qkuyuculan için yeni bir ola)' ulil 
YOROy:ıŞ'ün ıayfolorında, Erdernir ifçilerini amf u,zlafl'7l4Cılr.llnln koraftll. 
� dolanıbaçlı yollar,na ıiiriikwmd için ŞiilıTü Ozbayro" vf' ('untGlDlIn '" tür 
dolaplar çeııirdili dik gelirilnıifri. Dııı Mad,n'/"'" kun"mo.ando botlonııçtrl 
",mniyetin" himaYClUıe ,",nılmlf, CHP.,; 1I4Z1pGrIomınt,""r yt'rd,ma ,""nl. 
m'Şh. Ancak tüm bu oyunlar g'M baflan6fÇto bofta TIP'liler olmak ür". tüm 
iı,rici işçilerin çabalon)lla piiakiirfülmÜftü. Türl.;ye Atadın'lf yönltimlnh ba· 
.ıı hatalı dauran'f .... l. ın caont alrok: yola çekon �nıf u.ılatnıctCılan Erde· 
mir işçilerinin bilinç':· JC karorlı birlilinbı .onU( 'nda kencüleri i,ın yeni ç .... 
yoları aroma çabcıına girmı,lerdi. 

Deıırimcilikl, 'n ufok ilişkili bulunmayan !lu ekip iıçilenn ıöaÜ111i bo)'CO'a
bilmek için Önce bazı bolımflZ .enaialario ilifki kurdu. Bu Nndi"lorfa bir
",erek daha giiçlü olacaklan. yeni bir konfedınuyon yorotocoklan ho....,.ı 
yaynıayo çalışh. Bu omaçlarından bugiin de uı.qıçmi, dı"" -. Bu arada çe 
filli ."., .ndikalarlo do 6öriişme�nni .iirdüriôlorlar. U.do,mClC' bOfka _ndi
kolardan medel umuyorfor. 

Bu tür n.on.urolcrr y,tmemlt olacak j�ı Ozbayrok W ekibi mooculmiG ftol
kolo .rmay� yaI'Pnno yeni bir CÜl4t açh. Sicilli anıf dÜfr..GIU maocu Dolu 
P,rincek 'i kon}1J"elmn, do�t etti. Çalışma raporunda battrln 0"'" ontj-1Ofr 
,1�ti:'n e:'·;bfYIJtı yaporok bu konuda Pcnn, �k tJe MHP'lilcıw yGnfOC"ok kador 
edebiyol meraklı .. olduklarını kanıtladılar. Hllttıtrik tolanfallerltı IIÇi .ın"., .. 
ulıulororoıı birliilM dil ıuıota:nlann k,rvanma katlldalor. Günlnden b.nlnOO' 
culO1 ı.ıe {otuller a_beyN'1' ue ekibinin kongred. llÖylfm.yl ... .,. naulM unut. 
ıuklon .ö&:,n tamamlamo,lrla IMfgur oluyorlar. l.çl .. nı(lnln bir bo,lra dÜf
man' okın Z.ki Alcaılda bu k,rvondo bir ke,.. doha yerini o/ı)'or. 

O&bayrolı tIC cuntCluun .. rmay.nin yanındokı yıriu; daha nit bir biçim. 
d, g6.'�rme.i koçınılmaz. Sınıf dlifmanlılının v •• ınıf wılafmoclltllııl1l .onu 
yoktur. DeliMmd Mod.n·lş oI4yl bu açıdan öI,.,tic«1ir de. Hcm in..uıla"" .... 
la'mDcdık yoluna 6irdikt,n 'onra engel tanımadıklarırı!. hiç bir .ınır ıö.etmı. 
den .. rmoy.ye hizrmt yoluna Ilirdiklerini konıtlama.. açınndon, h.m dı O •• 
b�:;rok gibl�';M 1Utı( uzlO,,?o.cıtllınl kotaracok, gNboyamacılllusln çe,illi 
yöntamknnı deıwyeed %Inıın.., honrlcrnmoanda her türden yonlifIII nOld bır 
malzem. olobıı.ctl'ni go.term,,; açınndan. Tabii ötrenmd i."y.n", Için ..• 
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YARıNı BUGÜNDEN GÖRMEK 
ZEKi KiliÇ 

DIsK yönetiminin Ören'de düzenlediği toplantı, Yüksek Askeri Şura 
toplantısı, "Toplı..nsal Anlaşma"ya ilişkin sürdürülen tarttşmalar ve son za· 
manlarda yeniden sıhneye çıkartılmaya Çilışıla.n olası cuntalara zemin hazır· 
layıcı "Herici" yazılar, görüşler üst üste çakışmaktadır. Bu üst üste çakışma, 
burjuvazinin uzun ve kısa vadeli hesap ve çıkarları açısından anlam tışıdığı 
gibi, tim burjuva partileri, özellikle CHP bakımından da önem taşımaktadır. 

Burjuvazi, işçi sınıfı ve yandaşı emekçi kitlelere karşı olan amansız ve 
acmasıı mücadelesini sürdürürken, rastlantı veya ihmale yer bırakmamak için 
elden gelen um çabayı gösterir. 8u mücadelede, ancak koşullara göre biçim 
değiştiren, öz bakımından ise herzaman aynı olan değişmez kurallar vardır. 
Bunlardan biri, işçi sınıfı ve yandaşı güçlerin yönelmesi gereken hedefi onlar
dan gizlemek, ya da asıl hedef yerine sahte hedefleri ön plana çıkanmaktır. 
Yönelmesi zorunlu olan hedefi gizlemek ile, sözkonusu hedef yerine yanlış ve 
sahte hedefler göstermek, temel işlevleri ve neden olacakları sonuçlar açısın
dan aynıdır. Belirli zaman dilimleri içerisinde ve belirli koşullarda farklı görüş
lerle buna uygun farklı uygulamaların varlığı görülür. Ancak, bu farklılığın son 
tahlilde aynı sonuçları doğunnaya yönelik ar.ıçlar olduğu birçoklarınca ve bir 
çok çevrece işi� sonuna gelindiğinde anlaşılmaktadır. Belirli zaman ve koşu

'
� 

larda ayr ı amaçlar için yola çıkıyor görünenlerin, aynı hedefte birleştilderini 
dün yaşadık. Bugiiı de, bu anlamda oyur:�ular sahneye sürülmekte, yeni senar
yoların yazılmaya başlandığı ya da yazıldığına ilişkin beliniler ortaya çık
maktadır. 

Basına yansıdığı kadarıyla, DISK yönetiminin Ören'de düzenlediği top
lantJya egemen olan görüşlerde ısrar edildiğinde veya bu görüşlerin önü alın
madığında, işçi sınrfımızm ekonomik, demokratik ve politik mücadelesi açı
sından tehlikeli gelişmelere neden olacak yanlışlıklara yol açılır. Bu yanlışlık
lardan biri bazen diğerini tamamlamakta, bazen de biri diğerinin nedeni ola
bilmektedir. 

Dün "Yaşasın Disk,,
'
diyerek, DISK'e parti işlevi yükleyen sapma; bu

�r. bir başka biçimde ve başkalarınca yeniden sürdürülmektedir. Genel olarak 
sendikaların, özel olarak DISK'in, CHP hüktiııetine karşı işçi sınıfımızın ek� 
nomik demokratik haklarını geliştirme ve koruma mücadelesi vermesi, bu yol
da düşiiı�en önlem ve yöntemleri saptaması datal işlevi ve zorunlu görevidir. 
Ancak DISK, CHP'ye özellikle son zamanlarda, karşı çıkarken veya �lir1i 
önlemler önerirken, bu anlamda öngördüğü mücadele anlayışında gerçek işle
vindrn ve asıl görevlerinden uzaklaşmakta, CHP 'ye karşı kendisine politik an
lamda .ı.lternatif göriiıtüsü vermekte ve bu göıiiıümW"ı gereklerini öneçı
kartmaktadır_ DW"ı olduğu gibi bugW"ı de DISK üst yönetimi, "şimdilik" par
ti olmadan, parti gibi olmak sürecine girmektedir. Bu durum, "ideolojik" 
birlik gerektirdiğinden, tasfiyecilik, "Tufiyeciliğe Karşıyız" sloganı ile fiilen 
sürdürülmeye çalışılmaktadır. Dün Kimya-Iş, Turizm-Iş, Sosyal-Iş vb. gibi 
sedikaları yokeden veya dışlayan tasfiyeci tutum, bU$!;W"ı Maden-Iş, Bank-Sen, 
v.b. sendikalar için gündeme girebilmektedir. Ancak dün Türkiye Işçi Partilıle
rin ilerici sendikal hareket karşısında duydukları sorumluluk ve titidiğin bugiMı 
özellikle Maden-Iş yöneticilerince gösterilmemesi; hatta tam tersine, böylesine 
bir tasfiyecilik için her türden sorumsuzluklarının ard ardına ön plana çıkması, 
DISK üst yönetiminin tasfiyed tutumunu sürdürmesine uygun zemin hazırla
maktadır. DISK üst yönetiminin politik alanda CHP karşısında alternatif ol
ma� çalışması, bunun sonucu olanık da, tasfiyecilik gibi işçi smıfımızın ileri
ci sendikal hareketinin örgütsel işleyişini tahrip edebilecek bir tutuma girme
si, sonuçta; düzenden kopan, CHP'den kopan kidelerin yanlış hedeflere, gide
rek ör�GüzlUie itilmelerine sebep olacaktır. 

-

DISK'in içerisine sokulduğu bu durum, ona öni.iıde dunn sorunların 
çözii'n zorunluluğunu da unutturmaktadır. Diğer bir deyişle, DISK, kıSilı süre
de çözmek zorunda olduğu acil görevlerinden başka he, ieyi tartışan bir kuru-O 
luş haline�tirilmiştir. Beklenirdi ki, DISK'in Oren Toplantısı 'nda, bazı sen
dikaları dışlama hesapları yapılmasının, parti gibi, giderek "parti" olma 
anlayışının ön plana çıkartılmasının yerine; "Toplumsal anlaşma" gibi işçi sı
nrfımızın ilerici sendikal hareketiniasıl olarak ilgilendiren sorun deşilsin, buna 
ilişkin önlemler düşinül"", tartışıbın. Aslında, Türk-Iş, ''Toplumsal Anlaşma" 
yı kendisi için imzalamadı. Yıllardır burjuvazi, Türk-iş ile zaten "toplumsal 
anlaşma"yı, noktası noktasına hayata geçirmeye çalışıyor. Açığa çıkan "top
Iwnsal anlaşma"yı Türk-iş, DISK'e, ilerici sendikal hareltete yönelik olarak ve 
ona rağmen imzalamıştır. Amaç, DISK'in mücadeleci karakterini yumuşat
mak, etkisizleştirmektir. Böylece; Türk-Iş, 15-16 Haziranlarla yapamadığını 
bugün yapmaya çalışmaktadır. Buna karşı DISK Yönetimi, Türk-Iş ile genel 
bir polemiğin içerisine girmekten, CHP'ye karşı sathi birkaç demeç vermek
ten öte ciddi sayılabilecek bir çalışmanın içerisine girmemiştir. Bu durum, 
DISK'in ekonomik, demokratik hakların korun up geliştirilmesi yolundaki en 
temel işlevinin yalama olmasına, bu yüzden de, işçilerin örgütlerine güvenleri
nin azalmasına yol açmaktadır. 

MC iktidarı döneminde, CHP açısından, iktidara gelebilmek ve iktidarda 
kalabilmek için iki seçenek vardı. CHP, ya iktidarının teminatı olarak kitlele
ri, kitle hareketlerini ve kitlelerin örgiidülüği.iıü alacaktı; ya da kitlelere rağ
men, oluşturmayı planladığı ve giderek oluşturduğu iktidarına başka daya
naklar bulmaya çalışacaktı. Türkiye Işçi Partisi, CHP'nin kitleleri ve kitlele
rin örgtidü birleşik gi.icW"ıü mücadelesine temel dayanak yapması için elden 
gelen tüıl çaba ve uyarıları yaptı. Burjuvazi ve onun doğrudan ve:ya dolaylı 
yollardan yönlendirdiği sapmalar, bu çaba ve uyarıları etkisizleştirmek için 
her türden yöntemi kullanmaktan kaçınmadı. 

Yüksek Askeri Şura ve benzeri kurumların işleyişinde, MC iktidannın 
mantığı ne ise, CHP'nin de bakış açısının o olduğu göri.ilmektedir. Sonuçta, 
CHP de, öz itibariyle, "orduya bel bağlama" gerekliliğini ön plana çıkartan, 
ve 12 Mart'lara yol açan anlayışı meşrulaştıracak bir tutumu objektif ofarak 
sürdirmektedir. Yüksek Askeri Şura'.da gerçekleştirilecek "olumlu" operas
yonlarla, gelecekteki "muhtıra" veya müdahalelere zemin hazırlayıcı uygun 
bir imaj yaratılması çabası göri.ilmektedir. Buna, Mavi Berelilerin "haklı mü
dahale" edebiyatı ve teşhiri de eklendiğinde, bu gelişmelerin yörüıün , ön
lem alınmadığı takdirde, gelecekteki en haklı grevlerden, kitlesel e:ylemlere 
kadar ulaşabileceğinden kimse kuşku duymamalıdır. Bu gelişmelçr, "ilerici" 
bazı çevrelerde ve "ilerici yazar"larda henüz çok kapalı olsa bile, arzulanan 
"dönt.min" gelişini "müidelemeye" başladı. Eskiye göre farklı olsa da, "lider
ler" aranmaya ve "alternatifsizlikten yakınma" edebiyatıarı yapılmaya baş
landı. 

Işçi sınıfım.ızın bilimsel sosyalist partisi, kitlelerin yönelmesi gereken 
hedefin Uzerini perdeiemeye, onların umutsuzluğa ve yanlış hedeflere yönel
melerine yol açacak her tUrden çabayı boşa çıkanmaya devam etmektedir . 
Sorun, bu çabalann amacına ulaşmasına yardımcı olmak, karşı yöndeki oyun
ları bozmakttr. Gelişmeleri daha başından görmek, önlemleri düşünmek ve al
mak; çözlinlerin en az zayiatla olmasını sağlayacaktır. Yarın bugW"ıden kuru
lur diyorsak, bUgiiıü yanna götürecek gelişmeleri de gecikmeden görmekle 
yükinlltiyllz. 
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Ecevit YÜ". A.hri Şura iiye:�riyle. Gerçekleri mi dile getiriyor' Balıılık yemin;
nimioltuyort 

KIRIKKALE'DE 
iKiNCi BiR 

MALATYA PROVASı 
Faşistler bütün Türkiye'de yeni ter

tipler peşindeler. Balıkesir ve KlCIkka1e' 
de yaratılmak istenen kan ve terör orta· 
mı. taşistlerin Malatya 'dakine benzer 
olaylar yantma hevesini bir kez daha 
gösterdi. 

Kırıkkale'deki olaylar MHP'li Baki 
Yeşiloelu'nun Balıkesir Cezaevinde 
öldürülme haberinin Kırıkkale'de duyu}· 
masıyla başladı. Baki Yeşiloeıu daha ön
ce MHP'nin Kırıkkale örgütlenmesinde 
aktif rol oynamış birisiydi. Faşist Türk· 
Metal Sendikasının MKE işçilerini 
MESS patronlarına "satınasmda" "gö
rev" ü stlenmişti. Son OLarak da Türk
Metal sendikasının Bursa'ya yerleşmesi
ni saelamak ve Maden.lş'i Bursa'dan sö
k� abnak için diiıenJenen kanıı tertip
lerde yeır almış, Maden-lş üyesi Muam
mer çetinbaş'ı öldünnekten 20 yıla 
mahkum olmuştu. 

PROVANIN ILK PERDESI 

MHP Kırıkkale ilçe binası..- öniiıde 
toplanan faşistler, önceki Cumartesi gü
nü saat IS'e geldiRinde kentin çeşitli 
yerlerinde halka saldırmaya başladılar. 
Amaçlarının yeni bir Malatya olayı ya
ratmak oldulu, kışkırtmalarla daha ge
niş kesimleri olayın içine sürüklemeye 
çalıştıkları gözleniyordu. Ancak bu 
amaçlarında başarıya ulaşamadilar. Kı
rıkkale'lBer kışkırtmalara iltifat etmedi
ler, MHP'i saldırgan çeteler bu kez sa· 
hlbi CHP11 olan i Güler t Eczanesine 
toplu halde saldO'dılar. Eczanenin camla
rını kırdılu. Ellerindeki gaz tenekelerin
den eczaneyi yakmayı amaçJadıklan bel
li oluyordu. 

Ellerinde tabancalarla ecz.aneye saldı· 
ran MHP'ıııerden Ikisi O1'3da çıkan çatış
ma &Onucunda yaralandı, Bu yaralılar
dan biri, daha &onra kaldırıldlRı hasta
nede öldü. ölen MehmetGüneş daha ön
ce ıstanbul'da Kıbrıslı ö�encilerin öL
dürülme olayına ismi karışmış, bundan 
önce de Kırıkkale'de gene bir cinayet 
olayında Ismi geçen MHP'II idi, PoIille· 
ki dosyası hayli k.abarık olan Güneş'in 
MC döneminde Kırıkkale'deki cinayet 
olayı Ile UgllI olarak polis !aratından ara· 
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nılırken ıstanbul'da OIkü Ocakları Şube 
Başkanlılı yaptılı da biliniyordu. DiI'er 
saldırgan yaralı ise Kınkkale MHP ilçe 
gençlik teşkilatı sekreteriydi. 

Bu olay saldırganları daha da azgın· 
laştudı, başarısızlıklan iyiden iyiye çi
leden çıkmalanna yol açtı. Sıra, olayla· 
rı önlemeye ça1lşan güvenlik kuvvetleri· 
ne saldırılmasına geldi. Faşistler işi po· 
lisin yakaladıRı saldırganlan kurtarmak 
için polisi dövmeye, karakola götürülen
leri kurtannak için de karakolu basmaya 
kadar vardırdılar. Polis arabalarını devi
rerek yakmaya kalkıştılar. Olaylann 
daha da bUyimesi jandarmanın müdaha
lesiyle önlenebiidi. Şu anda tutuklu ola
rak bulunan yalnızca beş MHP'li var or
ta�kta. 

"BANA DOKUNMAYAN YıLAN 
BIN YAŞASıN" 

Cumartesi günü bu olaylarla yetinen 
faşistler, pazar günü Ankara Yozgat gibi 
yerlerden aldıkları takviyelerle Mehmet 

Güneş'in cenazesini kaldrrdıktan sonra 
yeniden saldrrıya geçtiler. tlerici kişilere 
ait işyerIerini tahrip etmeye kalkıştılar. 
Bütün bu olaylar sürüp giderken faşistler 
hiçbir engeBemeyle karşılaşmadan "öcü
müzü alacalız - Kırıkkale'li ülkiicüler" 
sloganı ve Imzasıyla biten Izinsiz bildiri
leri d"aıttılar. CHP ilçe yöneticileri ise. 
olaylar boyunca ilçe binasını kiUeyip or
tadan kaybolmayı tercih ettiler. Dahası, 
ilçe binası önünde dövWen gençlerin 
dövülmelerinin engellenmesi için çaba 
göstermek bir yana, "onlar zaten CHP'Ii 
deRii" diyerek seslerini dahi çıkarmadı
lar. E�er olayların oldueu gwlerde Tür
kiye Işçi Partisi, TöB-DER ve Maden·lş 
de açık olmasaydı yaratılmak istenen te· 
rör havası hedefini bulacak, herkes evine 
kapanmak durumUnda kalacaktı. 

FaşlsUerin yeni tertipleri kan ve terör 
ortamı yaratma çabasının yanısıra faşist
lerin parçalanmaya başlayan güçlerini 
yenıden derleme, topartama amacına mı 
yöneliktir. Bunu Kırıkkale'de başarama· 
dılar. Bundan sonra da ba .. ramayacak· 
lardır. Başta sosyalisUer olmak üzere 
8nti·ra,ılt ıi.icler lörev başındadır. 

DEMOKRASi 
OSMANLıGINA 

• 

YESiL ISIK 
• • 

YAKILAMAZ 
Ecevit hükihetinin kuruluşundan 

bu yana geçen giiıler, Thrklye'de faşist 
kaynaklı terör orlamıOln boyuUarını 
deliştirmedi. Buna karşılık. faşist te· 
rör ve provokasyon ortamının yönel
dili ve yolunlaştılı alanlarda belirli 
d�işmeler gözlendi. Son tıattalarda 
bunun yeni bir ömelini izliyoruz. Bir 
yandan artık nerdeyse alışılagelen ci
nayet ve saldırılar eski yoA:unluluyla 
sürdüriii.irken, faşist terör hareketinin 
özellikle cezaevierinin içiDe yönel
diIi gözleniyor: Cezaevleri içinde 
patlak veren "ayaklanmalar", saldırı 
ve cinayetler, geçtillmiz hafta içinde 
birdenbire yurdun çok çeşitli yöre
leri ne yayıldı. Cezaev)erinin içindeki 
bu olaylara bu olayların "dışarda" yol 
açblı terör hareketleri de katılınca, 
"cezaevi anarşisi"nin "so kak anarşisi" 
nin boyutlarına hızla yaklaştılı göm
dü. 

Faşist terör ve provokasyon giri
şimlerinin hızla cezaevlerini içine 
alacak biçimde gelişmesi bir raslantı 
degIIdi. Faşist odaklar, böylece, geniş 
yılınlar üzerinde bir korku ve panik ha
vası yaratmaya yönelik propagandaları 
için yeni bir malzeme yaratmaya çalı
şıyorlardı. Cezaevlerindeki olaylann 
sorumlulannın sicilli faşistler oldulu 
birer birer açıla çıktılı halde, gerici 
propaganda gerçelderi ters yüz etmek 
için koııarı sıvadı. Faşist yayın or
ganlan "komünist ihtilal hazırhldarı" 
nın açıla çıktılını ilan etmeye koyul
dular. Eski Komünizmle Mücadele Der
nekleri'nin bugünkü uzantıları Müca
dele Birlili 'nin organı Bayrak gazete
sinin sütunlarında meşhur "umacı" 
şöyle boy gösteriyordu: 

"Komlilist taktikler arasında, ceza
evierinin isyana sürüklenmesi, mahkum
ların silahlandırılarak ayaklandırılması 
ve buralardan yapılacak huruç hareket
leriyle idarenin zorlanması, komünist 
ihtilalin hızlandırılması gibi hususlar da 
vardır." 

Faşist yalan makinesi bir yandan bu 
uydurmaları piyasaya sürerken, diler 
yandan da kendi kendini ele veren teh
ditlerini de elden bırakmıyordu. MHP 

Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Oku
yan, Ecevit hükimeti işbaşında kaldılı 
sürece "daha çok kan dökUlecetini" ge
çen harta başında Ilan etti. "Anarşi" de
nen faşist yangını çıkaranları hala ara
makla meşgul olanlar Için bundan daha 
iyi bir "ihbar" olamazdı. 

YEN i REÇETE: 
SIVIL Si KIYÖNETIM 

Fakat Türkiye'de işbaşında, yerdeki 
kaplumbalayı bile �öklerde arayacak 
kadar "tararsız" bır t iktidar' bulunuyor
du. Bu Iktidar Için atılacak her adımın 
ölçüsünü, emperyalizmin ve tekelci bü
yük sermayenin desteli belirliyordu. 
Emperyalizmle ve tekelci bUyük serma· 
yeyle ışbırlilını ancak işçi sınıfının ve 
emekçi klUelerln taleplerinin karşısına 
dikilerek sürdürebileccRlni gören Ecevit 
hüklineti, kendisine her gün yeni destek· 
ler aramak zorundaydı. Wrk.ı,'in sarı 
patronlanyla baRiınan toplumml anlaş· 

ma, işçi sınırının ta)eplerin� gem vunna 
girişim)erinde önemli bir adım oldu. Bu
nu izleyen di�er adımlar son haftalarda, 
"sivil sıkıyönetim" adı verilen uygula
manın yürürlüAe konmasıyla kendiıini 
gösterdi. 

Milliyet başyazanmn kıleminden or
taya çıkan "sivil sıkıyönetim" uYCU1a
masının ilk adımı, büyük kentlerde özel 
jandanna komando birliklerinin göreve 
başlamasıyla abldı. ''Mavi bereliler" adı 
verilen bu birlikler, görevlerine Ankara, 
İstanbul ve İzmir'In büyük caddelerinde 
gösteriler düzenleyerek baş"lCblar. Bu 
gösteriler, açıkça, 12 Mart dönemi tab
lolannın canlandınıması amacmı taşı· 
yordu. 

"Sivil sıkıyönetim" UyguıamaSl, Ece
vit hükiinetinin, iktidarını sürdürebil
mek için elde etmeye çalıştıRı yeni 
destekleri özellikle ordu çevrelerinde 
aramaya be.şladıllnt gösteriyordu. Bu, 
işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin yoltm
taşantepkilerini karşısında bUD bir ik· 
tidarın zorunlu bir "reneks" hareketiy
di. Hiç kuşkusuz bu "renebte" sadece 
içgüdiller rol oynanuyordu. Daha da 
önemlisi, ordu çevrelerlnin deslelinin 
elde edilmesiy�, çalışan yılınıann ta
leplerine karşı yeni bir koza dayanmaya 
yönelik bilinçli bir politika söz Konu
suydu. 

FISILTI GAZETESINDE 
REKLAMLAR 

Ecevit hükiinetinin ordu çevrelerinin 
ve yüksek bürokrasinin desteline dayan
ma çabası, ARustos ayıyla birlikte girı
deme giren bir başka konuyla daha ken
disini gösterdi. Yüksek Askeri Şura 'run 
bu yıl 30 Atustos'talti terfi ve emekliJik
lerle ilgili toplantısı geçen hafla içinde 
yapıldı. Bu yılki toplanb da her yd ol· 
dulu gibi ordu kademelerindeki muh· 
temel delişikliklerin politik sonuçlany· 
La birlikte tartışma konusu oldu. Bu lar
bşmalar, Ecevit hüklinetinin Milliyetçi 
Cephe muhalefetine karşı kimlerden ve 
hangi odaklardan güç almaya çalıştıaını 
bir kere daha gösterdı. 

Başbakan Ecevit'in Yüksek Askeri 
Şura toplantısını açarken yaptılı ko
nuşma, "zinde kuvveUer" imajının han
gi süslerle kiUelere yansıtıhmak istendi· 
gini belli id oydu. Ecevit, "silahlı kuv· 
vetler"i, "Türkiye'de demokrasinin baş· 
Iıca dayanaklarından biri" olarak ilın 
etmeyi unutmadı. Ecevit'in, silahlı kuv· 
vetlerin "ekonomik zorlukların yenil
mesine" bile ne bUyük katkılarda bu· 
lunduRunu açıklaması, bir gerçetin di· 
le getirilmesinden çok, bir ba�lılık ye. 
mininin okunmasıru andırıyordu. 

Mavi berelilerin gösterilerinden Şura 
toplantılarına kadar bir dizi sergide su
nulan "kurtarıcı" tabloları, hiç kuşku· 
suz sonuçsuz kalmadı. Bütün bunlar, (i· 
sıltı gazetesinin reklamlar sayrasmı bol 
bol malzeme sa�lıyordu. Demokrasinin 
"kadim" kurlarıcdarına doeru çevril· 
mek Istenen umut�ır, bir dizi "cun ... " 
reklamının ortalılı doldunnaana zemin 
hazırlıyordu. Işçi Sinirlila ve emekçi kıt· 
lelere sırt çevirerek, hatta onlar," d�
düz karşısına çıkarak iktidar olmaya ça· 



TIP çorum Iı Orgiitii. daldırılm Iıitl�ltl 
mücadele ile loliWenecek, 

hşmanın başka sonuç vermesi miinki.lı 
detildi. 

KIM KIME I)IYET ÖDÜYOR? 

Ecevit hükümetinin emekçi kiUelere 
yeni ta\'izleri empoze etmeye yönelik gl
rişimlerine hız vermesi bir raslantı deeil· 
dir. Tekelci büyük sermayenin bükiine
tin önüne sundueu yeni talepler liste
sinden YURUYUŞ'ün geçen sayısmda 
söz edilmişti. Geçtieimiz hafta. bu t;. 
lepler Ustesinin daha ayrıntılı bir biçim
de işlenmesine tanık oldu. Hafta başın-

lenme, onlardan açıkça destek isteme 
olanaeını hızla yitirivordu, Bu olgu, ye· 
ni hi.«iinetin en büyük arlaeını, Işçi si· 
nıfını ve emekçi kitleleri dolaylı olarak 
kontrol albnda lutabllt'Cek araçları ara· 
mu.k zorunda bırakmıştı, Sendikal hare· 
ketin üst yönetim kademelerlyle öteden· 
beri sıkı bir dirsek temasını sürdüren 
CHP yönetimi, yeni koşuUarda bu iliş· 
kiyi Türk-Iş'le girişilen "Toplumsal An
laşma" ile pekiştirme yoh .. na girmişti. 

:'Toplumsal Anlaşma", bir yönüyle 
gerçekte DISK'e, ileri ... \ sendikal hareke
te yönelikti. ''Topl'-:nsal Anlaşma"nın 
işçi sınıfının taleplerine getireceei si· 
nU'ların, ilerici sendkal hareketin de mü
cadeleciJi�ini törpülemeye yarayacaeı 
umuluyordu. Ama iş bu kadarla da bit· 
miyordu. Bu dolaylı törpihme, ilerici 
sendikal hareketteki "tasfiyecilik" has
talıeı ile sürekli olarak beslenmeliydi. 
Geçtieimiz hafta Ören'de yapılan DıSK 
toplantısı, bu konuda öeretici sonuçlar 
verdi. "Tasfiyecilik" hastalıeı karşısın
da, sadece kaeıt üzerine yazdı birtakım 
"kongre kararLarı"nın ilaç oIamayacael
nı bu toplanb gösterdi. 

"FAŞlsTLERLE UZLAŞILARAK 
FAŞIzME KARŞI KONULAMAZ 

dan itibaren büyük sermayenin sözcüleri Ekonomik. toplumsal ve politik bu· 
kendi "darb�azları" için aradıkları çö· nalırrun derinleşmesi işçi sınıfının bi· 
züm yollarını ilan etmek için SD"aya gir· timsel sosyalist hareketinin gelişip güç-
diler. Ege Bölgesi Sanayi OdaSl'nın AET lenmesinin, bunalımdan ÇıkıŞ yolunun 
ile ilişkilerin kopma noktasına geldiei en geniş emekçi kitleler tarafından kav· 
yolundaki "alarm" işaretinden sonra. ranmaSl için taşıdıeı önemi sürekli ola-
Ankara Sanayi Odası kredi muslukla- rak arttırıyor. Türkiye Işçi Partisi'nin 
rından çıkan "tıss" sesinin kendilerini yurdun dört yanından bütiiı engeııeri 
usandırdıeım buyurdu, Tekelci sermaye· aşarak gelişmesi. bu yüzden gerici güç-
nin salvolan özellikle "bürokratik engel- lerin eteklerini tutuşturuyor. Yürüyüş' 
leri" hedef alıyordu. Geçen çarşamba i.iı dieer sayfalarında yer alan TİP örgüt· 
gii!ü Ticaret Bakanı'nın ıstanbul'da bü· lerini hedef alan faşist saldııılara ilişkin 
yük sermayenin en önde gelen temsilci- örnekler de sosyalistler için bu tutuşma· 
leriyle yaptıilı toplanbda da Bakan'a ye- nın bir ifadesi olmaktan öte bir anlam 
ni talepler sunuldu. Bunlar arasında ge- taşımıyor. 
zilerde dış harcama lar vergısının Kaldı· Faşist saldırıların hedefi seçilen TİP 
rılması. Orta Doeu ülkeleriyle iş yapan örgütlerinden biri de geçen hafta Parti' 
müteahhitlere teminat saelanmaSl, kre- nin çorum İl merkezi oldu. İl Başkanlı· 
dili ithalatta ham madde teminin özel eı binası faşist saldırganlar tarafından 
kesim tarafından yapıl ması gibi öneriler taşlandı ve binanın tiDl camları kırıldı. 
de yer alıyordu. Büyük sermaye sözcülıe· Olayın ertesi giiıü TİP lı Başkanı Satı!-
ri. aynca, tarım ürünlerinin ibtacatında mış Akyol'un açıklaması, yalnız ço· 
tt>şvik tedbirlerinin artırılmasını ve ver- rum'daki saldırının deeil. tiDl yurt ça-
gi iadelerinin yeniden di.iıenlenmesini pındaki faşist terör ortamıııın gerçek yü-
istiyorlardı. ıiinü birkere daha teşlir ediyordu. Akyol 

Ecevit hUki.im eti ne ekonomik bir şöyle diyordu: 
program sunanlar arasında sadece yer- "Toplumumuzun büti.lı katlannda 
ii tekelci sermayedarlar yoktu. Emper- sürdürülen planJı ve sistemli saldırı ve ci-
yalist ekonomik kuruluşlar da hükiine- nayellerle demoktatik güçlere, halk kit-le yönelik taleplerine hız verdiler. Çeş. lelerine yılgınhk aşılanmak istenmekte-
me'de "küçük" bir tatil geçirmek için dir ve böylece yeni mevzilerin ele ge('i-
'rorkiye'ye gelen bir IMF heyetinin bu rilmesi amaçlanmaktadır. CHP hükiine-
arada hükümete bir "muhtıra" da vertii· ti de demoklasiden yana ise, demokra-
eı haberi basında yer aldı, Bu muhtıra· ak güçleri karşısına almak istemiyorsa, 
da IMF, memur kadrOıarının dondurula- kararsızlıRı bir an önce terketmelidir. 
rak memur maaışlarının sınırlandırılma- CHP faşist saldırı odakları illerine karar-
sına. KıT açıklarının kapatılmasına, lı olarak yüriinez. faşizme karşı demok· 
benzine ve mazola zam yapılmasına iliş· rasi sanarında yer almazsa, faşist saldı· 
kin önerilerini, yineliyordu. Yine geçti- rılara boyun eeerse, kendisinin de en· 
eimiz hafta yayınlanan bir OECD rapo- kazın altında kalacaeını bilmelidir. Ta· 
runda da. Ecevit hükiinetinin dış borç- rih emperyalizmle burjuvazinin en geri . 
ların ertelenmesini satlamak için baş- ci kesimleriyle uzlaşarak faşizme karşı 
vurdueu yollann, Türkiye'nin dış öde· konulamayacalının örnekleriyle dolu 

Ambargonun kaldlrllmasmm 
bedelini kim ödeyecek? 

Amerıkan silah ambargOlunun kaldınlmasnda son qamaya geUndl. Amerl· 
kan Senatosu'ndan sonra TeDllDcUer Meclisi de Türkiye'ye uygulanan aBah 
ambargOlunun bazı kO",1IalIı batb olarak kaldınlmasını kaıulıı,brdı. Kaıar· 

lar A",mkan silah sabşlarının IIlIen de başlablmaana 1II.ı<In &Irl.ımlerde bu
luı:".. yetldalni ABD Başkanı'ra bırakıyar. Konuyla IIg1U yaml gorelılerin ta· 
mamlanmaSlndan sonra ABD Başkanı'nın bu yetkilini en ka zamanda kuL
lanmalı bekleniyor. 

Temsilciler Me<UsI kararının beIU olmasından ıonnı 'rurIdye' de bu UrarIa ilgili yoRun bır tarbşına ba,ladı. Tlrbşma, mü edilen kaJarIa. �ı.rgODUlI 
gerçekten kalkmış olup oImadıRı ıı<rUIU ürerinde yıaulüdu. Görunwı� teknlk 
ve yasal kooulara IUşkln bu tarbşına, gerçekte çok daba köklü .. denı .... da· 
yanıyor. Ecevit büki.ineti. amba.rgonun kaldırılınaınıa ilişkin kaıan kendı ba
şarısı olarak yansıtmaya çalışıyor. Muı.ıefetteki MC putUeri ı .. , bu ı.şarıyı 
Ecevit büklmetine bırakmama telaş) içinde, am�gonun devam eWIlnl ka

nıtlamaya çahşıyorlar. KısaCUI bükiinetle MC mubale!eti. uuındakl tartışma, 
ambargonun kaldınlmasıyla ngin başarıyı birbirıerine bırakmama amacım ta· 
şıyar. 

Ambargonun kaldmhnaSlrun bir "başarı" olaIak yan.lltılmasında gerek bii
kimet gerekse MC partlım birleşiyorlar. Burada da Amerikan SUaIı ambargo
sunun Türkiye'de işçi ve emekçi kitlelerin yanılblmasu:allltkin yönü kendisi
ni gösteriyor. Ambargo, üç yılı aşkın bir süredir, Türkiye'nın ıorunlannın u· 
kasındaki temel nedenlerden biri olarak gösteriUyor. Aynı .. kilde, amblrgo
nun sözde "ulusal" bir dava olarak kitlelere benimaeWmesine çah,ıhyor. Böy
lece ambargoo.un kaldınlması bir "uıııı"" oJ.arak gösterillyor; burjuva puWe
rinln berbiri bu umudu kitleleri kendi yanlanDa çelanek için kullanıyoriar. 

Ambargonun kaldın1mw gerçekten bir "ba .. n" mıdır? Daha doll'UlU ki· 
min için "başarı"dır, kimin için bir "kazançtır"? Ambaıgonuo bldml.mall, 
sadece, emperyalizmle ıu,kilerinln daba da saRlamlaşınaam, Işbiriliinin daba 
da peldşıneslnl bekleyen egemen sınıflar için bir ba_dır. Sadece orılu ıçın 
bir kazançtır. ışçi sınıfı ve emekçi kitleler, ti.in demokratik &üçter Ic;in ise, 
ambargonun kaldınlması, iiikemizin ulual batımmtmdan .. egom.nllk 
haklanndan verilecek yeni ve daha alv ödünlerio bir ituetidlr. 

Ambargonun kaldınim ... ıçın bir bedel ödeniyor. Bu bedelln ne oId",u 
ve kimler tanfından ödeneeeli. Ammkan yaama arpnluuıın kararianyla 
birlikte açlRa çıka. Ambargooun kaldınımaıı lw�tuıda ödenen bedel. Cu· 
ter'ın açıklamalannela, Ecevit hükiinetlnin demeçlerinde, buıjun baanmm 
sayfalarmda dile getirildi. Bu bedel. Türidye'nIn dı, politikalının ABD'nbı •• 
NATO'nun Çıkarlanna daı. da bajlımh bale .. UrlIm.I. yurt tcpıaklannı om· 
peryalizmln .. ldın amıçlan ... terkedllm .. 1n1n bir ken daba IOICII ediim_. 
Dııha ambargonun kaldınlmasına lUşldn yaaıı,lemler tamamlamnadan. ABD 
bükiimeti ve E_ıt kablnell UlIsında TürkIye'deid Amerıkan iiIIerinbı full
yetleriyle ilgili pazarbklarm başladıtı açıkWıdı. ötedenberi ruılyatlnlllinll> 
ren üoIerin yaruma, ABD'nln tcprak1arımızda yenı ııir aldın iiIIiiıikı kurulml· 
sı Için telrJ1fto bulundutu baberi balında yer aldı. Ambargooun klldırılmuı, 
aynea, ABD 'nin Kıbna sorunu lamdeki müdahalelinin nmıen m8fl\1l1'tIri· 
lJLULD1D da kapdanoı açb. 

AmbargonlDl kaldınlmasının bedelinin boyullarını. geçen Cwnı ,ikıU HUr· 
riyet gazetesinde yer alan a .. tıdakl badta somut olarak ıölleriyor. Haritada 
,ellmlenen Amerıkan .lelm ve caııu.oluk üoIeri, yurt tcproklarunızm baıta 
S�t1 .. BirUtl olmak üre", kom,u ii1Ireleri tebdlt amaoyla mal kullanjdı· 
Rmı belgeliyor. Bu üoIer aynı zamanda Writiye emekçi ballunın da ıydınlık 
yannlarını tebdlt etr.ıektedir. Kısa.,.... ımbargonun kaldırıimumm bedeli 
işçi ve emekçi kitlelere, um demokratik güçlere ödeWrnek Isteniyor. Bu yön
de atılan adunlan, "ulu.1 çıkarlar", "ulO8I onur" perdeli arkasında lÜIIeme· 
ye çalışmarun he.bıw da yine onlar soneaktır. 

meler sorununu çözmeye yetmeyeceei dur." 
açıklandı. Bu "uyarı", hükimeti işçi !!''lihi'��''. \·e emekçi kitlelerin cebine daha derin- r-�----ı �L-" !�!�D�::JJI�I::Y�'� ___ efı,,, · ı KARADENiZ � fr lemesine el uzatmaya çalıran bir davet 

LOI��.�_ LS�I."IYonlı _�·u ( • � niLt!litindeydi. L� NATO.,un • 0".k6Yo'" I.rt... �, a.m:� � paz.r ;\ I::mperyalizmin ve yerli bÜYi.« serma- ııy.n" l.ıleme ;"'i Ço u""tanbul ! " ii «, iii) 
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beklediRi destelin karşısında beklenen o-' miL:!:.; -o.ıça�aku: A &kl,ehlr_ i r-An�·,.r y".' Z" Erzu:", diyetten başka bir şey deeildi. Hükü- ! 'ıtaıyonu �1i.ahk"1r 1:" o'" iii _ 
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miinkillolabilirdi. Işte CHP iktidarının Ai dlnl .... O .. O cr kendisine yeni saelam destekler arayışı· IOOIA,',D , nOkl .. , V3P ' TORKIYE cr � ... na �rın�sinin gerçek nedenleri de bura- \ � .... h .. ' � ! �CI"'lk da yatıyordu. ""eIN 
,..,..,. ... � GaaQ YIHNI Itk� 

SARI SENDIKALARDAN 
TASFIYEelLERE 

' ,,'ATOtwla0..0 
, �·i�.;!;= 

V 
CHP, bu yıl başından beri $Üren ikti· 

dar donemi boyunca, işçi sınıfına ve 
t>mekçi kjU...ıer� doRrudan dalroyr ses· 

Türkıye toprakltmnda Amerikan 14'dın ve eOlıu'Llk iWeri: Yenilen d� IıLlnUa' 
cokmı' 
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IIlMEHMET AKOZER .......................... .. 

TESLiMiYETiN 
TEORiSi 

Son zamanlarda bazı ilerici aydın 
çevreleri arasında kökü eskilere daya
nan bir eAilimin yeniden uç. vermeye 
başladıği $eziliyor: "Zinde kuvvedere 
umut bağlama." Bu eğilimin çeşitli bi
çimlerde ve geçmiştekinden daha deği
şik gerekçelerle dile getirildiğini görüyo
ruz. Bu eski ve köklü etilimin kendisine 
yeni taraftarlar bulması için giderek da
ha elverişli koşulların oIgunlaşuğınl da 
belirtmemiz gerekiyor. 

"Zinde" denen kuvvedere umut bağ
lama eğilimi bugWl ilginç bir mantık do
kusuyla karşımıza çıkıyor. Bu mantık 
dokusu bugirıkü ülke koşullannı yansı
uyor. Şöyle ki: 

Yakın zamanlara kadar işçi ve emek
çi kitlelere ve tiin demokratik güçlere 
CHP'ni" kayıtsız şartstz desteklenmesini 
tek seçenek olarak göstermiş olan çevre 
ler, gitgide bu [utumlarını gözden geçir
mek zorunda kalıyorlar. CHP hi.ic.i.ineti
nin emperyalizmin ve tekelci büyij( bur
juvazinin isteiderini yerine getirmeye 
yönelik politikası, CHP'nin ve onun ik
tidarının, işçi sınıfının ve emekçi kitle· 

leri n acil ekonomik ve demokratik talep
lerinin gerçeldeştirilmesini sağlayacak 
bir alternatif olarak gösterilmesi oIal13ğl
nı giderek ortadan kaldırıyor. Yine 
hüklineun uzlaşmacı politikasının sonu· 
cu olarak faşist odakların gikiiıiiı kırıla· 
maması, faşizm tehlikesinin uzaklaştırıl· 
ması için bir CHP iktidarına bağlanmış 
olan "umutların" da dağılmasına neden 
oluyor. Ecevit hüklinetinin başta ABD 
ve NATO olmak üZere emperyalist güç
lerle işbirliğine hız vermesi. kimilerinin 
" anti-emperyalist bir dış politika" uygu
laması yolundaki bekleyişlerinin de bu
�nkü hikimetten yüz çevinnesine yol 
açıyor. 

Işte bu ortamda şu akıı yürütmeyle 
karşılaşıyoruz: Bugü1kü hüklinet, bir 
MC iktidarına karşı bugü1kü koşullarda 
düşiiıülebilecek tek alternatiftir. fakat 
o da ister istemez kapitalist düzenin yü
salarına boyun eğmek zorundadır. Ikti
darda kalabilmek için (ki kalabilmesi 
gerekir) kapitalist düZenin egemen sınrf
larıyla uzlaşması, onların isteJderini yeri· 
ne getinnesi kaçınılmazdır. Bu yüzden 
de işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin ta-

replerinin karşısına çıkmaktadır. Ayrıca 
Türkiye'deki kapitalist düzen emperya· 
lizme bağımlı oIduğul13 göre bugiiı kü 
hüklinetin emperyalizmin de isteklerine 
boyun eğmemesi elde değildir. 

Bu akıı yürütmenin tamamlayıcı hasa
makları ise şöyle sıralanıyor: Oaha da 
kiHiisü, Türkiye'de işçi sanıfının ideolo
jisini benimseyen legal bir partinin 
kurulmasını yasalarımız engellemekte· 
dir. Bu durum Türkiye'deki sendikal ha· 
reketin de, Batı demokrasilerinde oldu
ğunun tersine, "marksist" bir doğrulw
d.i. yünmesine engel olmaktadır. Dola
yısıyla bugiiıkü hüı...ı.imetin egemen sınrf
ların karşısında dayanabileceAi bir alter· 
natif sol da yoktur. Solu "boş" olan 
CHP hüklineti, yine ister istemez sağa 
taviz vererek ayakta dunnaya çalışmak 
zorundadır. Cumhuriyet yazarı ılhan 
Selçuk'un geçen hafta başında bir yazı
sına başlık olarak seçtiği sözcilde söy
lersek. Türkiye "Seçeneksiz"dir. 

Böylesi "karanlık" bir tablo çizil
mesinin arkasında, hiç kuşkusuz, üke
mizdeki bugiiıkü durumun kaçınılmaz
lığını kanıtlama çabası yatmaktadır_ fa
kat bu çaba, asıl, bir başka önerinin 
haklılığını göstermeye yöneliktir: Çö
ziim yolu bugünkü .çeneklerin dlfında 

aranmalıdır. BUgWıkü seçeneklerin dışın
daki çözii"n yolları ise, hem ege,...-=n 
sınıfların hem de işçi sınıfının ve emekçi 
kitlelerin dışındaki bazı güçler tarafın
dan gerçekleştirilecektir, Bunlar da, olsa 
olsa, Türkiye'nin siyaset diline "zinde 
kuvvetler" deyimiyle yerleşen güçlerdir. 
Türkiye'nin "seçeneksiz" olduğunu ileri 

Her giil cinayetlerine bir yenisini ek
leyen faşist katiller, okullan, demokra
tik kitle örgütlerini, dernekleri kendile
rine saldm merkezi seçtiler. Oeretim 
üy"lerini hedef alan �ldınlar, cinayetler 

Kütahya: Faşist terör, 
. giderek tek tek ölrencilere, okul Çık:ıŞ

Ianndaki bombalamalara kadar vardı. 
Faşist işgal nedeniyie pek çok okUlda 
ö�enime ara verildi, veya ö�enim öz· 
gürtütü ortadan kalktı. Kütahya Eeitim 
Enstitüsü'nde de faşist işgalin kalkma· 
sıyla birlikte faşist saldırılar da arfN.Ya 
başladı. tıerid demokrat öe-rencilere 
okuma haklo tarumayaıı faşistler, az;:ıı1· 
laşarak okul içinde teri';r havası yarat
maya çalış·blar. Fakat okul idaresinin ve 
ötrenciJerin kararlı tavnyla gerileyen (a
şisUer bu dera okul çıloşlarında öe-rend
lere saldıımaya başladılar. Bu saldırılar 
ilerici demokrat güçlerin etkin dayanış· 
masayla geriletildi. Aratannda TOB-DBR' 
in de bulundueu dört demokratik kitle 
örgütü bir bildiri yayınJayarak saldırıları 
kınadılar. 

Demokratik güçlerin örgütlü ve karar
lı mücadeleleri karşısında azgınlaşan fa· 
şisUer, aynı gece TİP Iı Merkezinin cam
iannı kırdılar. Yine 2-3 bekçinin müda· 
halesi Ülerine bombayı ba�çeye atıp 
kaçtılar. Olaydan iki gün sonra TİP Iı 
Başkaruna ait Başak Kitabevini ve TOB
DER'j bomba1adılar. Kitabevi kullanıı. 
mayacak hale geldi, TOB·DER büyük 
ha� gördü. 

Bu arada kapbcadaki MHP amblemli 
çadıra da bomba aWm3S1 ihmal pdUmi
yor ve halk yandtıl maya , gözlerin başka 
taranara çevrilmesine çalışılıyordU! 
MHP'lilerin gerçek yiiziiıü, halkın karşı
sındaki gerçek güçleri; kitlelere, ilericile
rin, demokratların örgütlü, kararlı çalış
maları ve tan'ları gösterecektir. Her za· 
man, her yerde oldulu gibi asıl görev, 
f8�izme karşı mücadelede yönlendirme 
bilimsel sosyalistlerin öncülüeiilde um 
ilerici, demokrat ve yurtseverlere dU.
mf'ktedir. 
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ilericileri durduramaz 

SÜ"en aynı kişilerin. "yakın bir gelecekte 
milliyetçi, anti-emperyalist, bağımsız bir 
siyasal iktidarın kurulmasa" olasılılın
dan rahatlıkla söz edebilmeleri herhilde 
boşuna değildir. 

Buraya kadar gelen akıı yürütmo .,._ 
çekte bir dizi mantık oyununa dayan. 
maktadır. Bunlardan birincisi. kapitaliıı 
düzenin kaçınılmaz yasalarının. bugii1-
kU CHP hUkLmetini aklamanın bir .,..ek
çesi olarak kullanılmasıdır. Bu rmnb
ğa göre CHP hli<:linetinin emperyalizm
le ve tekelci büyük sermayeyle işbiriili, 
onun bilinçli politik tercihinin, k.ıa. 
list düzenin dayattığı bir "çaresiziiiin" 
sonucudur. CHP, bu işbirlilini kenc:i if3.
desine rağmen, "eli mahkum oldulu 
için" kabullenmek zorunda kılmıştır. 
Işte böylece. kapitalist düzenin sanırlan 
içindeki her demokratik girişimin bçi. 
nılmaz olarak yarım kalacıAı ,erçeği. 
demokratikleşme yolunda yarım bnlu· 
lan ya da geri alınan ber adımın. büyiJ( 
burjuvaziyle yapılan her uzlaşmanın mı
zereti olanık kullanılmaya çahşılmak� 
dır. Diğer hir deyişle, tam bir teslimiye.
tin teorisi yapılmaktadır. 

Bu teori bir işe daha yaramakıad ... 
CHP'nin kayıtsız şartsız desteklenmesi 
yolunda şimdiye kadar yapılan önerile· 
rin artık açıkça gelip dayandılı çılcmu 
böylece bir "izaha" kavuşrurulmıkudlr. 
Bugi;ı "zinde kuvvetlere" çevrilen 
umutların da.yandınldığı "seçeneksiı
lik" teori'i, gerçekte 1977 yılı boyul1C.J 
yine aynı çevreler tı,..,fmdın savunulan 
"CHP desıeldenmelidir" çığrısınrn <b
yandırıldılı aynı teoridir. 

EVDEKI HESAP 
ÇARŞıYA UYMAZ 

Her iki manttAın da vhsmda en açık 
biçimiyle işçi sınrfırıil ve emekçi kitlele
re karşı güvensizlik, adarın toplumun 
demokntikleşmesi mücadelesindeki rol
lerinin reddedilmesi yatmıktı.d ... �� 
talisı düzende oluşabilecek her dirlO y6-
netimin emperyalizm ve büylJc. burjU'Qo 
ziyle uzlaşmaSlnın kaçınılmulılı yol .. 
da i leri süriiJenler, ancak i şçi $Imfmın ve 
emekçi kitlelerin yok sayılmuryla bir 
anlam taşıyabilir. Bir takım "zinde" de
nen kuvvetlerin bir umut olarak IÖS1IriJ. 
mesi de yine ancak aynı �yımlı ... 
çerli olabilir. Işçi sınıfının ve emekçi 
kidelerin örgütlü mücadelesini göz.ek 
ettikçe, bir p, CHP'ye ve onun iktida
rına toz kondunnamaya çalışl'ken. erte
si gün, hatta yine aynı giil. demokrasi 
mücadelesinin en küçük oIanakla"nl bile 
reddetmeye ve "zinde kuvvederden" 
medet ummaya sapmak k�ınılmu ola· 
aktır. 

''Zinde'' denen kuvvedain muhtemel 
girişimlerine yeşil ışık yakman." kitle
leri bu girişimlere alkış tutımya huırll,
manın sonunda kime yarayacajı, ayncıı 
üzt'l'inde durmayı gerektiren bir konu
dur. Evdeki hesabın çiill'şıya uymadıjı 
Türkiye'de çok görülmüşdir .e çorşıdı 
kopacak kıyametin sonmluluiunu 
evdeki hesapta yanılanların da paylaşı. 
cağı unutulmamaiıdll". fakat sonuç ne 
olursa olsun, işçi sınıfına ve emekçi kit
lelere toplumda sadece bir "seyirci" ro
liiıü yakıştırmanın, emperyalinın ye 
büyük burjuvazinin her türlü manevralın 
karşısında onlara teslimiyeti ölüdemek. 
ten başka anlamı Oımayacıktır. Bunun 
bedelini ise, yalnız işçi ve emekçi kitle
ler deAii, aynı zamanda kendlerini t. 
lumelaki sınıfların ÜSlÜ'lde KÖrerek ete. 
mok,..ı ıçın reçete .,.yınl., ... ııcıoye. 
cektir. 

: 
:' 

1 
______ em_l�am .. · �� .... ... t�D ... az31 .. I .aa .... ==I_ .... _ ______ , ____________________________ .... 



TAM GON'ON 
FATURASı 
EMEKCiLERE 
ÖDETilEMEZ 

SACLIK HIZMETI BIR TICARI MAL OLMAKTAN ÇlKARIL 
MALI, BA ŞTA ÖZEL HASTANELER VE ILAÇ TEKELLERI 
OLMAK ÜZERE öZEL SACLIK IŞLETMELERI, SACLIK TI
CARETIiANELERI KAPATl LMALlDlR_ SACLIK ALANINDA 
ATıLMASı GEREKEN ADıMLARı SAVUNMAK, GERÇEKLE Ş
TIRILMELERI ıÇIN MÜCADELE ETMEK BOTON ILERICI 
DEMOKRAT VE SOSYALISTLERIN EN BAŞTA GELEN ö: 
DEVLERINDENDIR_ 

IIOr_ CANER FiOANERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. ayrılan kamu giderleri arbnış olacak. 
Belki halkın sallık için cebinden ödediLi paranın da azalmuı beklene):Rlir. An· 
cak burada, zamimın ortaya çıkarabile
ceti bir olumsuz geli$fDeye dikkat çek
mekgerekiyor: Hükiinet, bu yasanın ıe
tirdiRi giderleri karşılayamayacalını 
söyleyerek halktan sRlık hizmeti için 
para toplamaya kalkabilir. 

Anayasa 'mn 49. maddesi, herkesin 
saRhk hakkını tanıyor. Ama biliyoruz 
kı, Türkiye'de bu haktan yararlanabıı
mek için epey para harcamak gerekiyor. 
"Herkes, sathk hizmetini satın almak 
hakkına sabi�ür" demek, belki de ger
çeRf daha iyi yansıtacak. Bu alım-ı:atım 
işinde azımsanmayacak paralar döndülü
nü de söylemek gerek. ıçinde yaşadı tı
mız ekonomik düzende herşeyin bir mal 
olduRunu habrlam.k, bülüı bunlara şaş
mamamız gerek. 

Gerçekten de Türkiye'de .. elık ala
nında oldukça yüksek harcamalar yapdı
yor. Bu harcamalarm önemli bir böHinü
nü hizmetin karşdlRı olarak halktan top
lanan paralar Oıu,turuyor. Halk'tln :..at
hk hizmeti için toplanan paraya detişik 
isİDller veriliyor. ömetin SSK' da adı 
"prim" olan bu paraya, özel sallık kuru
luşlarında "fiyat" deniyor, üniversite 
hastanelerinde "döner sennaye" adı 
veiliyor. Türk.iye·� sa�1ık alanında 
oluşmaya başlayan sermaye birikiminin 
birinci kaynaRınl, halktan _Itık hizme
tinin mşdlRı olarak toplanan bu para
lar oluşturuyor. Sermaye birikiminin 
ikinci kaynalı da, saabk hi.zmetJerinde 
çalışan emekçilerin alınteri oluyor. 

SaRhk alanında sermaye birikiminin 
aaır aksak, ama hic;: kesilmeden sürdüeü 
anlaşdıyor. Son yıllarda özel poliklinik
ler, özel klinikler, özel hastaneler sayıca 
arbyor. Artık özel muayenehaneler tek 
ba,ıanna fazla karlı olmamaya başladı. 
Laboratuvar, rontgen, ameliyat olanak
lan olan, ama pahJLı teknoloji nedeniy
le yüksek sermaye gerektiren saRtık 
işaebneleri daha kiriı, daha "verimli" ol
maya başladı. Elbette bu büyük işletine
lerde sunulan hizmeUerden yararlanmak 
da gittikçe daha pahab oluyor. Buraların 
mÜ$terileri de, ancak bu parayı ödeyebi
len zenginler olarak belirleniyor. 

Salhk alanındaki özeıaeşmenin bir 
boyutu da halen var olan büyük hastane· 
lerden bazılannın yıldan yılı birer özel 
kurulu, haline gelmeleri. Univeraitelerin, 
&ılında etitime yönelik olması gereken 
haıtaneleri, bunun ömeal. Buralarda 
halktan, "özel muayene" ya da "döner 
sermaye" adıyla para toplanıyor. 

Bu harcamalar içinde devletin Saatık 
ve Sosyal Yardım BakanlıRı aracılllıYla 
yıpblı satıık harcama,ı sekiz milyar li
ranın altında kalıyor. SSYB bütçesi, top
lam bütçenin % 2.97'sinl oluşturuyor. 

TAM-GON: 
GERÇEKTE KIMDEN YANA? 

SaRiık blzmetinln yıldan yıla Oylb 
artan bir mal oldutu bu ortamda, yeni 
Çıkan bir yasanın, "Saltık Personelinin 
Tam Süre Çalışma Eıaslarma Dair Ka
nun"un dctru deaerlendirilmesi gereki
yor. 

Tam-GlIı Yasası ile getirilenler şöyle 
öıeüenebllir: Biri nc_I, kamu keıiminde 
ÇalllJ8l1 hekimlerin ve heldm dışı iliRlık 
personı�linin ücretleri deaişmektedir. 
Salhk emekçilerinin gelhl.rI artacak, 
ıma başka başka yollardan çok büyük 
gelirler elde eden blr kıSım hekimin 
gelirleri azalacakUr. Ilcincııı kamu kesi· 
mlnde çalışan hekim, kamu hastanesinin 
çe,IUI olanaklannı, yasal yollardan kul
lanamayacaktır. 

Bunların yanında yasanın bir de "ge
tirmediklerl"nden söz etmek gerek. Bu 
konu üzerinde pek fazla durulmuyor. 
Oysa, bu yasa ve bu yasayı haZD'layan 
kişiler. saRiıRın bir ticari mal olarak ab
rup sablmasına karşı deeiller. KarŞı olsa
lardı ilk yapacaklan şey, büyük saRiık 
kuruluşlarını, özel bastane1eri, ilaç te· 
kellerini devleUeştinnek olurdu. Ama, 
şimdiki bakanhk müsteşarı, Ankara Ta· 
hip Odası'Dda yapılan bir toplantıda 
söyledieine göre, özel hastaneleri Ana
yasaya aykırı bulmuyor.Tersine, özel 
hastane1erin kapab.lmasmın. özel girişim 
özgüllüRlmü zedeleyeceemden, Anayasa' 
ya aykırı olaCllII göriişiiıü benimsiyor. 
Bu durumda çıkacak yasanın işlevi de, 
olsa olsa kamu kesiminin özel kesimle 
rekabete girmesi, hekime özel kesimde 
kazandıRından daha fazla para vererek 
onu çekmeye Çalışması olacaktı. Çıkarı
lan yasa da. bu amaca yöneııktir, ama 
çok kazanan hekimlerden gelen tepkile
re bakılırsa, bu yanşmada pek de özen
dirici olamamıştO". Sathk ticareti piya
sasına kamu kesiminin yetişebilmesine' 
de zaten olanak yoktur. Bu yasanın so
nuçlannda.n birisi olarak, kamu görevle
rinden bütünüyle ayrılan hekimlerin elle
rindeki sermayeleri birleştirerek büyük 
özel işlebneler kurmalan beklenebilir. 
Böylece, satıık alanındaki sermaye biri
kimi hızlanacaktır. 

Şimdiki ortamda, yasanın olumlu 
noktaları üzerinde de durmak gerekiyor. 
Bu noktalar iki grupta özeUenebilir: 

1 .  Sailık emekçilerinin ekonomik-de
mokratik hakları: Getirilen tam-sı:lil öde-

neRi, sallık emekçilerinin gelbolerinde 
yeterli olmasa da bir yükselme sallaya
cak. Yoksunluk ödeneli, nöbet ödeneR'I 
gibi öteki ücret artışlannın da biran ön
ce yönebnelikJerinin çıkartılması gerek
mektedir. Nöbet için ücret verilmesi 
ilkesi, liliversite hastanelerinde nöbeUe
rin angarya olmaktan çıkanlmasını da 
sallayabilir.Ancak bütiiı bunlann saa· 
Lıkh biçimde uygulanabilmesi, yine de

. mokratik toplumsal muhalefetin gücüyle 
gerçekleşecek. Daha yasanın dumanı tü
terken gelişen olaylar, hüklinetin, bu 
yasayla gelen ücret artışlarını elinden 
geldiR'ince düşi.« tubnaya utraştılını 
gösteriyor. Herhalde bu tutum da "top
lumsal anlaşma"nm hayata geçirilişinin 
bir bölimü olmalı. SSYB'nin yeni yayın
lanan genelgesinde, ödeneklerin hesap
Janacalı en yüksek devlet memuru 
maaşlOm göstergesi, önceden açıklandı
Rı gibI 1000 + 600 deRii, 1000 + 200 
olarak gösterilmiş. Yine bu genelgede 
tam..glil Ödeneklerinin maaşla birlikte 
vergilendirileceRinden sözediUY9r. Bu 
örnekler, yasanın getirdili bir çok hakkı 
alabilmek için çabaların sÜldüriimesinin 
ne denli gerekli oldutunu kanıtlamak ta
dır. 

2 Sağl ık hizmetine dev�ôn katkısı: 
Bu yasa uygulandıRında devletin saalık 
hizmetine ayırdı Rı parada arbş olacak. 
SaRhk piyasasında. devletin etkiniili 
yükselecek. Sadece personel i.icreUerinin 
yükselişi olarak olsa bile, saltık için ge
nel bütçeden aynIan para artacak. So
nuçta halka saltık hizmeti &ltıneli için 

Rize'de cad. kazan. 
G,çe nlerde R ize Elitim En.ıtiti.i.lü turmayla ;Itili olarok bazı ölretm e nleri n 

MiU; Elitim Baka nl"ı tarafı n d a n  hpa- d ışmda e'itim le hiç bir Ulfki,; olmaya n 
hld ı .  Baka n"'ı n kapatma yaz"ı n d a  bir kişi ııe kuruluşlor14 görüfme yaphltlon' 
gerllcçe bulu n m ad ı', dikluJlS çdciyor. ııe bi", aldllckJrl gözd e n  koçmad ı .  O IUJ
A n lofıldıluıo göre Elitim E n.ıtltiilii' n ü n  dar ki mU(.tti,�r 2600'e yolu n ölre n c; 
kopahlma ıer.kçe,; olarak bu n d a n  yv· içi�d e n  tek bir klfi i� bile görüşme yap
m ;  gii n leodar önce Rıze 'd e yapı la n nıi- ma gere'i d uymad ı lar. Müfettişieri n o,.. 
ring gö,teriliyor. Oy,o miting ,on d erece d ımID n  Riıe'ye ıele n ba.ıı parlam e n ter-
düze nlı ile d uipli nU olarak yapılmlŞh ile leri n yophklorı ko n u,malarda n a n laşıl· 
m lti nıde hiç bir olay d o  çdunom ı,h. (He. d ıl ı  kadarıyla oleulun. açı lmaıı için ba,
ya n d a n  Rize Elitim "E n,titu,{; ' n d e  to.Erutitii Mlid Urii olmak üzere bazı öL
fimd iye Iradar herha ngi bir cah,I7UJ d o  r,tm e nleri n ıöreude" alı n m aaı belele n ·  
olmamlfh. Elitim ö t. 1d  .,Itim eMtitü- mdte. Bu n u n d a  CHP içi bir healplaf
leri n d e  d e  pd nutlo n l7UJya n biçim d e  d il- ma old ",u lÖy le n m dte. Bugiine kodar 
ze n li olarak .urdUrülmüşili. Geçe n yılkır d e m okrat nitelili ilc ta n ,"o n E n diNi 
.üreltli okıralr okulda OıOy ç ıkara n (a,;'t- Miid iirii ŞinOll E,1ti çrrok'l n E n ditü MU
ler ortıle okuld a  barUlom ıyorlar ue olay elli';; olma n ı n  hayli zor old ulu bir dö
ç ,karam ıyorlard ı. nemdc ,c;reuini batarıyla ,iirdiirdii'ü de 

Alrla heme n okulu n n.d e n  leapahld ı- biliniyor. 
'I ,onuu geliyor. Ve bu ,oru n u n  ya n ı h- Rize Elitim E n,titii6ii'n ü n  bir o n  ö n 
n ı  Baka n "'1 n ycızuındo bUll7UJ n ı n  da ola· ce açı lmoşı u, bUlfÜne kodar ,ürdiiriile n  
nolı yole. V,/elik ollu'u n a ç ı lmOl' Için elllimin bıında n ,o n ra  d a  ketin liye ""

de iv b,lrl, ndili bllinmiyor. Baka nhIm rohlmamaıı gerellmekıedir. ölre n cileri n 
Iıopalmo kararı n ı n  Mm e n  ardUld a n  Ri- w ılelileri n lalebi budur. 
",'y. ı.'e n mü(etd,�r ıoruşturmaya 
bafladllar. A n cak m {i(etti,�ri n ,oru,- RIZE'DEN 

FUA T KUTLU 

Bu konuda düşünülen yeni formüli.i:ı 
ne olduRu da az çok açıklandı. Tam
Gün Yasası ile ilgili olarak 22 Haziran' 
günü Ankara Tıp Fakültesi'nde yapılID 
toplantıda konuşan bakan ve müsteşar, 
Tam-GÜD Yasası'nın ardından üç yenı 
yasa daha hazırlandılı haberini verdiler. 
Bu üç yasadan birisi de Ulusal Sllhk 
Hizmeti Kanunu adını tafıyacak ve 
açıldandıRını göre, "verebilecek kadar 
parası olandan prim almasak". Elbette 
yine her zamanki gibi ,"va-emeyecek du
rumda olanın priminı devlet ödeyecek." 

Böyle bir sallık primi ile birlikte ne
lerin geıebilecetini anlamak ic;:in falClIı
ta hiç gerek yok. Herkesten almaya yö
nelik bir "prim", aslında bir "vergi" dir. 
bir saRlık vergisi. Devlet, verecefi biz.. 
met ic;:in para alacak, üstelik faturaYı 
peşin kesecektir. Acaba bu yük kin- . 
lerin omuzlarında olacak? Ola OLa tu 
anda gelir vergisinin yüki.i:ıü çeken te. 
simierin, yani geliri belli olan, primi 
kaynaktan kesilebilecek durumdaki i,
çilerin, memurlann. Saltık hizmeti ve
ren kuruluşların yerlerinde ve saRlık hiz· 
meti örgütünde kökJü bir delişikJik ol·. 
mayacalı için de, hizme'tten yine ula· 
şabilenler yararlaDicak, ımı masrafı bü
tüı. emekçi kesimlerden ıbnacak. Devle
tin herkese salhk hizmeti sallarra göre
vi, yurttaşlardan para toplayıp' _Ibk 
kuruluşlarına daRıtmıyl dönüşecek. Oı
telik şu anda memurlann ıynca ıcret 
ödemeden yararlandıklan bır haktan 
için şimdi para vermeleri istenecek� i,
çilerin ödedikJeri primler de muhteme
len arttırılacak. 

GÖREV BIZLERE DÜŞÜYOR 

SlRhkalamnda atılmaıı gereken Idım
Lan savunmak, ıerçekleştirilmelmni 
sallanıak, bütün ilericI, demolaat, sosya
list kişilere düşen bir görev oluyor. 

Herşeyden önce, temel ilke olarak 
"herkesin gereksinimine &öre, erişilebI
lecek en yüksek diiıeyde sallık ba.kmıın
dan yararlanmasını SlIlImak"lmacı be
nimsenmelidir . 

Salhk emekçilerinin ekonomik-de· 
mokratik bakları ıenişk!tilmelidir. Bütllı 
çalışanlara ve bu ırada _Ihk emek çile
dne, grevıı toplu !Özlepeıı sendika hak
kı verilmelldlr_ Tam-Gw V .. sının bü
klinleri, sılhk emekçilerinin haklarını 
arttıracak yönde uygulanmalı; örnelin 
ödeneklere ölçü olan en yüksek devlet 
memuru maaşı ,östergeıi 1000 + 600 
olarak alınmalı, yeni yasanın geUrdill 
ödenekJer muştan ayrı vergilendirilm. 
li, ilgili yönetmelikler biran Önce çıkard
malıdır. 

Halka götürülen _Itık hizmetinin fi
deri tiinUyle genel bütçeden karşılanma
hdır. Halktan, _Rlık hizmeti için ıyrı 
bir prim ya da vergi toplama düşwc_in· 
den kesinlikle vazgeçilmelidir. 

Satıık hizmeti bir tic-Rri mal olmak
tan çıkanlmalı, başta azel hastaneler 
ve ilaç tekelleri olmak üzere özel saalık 
Işletmeleri, !iiliık Ucarelhaneleri kapa
tılmalıdır. 
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H O KOMET TEKE 
EKONOMiK PRO R 

.......... �GALiP TEKiN ........................................................................ � 
"GERÇEKTEN YENI VE SORUNLARA KOKL !!. 
KALıCı ÇOZ VMLER GETIREN BIR POLITIKA 
IZLENEBILIR MU BIR ŞARTLA IZLENEBILIR, 
TVRKIYE 'YI EMPERYALIST·KAPITALlST DVN· 
YA ILIşKILERI AGININ GIDEREK DıŞıNA Çı' 
KARACAK. DEMOKRA TIKLEŞME SVRECININ 
EKONOMIK TEMELLERINI OLUŞTURACAK VE 
GELIşTIRECEK BIR POLITIKA IZLEMEK ŞAR· 
TIYLA. OYSA NE YENI HVKVMET NE ONUN 
BVYVK KANADı CHP BUNU BAŞARACAK. HAT· 
TA ISTEYECEK NITELIKTE DEGILDIR. BOYLE 
OLUNCA DA, YAPILAN 'VE YAPıLMAYAN HER 
ŞEY BAGIMLI GERI KAPITALIST SISTEMIN 
KENDI MANTlGI IçINDE VE SON ÇOZVMLEME· 
DE. Iç VE DIŞ BVYVK SERMAYENIN. TEKELLE· 
RIN ISTEK VE BASKıLARı DOGRULTUSUNDA 
OLACAKTıR. " 

8. Boran, TIP VI. b Temsilcileri Toplantısını 
Aç.ş konuşmasından 

Geçtiğimiz yıl içinde bir yandan ekonomik bu· 
nalımın giderek daha dayanılmaz boyutlara ulaşması, 
diğer yandan faşizme tırmanma politikasının keskin
Icştirdiği sınıfsal, toplumsal ve politik çelişkilerin 
ekonomik bunalımın etlcilerini daha da ağırlaştırma
sı, tekelci büyük burjuvaziyi politik düzeyde yeni çö· 
zii"nler aramaya itti. Daha açığı, tekelci burjuvazi, 
sözkonusu kutuplaşmayı yumuşatacak ; ekonomik ve 
demokratik talepleri için mücadele eden işçi sınıfına 
ve emekçi kitlelere yüklenmek istenen yeni yükleri 
t"ıaklı gösterebilecek; toplumun temel sınıfsal güçleri· 
nin desteğine dayalı bir görüninl arkasında dış ilişki
lerdeki bunalımı çözmeye girişebilecek bir hükinlet 
biçimi aramak zorunda kaldı. Işte CHP - Bağımsızlar 
hükinleu böyie bir ortamda ve belirtilen işlevleri yeri· 

ne getirmek üzere kuruldu. Hükliııetin ilk altı aylık 
uygulamaları, işlevinin bu niteliğini hiçbir yanılgıya 
meydan vermeyecek biçimde açık vt seçik olarak ser· 
gjledi. 

TEKELCI BURIUVAZI NE ISTIYORDU? 

Bugünkü hükii'netin tekelci burjuvazi" in progra
mını uyguladığı"ı görmek için hiJtliııetin kurulduğu 
günlerde yayınlanan bir raporu anımsamaku yarar 
var. "1978 Yılına Girerken Türk Ekonomisi" adını 
taşıyan rapor, 20 Ocak 1975'de. tekelci sermayenin 
örgütü TüsIAD tarafından yayınlandı. Bu raporda sı
ralanan istekler şöyle özedenebilir: 

1) Dövize "gerçek değer fiyatı" ödenmeli, baş
ka bir deyişle devalüasyon yapılmalı; 

2)  Mevduat faiz oranları yükseltilmeli; 
3) Kamu kesiminin Merkez Bankası kaynakla

rından finansmanı azaltılmalı; 
4) Ihracata yönelik S1nayile�eyi hızlandırmak 

amacıyla özendirme (teşvik) uygulaması genişletiı· 
meli ve en önemlisi, 

5)  "Hükinlet herhangi bir yana ağırlığını koyma
dan, tam bir tarafsızlık içinde işçi-işveren i l işkilerinin 
düzelmesine yardımcı olmalı, iş barışının sürekliliği 
için kanunlar çerçevesinde, tam bir tarafsızlık içinde 
kamuya düşen görev ve sorumlulukları tam ve zama· 
nında yerine getirmelidiL" 

Böylece, tekelci büyük burjuvazi yeni hükümetin 
programını çizmiş oluyordu. Bu programın önemli bir 
özelliği uluslararası sermaye kuruluşlarının istekleri 
ile tam bir uyum içinde olmasıdır. Örneğin, bunlar· 
dan Dünya Bankası, ihracata dönük sanayileşmeyi, de
valüasyon gereğini ve "maliyet ve ücret artışlarının sı· 
nırlanması zorunluluğunu" vurguluyordu. Uluslararası 
Para Fonu ise, sıralanan bu isteklere, yatır.mların 
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kısıtJanmasını ve emisyon hacmi"m dmltılmuınıekli· 
yordu. Açık olan, hükiiTıetin "iç ve dış Stnmye 
çevrelerinin istek ve çıkarları doirultusooda" bir eko.
nomik politika izleyeceii ve büyük burjuvui adım 
"kestanelc." ateşten çekme" KÖrevini üstlermiş oldu, 
ğu idi. 

HOKCMET NE YAPıYOR? 

Geçtilimiz altı aylık dönemde htic.i.met canLa 
başla bu görevi yerine geôrmeye ç.allşn. Faiz oranla· 
rının arttırılmasıyla başlayan ekonomik önlemler dizi· 
si, Türk Lirasının değerinin ortılı.mı yüzde 25 oranm· 
da düşürülmesi ile sürdürüldü. Bir yandırı da, y� ... 
lendış borçların erteleooıesi ve yeni dış borçlar altn
ması için "yeşil ışık" yakması gereken uıusa.uu. 
Para Fonu ile görüşmeler yürütüldü. Bu kurumla y�ı
lan anlaşma, temelde yerli ve yabancı a:blci sennaye
nin isteklerini, ekonomik prosnmını yınsıun bir "is
tikrar önlemleri paketi" içerjyordu. Sözkonusu belge 
bu niteliğiyle, bir yandan, emperyalizmin Türkiye 
üzerindeki denetiminin ulaştığı boyudan sergiliyor, 
diğer yandan ise hükimetin tekelci burjuvuiye lesi'" 
miyetini vurguluyordu. 

Burjuvazinin isteklerine uygun olMak kmıu yab4 
rımlarını yavaşlatan hükiiııet, Merkez Bırıkası kredile· 
rinin arbş hızını da düşürdü. 1977'nin ilk altı ayında 
yüzde 41 'lik bir artış gösteren Merkez Bankası kredi· 
leri 1978'in aynı döneminde yüzde 1 3  ırtlJ 1 977'nin 
ilk altı ayında yüzde 65 artan "huineye kısa. v.ıdeli 
Merkez Bankası avansının" bu yılın aynı döneminde 
yüzde 5 artmış olması, "k...,u hırcımılarının finıns
manında Merkez Bankası kaynaklarına daha ız bııŞW4 
rulması" yolundaki TüSIAD önerisinin ne denli kabul 
gördüğünü .österrnektedir. 1 977'oin ilk yarısında, 
bankacıl ık kesimine açılan Merkez Bankası kredi�ri
nin " 3,4 artınasına karşılık, bu artışın 1978'in aynı 
döneminde yüzde 7'ye fırlamısı ve banki k�di�rinin 
1978'de, bir önceki yıldaki artış hızını sürdürmesi de 
kredi kaynaklarının nasıl özel kesim lehine It!nişletil· 
diğini kanıtlamaktadır. Annk, özel kesimin pan ye 
kredi darlığından yakınmayı sUrdürmesiıden, bu It!liş" 
meleri bi� yeterli bulmadıkları anlaşllıyor.Temmuz 
ayı içinde Ankara'ya gelen UlusJararasl Para Fonu he· 
yetinin para politikası uygulamalarını "olumlu" bul· 
ması, hükümetin  yeterli olmasa bile "doğru" yolda ol
duğunun en iyi kanıtın. oluşturuyor. Işin ilginç yanı, 
tüm bu gelişmelerin Maliye Bakanı tarafıncbn. "artık 
bol para döneminin kapandılını" söyledili konupı
sında açıkıanmış olması. 

Mart ayında devalüasyon yapıldılında, bunun it· 
hala! üzerinde fazla bir etkisi olmayaClğl biliniyordu. 
Çünkü Türkiye sanayii gerek girdiler ve gerek makine
teçhizat açısından dışa balımlı. Sanayi üretiminin sür· 
dürülmesi, bugünkü koşullar altında, her yıl ,iderek 
artan ithalatı gerektiriyor. Bu nedenle, dövb kuru ile 
oynayarak ithalatı kısma olanağı yok. 1978'in ilk altı 
ayında ithalatta görülen gerileme, lJpkl geçen yıl oldu
lu gibi, ödeme gUçlükleri nedeniyle ithalatın fiilen kı
sıırnasından doğuyor. HUkiiııetin dış ödeme olanıkb.· 
n konusunda salladığı gelişme.genellikle borçlmn er
teleMlesinden öteye gitmiyor. Başka bir deyişle, 
"taze pjra akl$l" çok yava$ gidiyor. Ithala.tın flnan_ 
edilememesi doğal olarak gerilemesine yol ilÇıyor. 

UYANAN IşçiLER 
''TiIle pıra akışının" yav.ı, ,ilmesl.!'1n bır nedlni 



Ci SERMAYENiN 
MINI UYGU LUYOR 
BURJUVAZININ SORUNLARıNı çaZMEYI ()ST
LENEN BIR HUKUMETIN KARŞlLAŞACAGı ça
ZUMStJZLUKLER TURKIYE'NIN DEGIL BURJU
VAZININ ÇIKMAZ1DIR. BU NEDENLE IçINDE 
BULUNDUGUMUZ ORTAM, Işçi SıNıFıNıN VE 
EMEKÇi KITLELERIN çaZUMUN EMPERYA
LIST-KAPITALIST DUNYA ILIşKILERI AGININ 
DıŞıNA ÇıKMAKTAN GEÇTIGINI KESIN BIR BI
ÇIMDE ORTA YA KOYMALARıNI ZORUNLU KI· 
LıYOR. 

de, beklenen i" üsine, işçi dövizi giriş�rinin g;çen 
yılki düzeyinin bile altında kalması. Örneğin 1977'oio 
ilk beş ayında 356 milyon dolar olan işçi dövizleri, 
buy·ılınoıynı döneminde 267 milyon dolarda kaldı. Bu 
nedenle, daha önceleri 1978'de 1 ,3 milyar dolan. 
ulaşımsı beklenen işçi dövizlerinin SOO milyon eksi· 
ğiyle 830 milyon dolar düzeyinde kalacağı kestinli
yor. Oysa, CHP'"i" iktidara geçmesiyle bu akımın 
hızlamQğI sanılıyordu. Ancak olaylar. yırt dışındaki 
işçilerin bugünkü hükiinetin niteiii konusunda sanıl
m� ,ibi yanılgıya dilşmediklerini ve burjuvazinin 
programının finansmanına katkıda bulunmak isteme
diklerini gösterdi. lŞçi sımfını sürekli olarak yanııtabi· 
leceklerini düşUnenlerin bundan ders alması gerek. 

"OOŞONOLMEYEN IHRAÇ KOLAYlıKLARI" 

Benzer bir başarısızlık ihracat alanında görüldü. 
Devalüasyonun Tür1ciye'nin ih'acatmda önemli bir 
... tışa yol açacaj:ını bek�enler bir düş kırıklıiu� tti
radılar. 1975'in ilk altı ayında ihracat yüzde ıs 'lik de
valüasyona karşın, 1 977'nin aynı dönemine oranla 80 
milyon dolarlık bir artışla 964 milyon dolar düzeyin
de old •. (1 976'd. bu rakam 1 ;ı  milyar dolar idi.) Bu
rada, tekelci sermayenin bir diğer isteği gOOdeme gel
di ve sernu.ye basınının en büyük tinjlısım" deyimiy
le, "hüklmet, sanayicilere düşünmedikleri ihraç ko
laylıkları sağladı." Bu kararlarla bir yandan ihraC3ıt

fa vergi iadesi oranları yii<.seltilirken, öte yandan da 
ihracat yapan sanayicilere, kazandıldarı dövizin bir 
böllmünü kendilerinin ve yan sanayi kuruluşlarının 
ithalıtmı karşılamak için kullanmak olanağı tanındı. 
Yine aynı kararlarla, ihracatçıya kur garantisi verilir-

kent ihraCilt gelirlerinin ithalat kredilerini ödemede 
kullanllıNsı yolu açıldı ve sanayicilerin yakındıkları 
''bürokratik engeller" in bir bölimü de kaldırıldı. Böy· 
lece, bir yandan CHP'nin muhalefette iken karşı çıktı· 
ğı özendirme sistemini genişletme yoluna gidilirken, 
öte yandan da devlet, döviz gelirlerinin bir bölimü 
ı.izerindeki denetim ve kullanım yetkisini büyük bı.ırju· 
vaziye terketmiş oldu. Uluslar4Va51 Para Fonu heyeti· 
nin de "olumlu ve yararlı" bulduğu bu önlemleri, sa
nayiciler "bir başlangıç" �arak nitelendirip, ihracat 
karşılıiı getirilen dövizlerin daha büyük bir bölimü
nün sanayiciye tahsisini istiyortar. 

''TOI'LUMSAL ANLAŞMA" 

Burjuvazinin çok önem 'Verdiği, "çalışma bMIŞ" 
nı" kurma, "ücrederi disiplin altiN: alıN" istelinin 
gerçeldeştirilmesi yolunda önemli bir adım, hükW'net 
ile Türk·lş arasında imzalanan "Toplumsal Anlaşma" 
ile atıldı. Bu ınlaşmayla, "ekonomik sendikacılık" 
anlayışının, hem de hüklmet eliyle aşılarak (!) "poli· 
tik sendikacılık" anlayışının başlatıldığı, ya da bu an· 
laşmanın "faşizme karşı emeğe dayalı bir demokrasi 
cephesi �uştumıanın ilk adımı" olduğu gibi, en hafif 
deyimiyle "dramatik ve abartmalı" değerlendirmeler 
yapıldı. Ancak, ne bu değertendirmelerin ne de anlaş
ma meıninde yeralan ve yapılacağı söylenen, işçiler 
lehine yeni düzenlemelerin örtebildiği bir gerçek var.: 
Bu anlaşma "sermayeye yeni kar olanakları yaratmak 
amacıyla işçi iJcretlerinin artışlarının kısıtlanması" . 

yolunda atılmış önemli bir adımı oluşturuyor. 

Bunun en iyi kanıtlarından birisi, bu yıl kamu ke· 
siminde yapılacak toplu sözleşmelerde ücret artışlan· 
nın işçilerin 1 976'daki gerçek ücret düzeyini, satınal· 
ma gücünü koruyacak biçimde saptanacak olmasıdır. 
SosY'I.lı Genel B.şIoın. öZOln KeSIlOç'in de belirttiği 
gibi, "bu zam iki yıl içinde dığıtılarak gerçekleştirile· 
ceğinden, 1978 ücret artışwıyla işçiler 1976 satınal· 
ma düzeyine bHe erişmemiş olacakıMdır. Kaldı ki, 
cari yıllar içinde fiyat artışları' da hesaba katılır ise, 
1976 satınalma düzeyinin de çok altını düşülmüş ola
caktır." (YiiriiyÜf, 1 �ustos 191.8, SaY' 173, s. 8). 
Anlaşmanın bir diğer olumsuz ya!}ı, "fiyat artışlarının 
kökeninde 'ÜCret artışIMının yattığı" yolundıki ser· 
maye tezinin, en azından örtülü biçimde kabul edildi· 

ği bir belge olmasıdır. Ecevit'in, 1977'nin kirtMın art· 
tıiı ve gerçek ücretin düştüğü bir yıl oIfYWına karşm, 
kendi deyimiy� "sorumsuı" ücret aruşlarına karşı 
çıktığını ye "siyasi hayatına malolsa bile bu karşı çık· 
mayı sürdüreceği"i" söylediğini anımsayanlar için bu 
durum hiç de şaşırtıcı değiL. 

SORUNLARıN NEDENI SANAYININ YAPıSı 

Buraya kadar değinilen gelişmeler, bugünkü hükü
metin, tekelci büyük burjuvazinin karşılaştığı sorunla
rı çözmek için onun programını uygulamaya çalıştı
ğını açık seçik sergiliyor. Bu sorunların başında, Sillil' 
yii" dışa baAımlı yapısı geliyor. Dış ödeme JÜÇlükleri, 
büyük ölçüde dış girdiyi ıerektiren sanayi üre6minin 
yavaşlaması sonucunu doğuruyor. Istanbul �nayi 
Odasında yapılan bir Mıştırmaya göre, kimya, metal, 
ıNdeni eşya ve otomotiv gibi büyük ölçüde itNI girdi 
kullanan sektör�rde ka�site kullanm orınının 1977 
içinde yüzde 50'nm altına düşmüş olması da bunu 
gösteriyor. Nitekim, aynı ıraştırmada, it.hil hammad
de yetersizliğinin düşük kapasite kullanım oranı üze
rindeki etkisi, yurtiçi girdilere dayalı gıda, ağaç ürün· 
leri gibi sektörlerde yüzde 10 dolayında iken, yukarı
da Silyılan sektörlerde yüzde 50 doQyına sıçnyor. 
(MiUiyet, 2 Ağustos 1978, s. 1 1 )  Dış ödeme sdrununa 
verilen önemin nedeni burada yatıyor. 

Burjuvazinin hükilııetten çözWn beklediği bir di
ğer sorun dayanıklı tüketim malları ile ilgili. Bu sek
törler önemli bir pazar sorunu ile karşı karşıyalar. 
Başka bir deyişle, ürettikleri dayanıklı tüketim malla· 
rını artan bir oranda ihraç etmek zorundalar. Bunun 
için de herşeyden önce dış piyasalarda rek.ıbet ede
bilmeleri gerekir. Ithal girdilere dayalı bu kesimlerin 
reklbet olanakları yok denecek kadar az. Bu nedenle, 
buzdolabı, çamaşır makinası, elektrik q,Üf'gesi, elekt
rikli cila makinası ve otomotiv sanayii üriiılerinin 
ihracatı en yüksek vergi iadesinden yanrlandırılıyor. 
Bu malların dış pi)'ilsalardaki rekabet gücWlü arttırm.· 
nın bir diğer yolu ise işgik:üıü uQJzlatmak. Emekçile· 
rin yoğun bir biçimde kullandıkiMI tarımsal üriiılerin 
fiyatlarını baskı altında tutmak, işgtict.rıü ucuzlatmada 
kullanılan araçlardan birini o'uşturuyor. Bu, düşük u, 
bın fiyatları pOlitikasının altında yaun önemli bir ne· 
den. ışgücünü ucuzlatmanın bir diğer yolu ise ücret ar
tışlarının sınırlanması oluyor. Toplumsal Anlaşma da 
bu amaca yönelik. 1 978'in i lk altı ayında ıstanbul'da 
toptan eşya fiyatları yüzde 29 artmışken, gerçek işçi 
Ucretlerini 1976 düzeyinde tutmaya çalışmanın anla· 
mı bu. 

SONUÇ 

Son altı ayın gelişmelerinin incelenmesinden Çı' 
kan en önemli sonuç, CHP ağırlıklı bu hükiinetin iç 
ve dış büyük sermayenin, tekellerin istek ve baskıları 
d�rulıusunda bir ekonomik politika ızlemekte oldu· 
judur. Bu açıdan ele alındığında, burjuvazinin sorun· 
lannı çözmeyi üstlenen bir hükiinetin karşılaşacağı 
çözlillsUzlüklerin,  çıkmazların, Türkiye'nin değil bur· 
juvazinin Çıkmazı, çözümsüzlüğü olduğu açıktır. Bu 
nedenledir ki, içinde bulunduğumuz ortam, işçi 
sınıfının ve emekçi kitlelerin, kendilerinden istene..::ek 
fedakarlıklara ve sırtlarını yüklenecek yüklere kadan· 
mayacaklarını ve çözümün r:mperyalist..kapitalist dün· 
ya ilişkileri ağının dışına çıkmaktan geçtiAini, açık ve 
kesin bir biçimde ortaya ko)'malarını zol unlu kılıyor. 
"Faşizme karşı emeğe dayalı bir demokrasi cephrsi' 
oluşturmanın yolu buradan geçiyor. 



KITLE ÖRGüTLERINDE 
FARKLI SIYASI GÖRüŞE SA
HIP OLANLARıN ORTAK ÇA
LIŞMALAR YüRüTMESI SıK 
SıK GÖRüLEN BIR OLGU
DIR. ORTAK ÇAlıŞMALARıN 
DEMOKRATIK GüÇLER ıÇIN 
YARAR SACLAMASı ıÇIN 
BELIRLI ILKELER TEMELINE 
OTURTULMUŞ OLMASI VAZ
GEÇILMEZ BIR KOŞULDUR. 

KiTLE ÖRGOTLERiNOE 
TlKANIKLIK ASILACAK 

• 

... N. KEMAlDÔlENEKENI ...................... .. 
Ulkemizde kargaşa ve netleşme alba

şı gidiyor. Her sorun, her tıkanıklık, 
çözi.inlilü de içinde taşıyor, Darboeaz
ları aşmak için gerekli olan ipuçları biz
zat sorunun içinde yatıyor. Kitle örgüt
lerinin de bir çıkmazda oldueundan 
çokça sözediıaiRi bir dönemden geçiyo· 
ruz. Geniş kesimlere açılamama, özellik
lE' de eylemsizlik ve iç sorunlara yönel· 
me, somut adımlar atamama konulan, 
hemen hemen tiin kitle örgütlerinde beL
li başlı açmazlar. 

Birçok noktada içiçe geçen, çakıııan 
durumlar göstermesine karşın, sendika· 
larda ortaya çıkan olayları bir yana ko· 
yarak, yazımızda dieer kitle örgütlerin· 
deki bkanıkhAın nedenler; ve aşı1masl
nın yolları iiıerinde dunnaya çabşaca
tız. 

IÇE KAPANMA 

Son dönemlerde birçok örgüt dışa 
yönelik çalışmalardan çok, iç sorunla· 
rıyla boeuşarak geçiriyor glillerini. Bu· 
nun en önemli nedeni, kitle örgütlerinde 
tek amaç haline getirilen ve her ne pa ha· 
sına olursa olsun sürdüriien yönetimi ele 
geçirme çabasıdır. Bu sorun öyk!si bo
yuUara vannıştır ki, yönetimi eıe geçir· 
mek, ya da elde tubnak için örgütlil 
tahrip edilmesi bile göze alınmaktadır. 
Bu anlayışın sonucu da tasfiyeciliRe 
çanak tutma ve tasfiyeciUei öne Çıkar
maktır. 

TöB·DER'de olanlar bu anlamda 
çok öRreticidir. Daha önceki genel ku
rul'da 'en zayır ekip' oIduQ:u gerekçesiy
le kendi dışından bHe destek gören bu· 
e:i.iıkü yönetim, örgüt içinde ayrı baş 
(jrkmek anlamında gerekli malzemeyi 
sae,layanların açbRı yoldan hızlı bir tas· 
fiyeciliRe girişmi" yılan hikayesine dö
nen şube kongrelerindeki tartışmalar, 
dieer kitle örgüUerine bile yansıtılmıştır. 

Salt yönelimi ele geçirmeyi amaçla· 
ma v� sonucunda ortaya çıkan gelişme
ler herşeyden önce örgüt içi güven orta· 
mını ortadan kaldırmakta ve bu durum 
giderek örgüt dışına yansıyarak örgüte 
olan güven yokolmaktadır. Bu gelişme· 
ler ortaya çıktlRı örgütle sınırlı kalma· 
maku, giderek di�er örgüUerin içine de 
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güvensizlik tohumları saçmaktadır. Böy
lece, örgüt içindeki en daAaI, yaşamsal 
karartann bile hayata geçirilmesinde gü· 
vensizııein getirdiei bir tıkanıklık belir
mektedir. Her girişimin şüpheyle karşı
landıeı, ardında siya�i çıkar hesapları 
arandıeı bir ortamda ise, örgütlerin ola· 
ean işleyişi olanaksızlaşmakta, iç sorun· 
lar bÜYiinekte. dışa dönük kararların 
alınması ve yaşama geçirilmesi bir dizi 
engelle karşLlaşmakt.adır. 

örgütiiı içte ve dışta inanı1ırheını 
yeniden saelamak, güven duygularını 
pekiştirmek kuşkusuz pratik içinde geli
şebilir. Ancak unutulmamalıdır ki, böy
lesi bir ortamı oluştumıada kaybedecek 
zaman yoktur. Dar grupçuluk, kariye· 
rizm gibi hastalıklan aşıp ortak noktala· 
ra hızla varamadıeımız sürece, kaybede
ceeimiz zamanın telafisi olanaksız bazı 
oluşumlara yol açabileceeini gözden 
uzak tutamayız. 

Hele yanlış fiitimleri körüklevici, ay
rılıkları pekiştirici tavırlara ginnek, bu 
tavrıarın sahiplerin� de çok pahalıya 
patlayabilir. örnetin TOM-DER ve 
TOTED'in kongrelerinde yönetimi ala
mayan grupların savurduRu ayrı örgüt
lenme tehditleri ve bunun belli yansıma
lar bulabitmesi herkesin üzerinde uzun 
uzun düşünmesi gereken konulardır. 

'KESKINLIK' ADıNA 
EYLEMSiZLIK 

Son dönemlerde eylemsizliein en 
önemli nedenlerinden biri de keskinlik 
adına eylemleri önJeme şeklinde ortaya 
çıktı. 1978 yılı başlarında yapılması ge
reken merkezi miting'den başlayarak 
birçok eylem grupçu tavırlarla engeııen
di. Nitekim son günlerde bu durum iyi
ce kabullenilir, bir vt'rj olarak ele alınır 
oldu. Demokratik güçlerin orLaklaşa 
kitlesel eylem ler dı.ilcnJeyemeyeceei 
noktasına vardı anlayışlar. Neden böyle 
oldu? Neden faşizm c, emperyalizme, şo
venizme, her türlü gericiliee karşı oldu
Runu söyleyenlerin bir kısmı kitl� ey· 
lemlerine şu ya da bu nedenle sel çekti
ler? 

Bunun iki nedeni var: Birincisi CHP 
aRırhkll iktidara beL baRiayanlar. sosyu· 

Iizm mücadelesinde onun icazetine sıeı
nanlar eylemleri özellikle engelleme yo· 
lunu seçtiler. Bazen açıkça koşullann 
deeiştieini söyleyerek,  bazen keskinlik 
adına ileri sürülenJere katılarak kendi 
açılanndan 'başarıya u laştılar'. 

İkincisi ise siyasi gelişme olanaklarını 
ancak kitle örgütlerinin düzenlediRi ey· 
lemlerde yapacakları ajitasyon ve propa· 
ga'lda çahşmasına baelıyanların tavn. 

Daha önce de belirttieimiz gibi bu iki 
anlayışı belli nokta'larda çakışarak sür
dürdiller engellemelerini. Ikinci sav ey
lem sırasında her kitıe örgütiiıün 'özg�' 
yani 'siyasi' sJoganlarını 'özgürce' orta
ya koymasını talep ediyordu. Kitle ör· 
gutlerini siyasi sloganlara mahkum et
mek ve eylemi bir restival haline getir
mek anlamına gelen bu anlayışın mao
cu ların bugiiıe deein savundukları, 'ey. 
lemde birlik, ajitasyonda serbestlik' söz· 
de ilkesi olduRunu kör gözlerin bile gör
memesl olanaksız. Ortak hederıer dot· 

, rultusunda, önceden eşit haklarla belir
lenmiş oı. tak slogan ve taleplerle ortak 
eylem anJayışınl savunan Türkiye ışçi 
Partililer bu ilkeyi tek başlarına sawn
mak durumunda kaldılar. "Yaşasın 
UDC". "Tek Yol Devrim", "Halklara 
özgürlük " diyebilmek için, Kahrolsun 
Faşizm, Faşizme Geçit Yok demeyen
Ierin, faşizme karşı keskin Ianar edip 
eylemleri engelleyenıerin yarattıeı dram· 
dır bu. 

Bu dramın bir tıajediye dönüşmeme· 
sinin güvencesini bilimsel sosyalistler, 
oluşturuyor. Faşizme karşıyım diyen, 
demokrasiyi sawnan tim güçleri, tiin 
örgüUeri, faşizme karşı oluşan birlik 
noktalan ön plana çıkanlarak bir araya 
getirmek, ortak davranıŞi ve ortak 
mücadeleye ikna etmekten başka alma
Şıeımız yok. 

SIYASi iniFAK MI,  
DEMOKRATIK IŞBIRLIGI Mil 

Gerek örgüt h,'I,  �Tt'ksc örgiiLle:-arasl 
çalışmalarda yanlış anlamalara ve doeal 
olarak da tıkanıklıklara yol a�an bir baş
ka nokta da ortak çalışmaların algılan
masına ilişkin. örgüUerarası çalışmalar
da bir yandan siyasi hareketle ortak bir 
tav .. içerisine ginnenin, giderek daha 
kalıcı ve köklü bir ortak çalışmanın. 

karşısına çıkılırken, bir yandan da kit
le örgütlerini birer siyasi odak olarak ka· 
buı�nme ve siyasi görlişlerin tem"il edil· 
di�i birplatrorm haline ",örme yönmde 
çaba gösteriliyor. Bu anlayış gerçekten 
samimi olsa çözüm yine de zor delildir. 
KiLle örgütlerinin yanıma siyasi partile
rin de temsil edildiAi bir platfO"" bu ın
lamda bir çözlin olabilir. Ancak siyasi 
partileri dq1a} uak, kitle örgütlerini bi· 
rer siyasi temsilci gibi algllarnık dotaı 
olarak.  hem ortak çalışmaları zorlaştır· 
makta, hem de kiUe örgütlerinin kendi 
içinde yeni sorunlano cwtaya çıkmasına 
neden olmaktadır. 

Kitle örgütlerinin kendi hedP( ve ta
lepleri dolrultusunda biraraya gelmeleri 
ve mücadele vermeleri dola!. doAal 01· 
dulu kadar da zorunludur. Yine aynı şe
kilde böylesine biraraya geliş siyasi ör
gütlerin temsilcilerinin ıı'atılmasıyla da 
olanaklıdır. Ancak hem siyı:ı.sı e:oruşk'rin 
temsilcilerinin olmadıeı, hem ci(> 'siyasi' 
bir platform yarabnaya çalışmak ba�lı· 
başına bir tıkanıklık nedenidir. 

örgütlerde gerek yÖnetimdt>, ı . .'�r('kSf' 
muhalefette rarklı siyasi gÖI"ÜŞe sahip 
olanların ortak çalışmalar )'iirütmf'S1 sık 
sık gÖNen bir olgudur.Bu ortak ÇalıŞ
malann demokratik gllçlerin birliei açı
sından yarar saelaması da ancak b<>lIi il
keler etrarında oluşturulmasından gt'ÇE"r. 
Birliein önemini kavramak, onu YNIı YE'
rine oturtmaktan geçiyor. önemi abar· 
tılmış, siyasi anlamlar ,ıehmediimış bir· 
likler salt bu yaklaşımdan dolayı ıarar 
görürler. 

Birliklerin siyasi birlikler oldıı�unu 
ileri sürmek ve buradan kalkarnk doJ. si· 
yasi görüşlerin baeımSlzhll !aL ıybı. öl
güt içinde herkesin istedieini yı:ı.l)8bile· 
ceRi sonucuna vannak örgütlNnl 14,: so· 
runlannın önemlilerindendir. OrgüIJeri 
yaşatmanın, yaygınlaştırmanın. saygın· 
hRınl artırmanın yolu örgutlcrlll kade· 
melerini tanımnktan �.:iynr. Krndi 
programı ve hecııneri do�rulıu�unda ka· 
rarlar üreten kademrlt'rin ı..:ıt'lirlarınm 
oluşmasmdski demokratiklik. bu karar
lara uyulma zorunlulu�unun anlaşılma· 
sıyla birlik tr geliştırılml'k durumunda· 
dır. 

Ru sorunları, tiın )..u<:uk hf'supları bir 
yaNı. ko}anık a�arna��k, tarihin bunun 
hesabını hE'pimızdf'1I soracaQ:ından kuş. 
kumu;; uluıasın. 
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KARiYERiZM VE iHBARCIlIK 
DEV-GENC'i PARCALADI • • 

_HALiM BULUTO�LU •••••••••••• _ 
[)ev-Genç içinde uzun zamandır var 

olan ayrılıklar, son gi)ılerde su yüıüne 
çıktı. Ayrılıklarıo su yüzüne çıkışında 
gÖLlenen en belirgin gelişme ise Dev
Genç'in feshedilip, yerine Thm Dev
Genç isimli yeni bir federasyonun ku
rubnası oldu, Yeni federasyonda., eski 
�v-Genç içinde bulunan bazı dernek
ler yer almadılar. Ayrılıkların bu boyut· 
lara ulaşması taraflar arasında "araç, ge
reç"lerin kullanıldı gı çalışmaların mey
dana gelmesine neden oldu. 

Taraflar arasında gerginlik bol bol 
" yalanedık" , " iftiracılık" , " dedikoduC'u
luk" suçlamaları kuUanılarak sürüyor, 

Küçük burjuva devrimcili�inin etkin 
oIdueu gençlik örgütlenmelerinde böy
lesi ayrılıklann her zaman meydana ge
lebileceRi çokça yinelendi. Kariyeriz· 
min, ihbarcılıeın, yaygın bir hastalık 01-
duAu bir yapı içinde örgütsel bütlillüeün 
olamayacaeı, ülkemizde, hiç bir teorik 
<;,ôzmı leml'ye gerek duyurmayacak net
likte ortaya çıkmış durumdadır. Dev
Gene; içindt>kj ayrılıklar son ve oldukça 
çarpıcı bir örnek olduRu için, üzerinde 
belirli boyutlarla durmakta yarar var. 

NEDEN YENi BIR DERNEK' 

T...nı Dev�enç'i kuranlar yenı derne
�in kuruluşunun yasal bir gereein yerine 
gııtirilmes.i am:ıc.ıyla eercekleştirildie:ini 
ılerı SÜTliyorlar. Yaptıkları açıklamalarda 
[)ev-Genç'in tüıü�ünün 2 yıldır onaylan· 
maJJıgı, Dev·Genç'in tiIlel yapısını kay· 
})ettigi ve bu yüzden de yeni bir orgüı 
kurmanın zorunlu oIdueu sdylenıyor, 

Ancak, yeni federasyonun kurulu· 
ıjunda, eski federasyon içinde yer almış 
olan bazı derneklerin bulunınaması, yeni 
federasyonun kuruluşunda asıl amacın 
farklı oldueunu ortaya çıkarmaktadır, 
Nitekim, yeni dernek içindI' yer alma
mış olanlar Tüm Dev·Ot>nt,:'in 3·5 kışi· 
nin bir hizbi oldueunu söylerkl'n, d�er 

Larafın yeni örgütlenmeye gitmekteki 
amacının, bir yaı;ll gcr�i yerine getir· 
mekten çok, bir tasfiyeyi gef(;,cklf'şltr, 

mek olduRu giY.tlenmeklt·dir . Tüm Dev· 
Genç'i kuranlar tarafından ise, "OGDF' 
nin feshedilerek yl?rinc TDGUF'nin 
(Tüm Dev-Genç) kurulmasının salt lur 
tüzük meselesi olarak ka\'ranılmama�ı 
gerekliei ve "TDGDF" niu DOGF'nin ha
ta ve eksikliklerini aşan bir orgütJeıune 
olaca.�ı" söylenmektedir, TDGDF'nin, 
ideOlOjik dı.iıey düşükli.ilünün, kariyeriı
min ve en önemlisi örgüte gu ... ensiı.ıi�in 
oldugu bir yapı ıçınde n� kad:ır "başa
nh olabilecegı bir tdfafa, yenı dernefin 

kuruluşu ardındaki amaç ,boylelikle 

açıklanmaktadır. 

AYRılıKLAR VE SUÇLAMALAR 

l\yrılıklarıl1ln nedenleri Iki tarafça da 

benzer deyımieric dile �eıirilmekt..fdir, 

Deyimler araslıida ise "Ydlaııc:lık", " irti

ra", "dedikoduculuk", "birbirinin ku

)'usunu kazmak" , " karıyerizm" ve "hi· 

zipçilik' ôzellikle aCırlık l2şımaktadır. 

Elbctl.e, ıdeolojik bÜılA1!'I!li.iı olmadıRı, 

bilim5('1 sosyaliım adına Iılf ı.ürü saçma

Iıeın yupıldığı bir 6rguUen�e i<,:in�, 

ayrılıkların başka deyimlerle ıfade edil

mesi n1i.ınkw olmayacaktır. Bu yüzden 

ilyrılıklar arkasında derinlemesine ideo· 

lojik farklılıklar bulmak hem mimkün 
degildir, hem de gerekli degild!!_ 

Ancak birbirlerine yönelttikleri 
suçlamaı�rın vardıgı boyutlar kendi ör
gütsel yapılan hakkında belli ipuçlarını 
vennektedir. Başka bir deyişle goşist 
gençlik örgütleMlelerinin sosyalistleree 
uzun süredir söylenen Iaçkalıgı, örgütsel 
bülünlügün var olmayışı ve örgüt disipli
ni diye bir şeye rastlann:ıayışı iki tarafın 
da açıkJamalarında itiraf edilmektedir. 
Bu yiilden "itiraflar" üzerinde dunnakta 
yarar var. 

Tüm Dev-Genç kurucuları tarafından 
kendi saflarında" ayrılanlar, " baştan 
beri varoldueunu reddetmedikleri ı;ag. 
Iıksız unsurlar" olarak adlandırılmakta
dır. Baştan beri saghksız oldugunu söy· 
ledikleri ki,i1erin ise kendi örgütlerinin 
en üst organlarıııda görev alan kişil.'r ol· 
dueu bilinmektedir. Baştan beri saelık· 
SiZ oldu�u bilinen kişilerle örgütiiı en 
üst organında birlikte çalışmak demek, 
asgari diUeyde de olsa örgütsel ciddiye· 
tin olmaması dt>mektir. Ancak büyük bir 
olasıl ıkla, bu · 'sa�lık.�ız" durum kendile· 
rıni pt>k ra ha L'ill. etmemiştir. Çünkü Dev· 
Gen,' ın MYK'sınl oluşturan kişiler ken· 
di açıklamalarıllit göre diilenli toplantı 
yapmamlljlar ve karar almamışlardır. 
Hatt.a 'daha da olesi, 2 yıldır birbirleriyle 
pek fazla görüşmemiş olacaklar ki, ara· 
larında ideunjik blrliRln olup oIm.dlAı 
konusunda bile kuşkuya düşmüşlerdir. 
Konuya ilişkın atarak şöyle denilmekte· 
dir. ''Yöneum kurulu üyeleri kendi ard' 
larında ideOlOjik bir birliein varoldueu· 
na sadece inanç diileyinde inanarak be
raber iş örgüUemeye çalışm� larına tae· 
men ideOlOjik birliein aralarında ne den· 
ii var oldueu tartışmalıydı. Çünkü MYK 
üyeleri hi(' olmaz� kendi aralarında teo· 
ri k olarak olsun belli konularda tartışıp 
birbirlerini ilerletici bir.yer dahi bulama
mışlardı." ( ''Bağımsızlık ve Demokrasi 
Mücadelesinde Deu-Genç 'in Iki Yııı" 
broşüro) 

BIREYSEL TERÖRIZME 
GIDEN YOL 

Bu "itiranar" Dev-Genç'in örgütsel 
yapısını hiç bir yoruma ve açıklamaya 
yer bırakmıtyacak bir netlikle tanımla
maktadır. Aralarında ideolojik birliein 
bulunup bulunmadıeından kuşku duyu· 
lan bir yönetimin var oldueu örgütlen
menin, yine birbirlerini suçladıkları gibi, 
arkada!flık ilişkilerine dayanan ve " mev_ 
ki hırsının" ön planda oldueu bir örgüt
lenme olarak tanımlanması doRal ola
caktır.Bu durum yalnızca örgüllerinin en 
"ü�t" org,lın l olan MYK'da gözlenme· 
Olektedir. Gençlik örgütlenmesinde bir 
programın, perı,pl'ktifin olmayışı, goşiz
min tüm ülke �apında örgütsel beşıbo· 
zukluRunu ortaya çıkarmaktadır, Bu 
başıbozukluk, kollektif çalışmayı orta· 
dan kaldıran, bireysel çıkışları körükle
yen ve bu anlamda da burjuvazinin yön
lendirmesine açık bir yapıyı da berabe· 
rinde getinnektedir. Nitekim böylesi g�
)işmeler goşizmin eylemlerinde yansıma
sını bulmuş, açık provokasyon ortamları 
yarablmıştır. 

Açıklamalarından aniaşıldılı kadarıy
la, ayrılıklarının temel nedeninin ideolo· 

jik blrliein ve örgütsel bütiillüeiiı olma· 
dıRı yapı içinde barınan "kariyerlzm" ve 
"mevki hırsı" oldueunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. Ancak işin bir başka bo· 
yutunun da görülmesi gerekmektedir. 
Henfrl belirgin olmamakla birlikte ayrı· 
lan grubun, bireysel terörizme daha yat· 
kın çöziilllemelcrde bulundueu gözlen· 
mektedir. Aynlan grup Içinde yer alan· 
lar kendilerinin Mahir çayan'ın sawn· 
dueu mücadele biçimlerinin ve devrim 
anlayışının eksiksiz takipçisi olduklarını 
söylemektedirler. Kitle mücadelesini 
tehlikeli .bir biçimde çarpıtmakta, bilim· 
sel sosyalizm tarafından bireysel löre· 
rizm olarak saptanan mücadele biçimle
rini kitlesel mücadele olarak göstenneye 
çalışmaktadırlar. Şöyle denilmektedir : 
" Kille mücadelesi şöyle kavranılma'lıdır: 
Geııel olarak en geniş yıeınJarl ifade et· 
mekle birlikte bu kelime özel olarak pek 
çok durumda ve içinde bulundueumuz 
dönemde somut mücadeleye şu veya bu 
şekilde katılanlan ifade eder." (Aynı 
bro1ür) "Somut mücadele" olarak "si
lahlı propaganda" alınabilecelU düşünü
lürse, kitlesel mücadele adına nerelere 
vanlmak istendigi de açıkça ortaya Çı
kacaktır, Burjuvazinin gün geçtikçe çö
zi.insüzıüee düştüeü güniiniade böylesi 

anlayışların işçi sınıfı hareketine ne den· 
li önemli zararlar verebilece�i açık bir 
provokasyon ortamını doturacaeı açık· 
lrr. 

Bunun da ötesinde goşist örgütlen
melerde var olan başıbozukıueun daAı· 
nıklıeın yarattı Rı güvensizlik ortamının 
geniş genC;lik kesimlerinde yarattıeı yıl
gınhk ve ilgisizlik bir başka önemli tah· 
ribatı oluşturmaktadır. Bu tahribat 
özellikle i.ıniversitelerde ya.şanmışbr ve 
yaşanmaktadır, 

Bütün bunlar gözönüne alınarak 
goşizmin ideolojik ve örgütsel tahribat· 
larına karşı etkin mücadele vermek 
önemli bir görev durumundadır. Goşiz
min ve şu veya bu aşamada ister "tak
tik" planda ve ister "stratejik" planda 
bireysel terörist mücadele biçimlerinin 
çıkar yol olmadıeı yaşanan deneylede 
ortadadır. Ancak goşiımin laçka ve 
başıbozuk bir örgütlenme anlayışına sa· 
hip olması ve kariyerizmin körüklediRi 
ayrılıklara açık olması, etkinlleinin ken
diliAinden kırılacaeı anlamına gelmez. 
Tüm sapmalar gibi goşizmin de tahribat
larının önJenmesi, hem ideolojik ve �m 
de örgütsel planda açmazların ortaya se· 
rilmesiyle ve sosyalist örgütlenmenin her 
alanda gelişip güçlenmesiyle mümkimdür. 
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Oligarşinin 
yedek lastiği "cop" oldu -, 

ŞANSAL DIKMEN 
Giresun 'dan bildiriyor 

28 Temmuz 1978 Cuma günü Gire· 
sun'da tam anJamıyla bir "Kazan Tö
reni" yaşandı. Fındık taban fiyatını 
açıklamak iç bir açık hava toplantısı 
düzenleyen Fisı'obirlik yönetimi 
bölgenin CHP milletvekilierinI' "saygıla
rını" sunduktan sonra sözü Devlet Baka· 

. nı Ahmet Şener'e bıraktı. 
Konuşması zaman zaman "Fiskobir

lik - Patrona yemlik" sloganları ile kesi
len Devlet Bakanı, memleketi ikiye, üçe 
hatta dörde bölmek isteyenlerin bulun
dueunu, CHP hükümelinin buna mÜS8a· 
de etmiyeceeini ve etmedieini "11 Na· 
muslu adam" sayesinde vatan ın büyük 
bir tehlikeden nasıl kurtulduCıınu anlat
b. 

Fındık taban fiyaUarıılı açıklamak 
üzere kürsüye çıkan Ticaret Bakanı Teo
nıan Köprülüler CHP 'nin ve onun Iktida
rının ne kadar milliyetçi oldueunu be· . 
Urtti . Ve buna örnek olarak da Ameri
kan silah ambargosuntın kaldırılmasın
dan, Atina'da Karamanlis'iıı, Kıbrıs'ta 
Kipriyanu'nun Türkiye'de ise Demirel 
ve 'IUrk(>ş'in memnun kalmadıaının an· 
laşıldı'ını söyleyerek, Amerikan Senato
sunun Türkiye ile ilgili kJlrarl eleştirme· 
nin "milliyetsizlik" olacagını ima etti, 
Daha sonra da Bakan olduktan sonra 
"Tarişte teleks ile faşizmi durdurduRu
nu" açıkladı. 

Böylelikle, Bakanın sözlerini sık sık 
"Fındıkta Emperyalist Sömürüye Son" 
s10ganJarı ile kesen "Tek Yol "cu lar 
faşizme karşı mücadelenin yeni bir yön· 
temini, "Faşizmi teleks emri Ile ortadan 
kaldırma" yöntemini Ticaret Bakanı 

Teoman Köprülüler'den ötı'enmiş oldu 
lar. 

Ancak bu öerenme gençlere biraz 
pahalıya mal oldu, Zira, seçimler sıra· 
sında "TIp, CHP 'nin oylarını bölüyor" 
" CHP özgı.irlük getirecek" diye diye 
"Tek Yol Devrim"den "Tek Yol 
CHP'ye oy vermeye" angaje olan Tek 
Yolcular bu defa, "Oligarşinin Yeclck 
Lastiei" olmakla nitelendirdikleri CHP' 
nin ve onun iktidarının ne kadar özgür· 
lükçü oldu�unu yaşamış oldular . 

Bakanın konuşması esnasında "Fis
kobirlik - Patrona Y "fTllik" diye slogan 
aımaktan btişka günahı olmayan "Tek 
Yol "cu gençlerin iilerine bir anda dip· 
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�OPlar inmeye başladı. Ve orta- � 

Hu karışıklık wasında fındlRa � 
lira taban fiyat verildilinl -mUjdeleyen t 
( ! )  Bakanın hu mUjdesi, karışıklıRı ve ! 
dipçik darbelerini örtbas etmeye çalı- � 
şanlarca alkışlarla karşılandı. 

CHP'nin "ilerici ve demokrat" mil
letvekillerinin, bu arada. Ordu Millet· 
vekili Ertugrul Günay'ın da gözleri 
önünrlc '[)emokrat"ça dipçiklenen "l' 
dipçıklemre 'ô.�gürlüliiıü" tadan ( ! )  
gellf,'IN Uligarşinin Yedek Lasliei" 
ndt'n artık cop yapıIdıeının somut ör
n('�ini ynş;ıınış oldular, 

Tabii bu sırada fındıea 21 ,5 lira tu· 
barı fiyat \,-... erck destekleme alımında 
bulunııldu�una üreticiyi ikna etmeye ça· 
Iış.ıınlar, rındlRın serbest piyasada tikear 
tnrarıııdan 22,50 liraya satın alındıRı 
gt:rç"giııi örtbas etmeyi de ihmal etme· 
etiler. 

Du arada özgürlükçü, halktan yana 
rILp ikıidannın yönetimindeki Fisk� 
hirlik'in patrona yemllk oLma yolun
daki ilk belirtilerini de alkıli_la sergile· 
nıı� "ldular. t 
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DOIYYAOA YORuyas 

UIŞ POLITIK OLAYLAR, DOGRU KA VRANABILDIKLERI IJLÇVDE, 
Iç POLITIK OLAYLAR VE GENEL OLARAK TOPLUMSAL MUCADELE 
IçIN AÇıKLAYıCı ANLAMLı SONUÇLAR VEREBILIRLER. 

BELGRAD 
KONFERANSı 

DERSLERi 
_ RAŞiT KAyA •••••••••••••••• 

Dış oolidka ve uluslarGrası ilişkilerin 
kavranması geniş kitleler içın oldukça 
güçtür. Ancak dış politik olaylar, doA:ru 
kavranabildikleri ölçüde, iç politik olay· 
lar ve genel olarak toplumsal mücadele 
için çok öj!retici olabilirler. OIŞ politik 
olaylann deg:erlendiri lml"Si geniş kiUeler 
için çok açıkla}ıcı. anlamlı sonuçlar ve· 
rebinr. 

� Dün, bu anJamda, Angola bır okuldu. 
Angola'm olanlar sadPce "ngola halkı 
için deei:. tim d�ya halkları için de 
çok ö5ct'uci oldu. Angola somutunda 
ulusal bainmsıılıeı. ulusal çıkarları ko· 
ruyan yurtseverlerin kimler oIduitu gö· 
rüldii Angola, uluslı\larası düzeyde de 
dünyanın ilerici giK;leri ile gerici güçle· 
rı arasında gerçek bir tumusol kae-ıdı iş
levi gördü. Daha sonra Sedat haininin 
uJusJararaSJ politikası, iç politika ile 
uluslararası politikanın birbirinden kop· 
mayan tek bir olgu oldulunu bir kez 
daha açıkça gösterdi. Sermayeye daya· 
nan iktıdarların ulusal ba�lmsızlıi51 ayak· 
lar altına aldıeıDI, emı.-eryalizmin doRal 
mutteCıki oldueu"u, ulusal çıkarlara , 
ulusal kurtuluş milcadelelerine ihanetini 
sergiledi. Ve yalmz bu anlamda, eA:er gf" 
, .. )U� "ersler çıkartllabWrsc, diiıya halk· 
ları için yararlı oıdu. 

Ceçtiı1imiı gı.i1lerin en Önemli ulus· 
waraııı f'))ayı baRiantısız ülkeler dış işle. 
ri baka rıJanrun Belgrat toplantısı idi. 
Belgrat toplantısında olup bitenler ve 
alınan kararlar da bu <:izilen çerçeve 
içerisinde önemli derslerle dolu. 

S<>lgrat toplantısına 86 like ve ulusal 
kurtulu� hareketi temsilcisi katıldı. Ko. 
nuk '!(' grizlemcilerle temsU Pdilen like 
'iilyıSl I l9'u buldu. 

SO�YALiSTlER VE 
BACLANTISIZlARIN 
ORTAK MüCADELE 

HEDEFLERI 

Bajtlantısrl ülkeler hareketinin teme
linde, emperya lizmin dünya halklarına 
dayattıgı askeri bloklar politikasının dı· 
şında kalarak, emperya liznıe, sömürgeci· 
Ii�e, yenı sönürgecillle, rrkçıhRa karşı, 
barış, balımsltlık, işbirLiti ve uluslarura· 
'1 ilışkilerin dıemokratikl:"ştirilmı>si 
Inık: .. :k'I('si )'lilar. HartoketJn başlangıcı 
J 95� )'ı1ında 29 Asya '.ll' Afrika ilkesi· 
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nin katıldıRı Bandung Konferansına ka· 
dar uıarur: Bu konferans barış içinde 
birarada yaşama yaşama politikasını 
uluslararası ilişkilerin düzenlenmesinin 
ilkesi olarak saptıyor ve ilan ediyordu. 

Barış içinde bir arada yaşama, karşı· 
Iıklı çıkarlara dayalı işbirliRinin gelişti· 
rilmesi, emperyalizme, yeni sömürgecili· 
R:e karşı mücadele, sosyalist ülkelerin dış 
politikalarının da temelini meydana geti
rir. Sosyalist iikel�r1e balıantısız ülkele· 
rin ortak mücadele hederıerine sahip ol. 
maları, uluslararası politikada yan yana 
yer almalarının nedenini de oluşturur. 

SaRiantısız i.ikelerin dliıya barışı ve 
ulusl;;r:uası işbirliRi için Izledikleri bu 
pnlitika, yeni baRımSlzhklarına kavuşan 
�k�lerin, ulusal kurtuluş hareketlerinin 
de ba�ımsızlar satına kaldmatarını salta. 
mış. baRımsızlar hareketinin boyutlarını 
geniş'ebniştir. Ancak baRlantısızlar 
hareketinin homojen bir yapısı olmadıRı 
da bir gerçektir. Daelanllsız iJkeler ara· 
sında Suudi Arabistan, Zaire ömeRi em· 
peryalizmin güdimünde üJkeler de 
bulunmaktadrr. Emperyalizm, kontrol 
altında tuttueu bu üJkeler aracılıeıyla, 
uluslararası ilişkilerin demokratikleşme. 
si, dünya barışı, yumuşama ve silahsız· 
lanma için verilen mücadeleleri de böl. 
meye, engellemeye çalışıyor. Son Belg· 
ra t toplantısı emperyalizmin bu yönde. 
ki girişimlerinin açıkça sergilenmesine 
sahne oldu. 

BElGRAT'TA 
EMPERYAL IZM IN SöZCülERI 

öncülitü, emperyalizmle IşbirliRI ya· 
parak Arap halklarına ve Filistin halkı. 
nın kurtuluş mücadelesini ihanetini bel. 
geleyen Mısır yönetimi yaptı. Daha son· 
ra, Zaire ve Somali emperyalizmin söz. 
cül\.ili.mü yüklendiler. 1955 Bandung 
Konferansı'nda Türkiye'nin üsUenditl 
rol, Mısır'a, Zaire'ye, Somali'ye düştü. 
Konferansı balta1amala yönelik bu ça. 
baların boy hedefi Küba'nın kişiliRinde 
5Osyı.llzm ve sosyalist ilkelerdI. Emper. 
yalizm bu girişimleriyle, yumu,ama po. 
litikasının "ideolojik uzJa.şma" olduAu 
yolundaki pfllpagandasına Konferans' 
ta da aıyanak arıyordu. Küba 'run ve 
VielJuım Sosyaüst Cwnhuriyeti'nln baR. 
lantuıı Wkel� satında yer almasına ku. 

ŞI çıkan emperyalizmin sözcüleri dWlya 
halklarmı baRlantlsızhgın "ideolojik ta· 
ra(sızbk" olduRuna inandırmaya ı;alışı
yorlardı. Ancak emperyalizmin sözcü
lerinin unultunnak istediRi bir başka 
nokta da dünyada askeri blokların kuru).. 
ma,ınm sorumlusunun emperyalizmin 
kl'!lıtisi olduRu, sosyalist iikelerin blok 
politikasına karşı da mi.Cadele etdAi 01-
gusu idi. Böylece b�lantısızlıeın Ideo
lojik "tarafsızhk" olmadıRı, olamıya
caRı gibi Sosyalist Küba ile Vietnam 'm 
baRlantıs1Z iikeler arasında yer alması
nı engelleyecek hiçbir nedenin olmadıgı 
da gözlerden kaçırılmış olacaktı. Emper
yalizmin sözcülerinin çabatan boşa git
tl. Gelecek baglantısız Wkeler toplan
tl51 1979 yılında Küba'da yapılacak. Em
peryalizmin temsilcileri, barış, yumuşa
ma, silahsulanma yönünde çaRınıızın 
uluslararası ilişkilerinin gelişim çizgisi· 
ne ters düştükleri için başarısız kaldılar. 
Gelecek baRIantısız ilkeler zirvesinin 
Küba'da toplanması bu açıdan diilyanın 
tüm ilerici güçlerinin emperyalizme 
karşı yeni bir zaterdir. 

Belgrat toplanbsının ortaya çıkarttıRı 
bir başka gerçek de, Kamboçya'run sos· 
yalist ülkelere karşı izledi�i düşmanca 
politikanın yeni bir öme�ni vermesi 01· 
du. Kamboçya, Cin 'in tahrikleri ile Vi· 
etnam Sosyalist Cumhuriyeti'nin bae· 
lantısız ilkeler .safından çıkanlmasını 
resmen taiep ederek emperyalizmin sos
yalist ülkelerle ilerici baelantıslZ ülkele· 
rin arasını açma politikasma hizmet et· 
ti. Kamboçya'nın önerisinin de Konte· 
ras'ta kabul görmemesi emperyalizm 
için de yeni bir başarısızlık olmuştur. 

Belgrat toplantısı sonunda yayınla· 
nan bildiri emperyalizme, yayılmacılıla, 
sömürgeellile, yeni sömürgecilite, ırk 
aynmcıh�ına karşı miX:adelede balıan· 
tlSJz üJkelerin kararlıllllD1 vurgulayarak, 
dünya ilerici güçleri için bir kazanun ol· 
dueunu gösterdi. 

BElGRAT TOPLANTISI VE 
TÜRKIYE'DE ÇÖKEN 

EFSANELER 
Belgrat toplantısırun Türkiye açısın· 

dan da önemli, öRretici sonuçları bulun
maktadır. Belgrat'ta Kıbrıs konusunda 
alınan kararlar, Türkiye'de "yeni ve kişi· 
likli dış politika" konusunda yaratılmak 
istenen efsanelerin de bir kere daha yı· 
kılış belgesi oldu. Aslında baRiantısız iJ· 

kelerin Kıbns konusunda aldılı kararda 
yeni bir unsur bulunmuyor. Kıbns'ın 
toprak bütiOılüRü, baRırnazlıRı, baRlanb· 
sızlılı yabancı askerlerden anndırılması 
ve kendisinin askersizleştirilmesl, soruna 
BM Kararlan çerçevesinde, iki toplu· 
mun karşılıklı çıkarları dotrultusunda 
çöziin bulunması zorunlululu tekrar te· 
ylt ediliyor. Türkiye Hüklmetinin ve 
egemen sınlOanrun bu hususJan kendi 
aleyhlerine gönneleri (ki öyledir) g\inii
mUz uluslararası ilişkilerinin gelişmesine 
ters düşmelerinden kaynaklanmaktadır. 
Türkiye egemer. sınıflannın dı, politika· 
da çok söziilü ettikJeri "yalnızlıklan· 
nın" kaynaRı da bu olgudur. Türkiye'de 
iktidarlann uluslararası alanda yalmzhk· 
tan kurtulabırneleri, ancak emperyaliı· 
min güdiiıliilde politikanın dışına çık· 
makla olanaklıdır. Türkiye'nin baRlantı· 
Sız likelerle geliştirmek Istedili yeni iliş
kilerin gerçekleşmesinin koşulu kendi 
dış politakasmı emperyalist sistemin Çı' 
karlan d<>lrultusunda )'ÖoJendirmekten 
vazgeçmesidir. Aksi halde yoRun propa· 
gandalar ile yaratılmak istenen efsaneler 
Belgrat Konferansı ömelinde oIdueu gi. 
bi yıkılmaya mahkum oIaCllıktır. 

Türkiye'de Belgrat Konteransı'nın 
öRretilerinden biri de egemen sınınann 
dış politikada uRranan başansızlöldan, 
kitlelerin milliyetçi, şoven duygulanru 
sömüretek denetim altında tutmak için 
yürütecekleri propagandaJara karşı uya· 
nık olma gerekliligidir. Konferans karar· 
lannı "ihanete uRradık", "aldatıldık" di· 
ye aktaran renkli sennaye basmının 
manşet haberlerine bir göz atmak böyle 
bir propagandanın sermaye Için ne 
kadar önemli olduRunu göstermek için 
yeterlidir. Ecevit hüklineline karşı her 
bahane ile "muhaletet" yapan MC par. 
tilerinin Belgrat Kontenu sonuçlan 
üzerine gitmeylp, sadece Kaınran Inan'ın 
aezından Dış Işleri Rakam'nın Istita8mı 
istemekle yetinmeleri çok ilginçtir. Ser· 
maye, Belgrat kararları ile Türkiye'nın 
emperyaHınıle bütii:ıle,en dı, palitiba· 
run 10aı ettlllnl iyi bildilinden kong.. 
nun üzerine gidernemekte, sistemin te· 
mellerinin ortaya çıkmasından endite 
etmektedir. Bu nedenle Belgrat Kon,,· 
ransının ve tiin uhulaıuaSl olayların 
kavranması, kavratılmaSl, gereken dersl. 
rin Çı karılması tiin emekçi halk, Uerici· 
ler, demokraUar, sosyalisUer için bir zo
runluluk ve görevdir. 

Kalak, yiğit bir 
bağımsızlık savaşçısıyd. 

FKö 'nün yöneticilerinden, Pariı. temsilcisi İzzettin Kalak öldüNda Filistin 
halkının seçkin temsilcisi, kararlı demokrat, anti·emperyalist _va,ÇI metUn 
çalışma yerinde kaUectildi. 

lzzettin ti.in ulusal batunSlZhk, demokrasi,  sosyalizm ava,çılarlOln yakın, 
içten dostu idi. Çeşitli uluslardan antl·emperyalistlerle, demokratlarla, sosya. 
IIstlerle sıcak ilişkiler kunnuştu. Yakın dostları Paris'te görev yaptılı uzun yıl_ 
lar boyunca aynı çatı altında üst üste iki gece uyumadılıDI iyi bilirlerdı. 

Korkuyor muydu'? Kesinlikle hayır. Görev için başka yerde olmamiı her 
sabah tam saatinde B.30'da bürosunda olurdu. 

İzzettin bilimsel sosyalist deRiidi. 'l\ıtartı bir demokrat, ödiM vermez bir 
ulusal baRımsızhkçl idI. Sosyalizme, sosyalisUere d05ltU. 1976 yılı Hıziran' 
ının bir yatmurlu gününü anımsıyoruz. Paris'te Arap Birlili Merkezinin FKö' 
ye ayrılan kabnda, çalışma odasında YURUYUŞ için bir görüşme yapacaRız. 
Odada Fransız sermayesinin usta sözcüsü Figaro gazetesinin temsilcileri de var. 
Suriye'nin Lübnan'a müdahalesini bahane ederek ıZzettin'in alıından sosya. 
lizme, sosyalist ülkelere, Sovyetler Birlill'ne karşı bir sözcii::, bir ima kopar· 
maya çalışıyorlar. Soru yatmuruna tutuyorlar. Ama istediklerine ulaşamadan 
ayrıldılar. 

İzzettin arkalarından şunu söylüyordu : " İstediklerini ,c;ylemedlm, lÖyleye. 
mezdim de. Diplomatik kurallar gereRI yada Çıkara dayalı bır nedenle delil, 
inanmadılım' için, gerçek öyle olmadılı için söyleyemeıdim. Biz, miX:adele. 
nin içinde olanlar sosyalist ülkelerin Arap halklanna dosUulunu, Filistin hll. 
kının mücadJlesine gösterdilderi dayanııpnayı en Iyi bUenleriı. istediklerini 
lÖy.mem Filistin halkına Ihanet olurdu." 

ıZZettin, bllim .. 1 ııoıyalist delIIdi. Ama "Fııı.Un halkı mücadelesinin lo. 
nunda kuracalı düzeni de kendisl .çecek. !nanıyorum kı demokrasiye, ulıual 
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Portekiz • 
• 

Yasalar emekçilere 
uydukça, emekçiler de 
yasalara uymaya hazırdır 

SORUN BİR HÜKÜMET BUNAUMININ SıNıRLARıNı AŞMAK
TADIR. BURJUVAZININ HEDEFI BUNALıMDAN YARARLANA
RAK UZUN MÜ"cADELELER SONUCUNDA PORTEKIZ'DE KA
ZANıLAN DEMOKRASININ ORTADAN KALDıRıLMASıDIR. 
BUNA KARŞIUK DEMOKRASININ SAVUNULMASı VE GENIŞ
LETIlMESININ TEK GüVENCESI OLAN EMEKÇILER KARAR
ULlKLA MÜCADELE EDIYORLAR. 

Nisan 1974'den bu yana Portekiz'de 
gelişen olaylar son bükiinet bunabmıyla 
doru noktasına ulaşb. BUMlım bir hü
kiinet sorunu olmaktan öte Portekiz de· 
momıisinin gelip dayandılı noktayla il· 
giliydi. Geçen hafta içinde _tcı [)e. 
mokrat Merkez Partisi'nkı koalisyon hü
kimetinden bakanlarını çekmesiyle bo
zulan ortakltk, Cumhurbaşkanı Eanes'in 
Başbakan Soareı'i görevden almasıyla 
bütüniiYle dettldı. 

POLITIKANıN TEMELINDE 
EKONOMI 

Bugiiı Portekiz'de işsizlik oranı yüz
de 15 'i aşmakta, enflasyon yüzde 30'a 
ulaşmakta, buna karştlık \kretlerdeki ar· 
tlş bu oranın ancak yarısına varmakta· 
du. Bunun yanlSıra ülkenin ödemeler 
dengesi açıtı sürekli bijyiinektedir. Ta· 
rım sektörü ve özellikle toprak reformu 
sorunu ise Portekiz'de ortaya Çıkan bu· 
nalımların odak noktasını oluşturmakta· 
dır. 

ı:.tun_zblunıza inamcınuz bizi o zaman da sosyalistlerle birleştirecek, kum· 
lacak düzen kaçınılmaz olarak sOsyalizme yönelecek" diyordu. 

ızzettin kaUedlldi. Emperyalizmin ajanları Kalak'ın peşinde idiler. Onu or· 
tadan kaldırmak istiyorlardı. Kendisinden önce aynı görevleri yapanları , Mah· 
mut El Hemşeri'yi ve ötekileri katJettikleri gtbi. tık haberlere göre, lzzettin'i 
vun.n kurşunlar, Filistin halkı adına, deVrimcilik adına keıkln &özler söyleyen· 
lerin silahlanndan çıktı. Emperyalizm Filiıtin halkının mücadelesini bölmek, 
durdurmak istiyor. Yenı, deRi,ik oyunlar hazırlıyor. FKö'nürı 24 saat polis 
kontrollindeki binasına, emperyalizm " devrimci" gÖMtÜlÜ altında sızdı. Ama 
Iızettin b<>tu .. ölmedi. . 

Kendisinin YOROYOŞ'e söylediRi e\bl " Filistin halkı er veya geç özlemle· 
rine kavu .. c:akbr. Şundan da kuşku yoktur ki, bu mücadele süresince ve bu 
mücadelenin zateriy�ı Filistin halkının ve kardes Türkiye halkının emperyaı
llzme kar,ı mücadelesi aynı daArultuda büti.illeşecektir." 

lı tt' öldürüldü. Elimde YOROYOŞ·. verditl özel demecl resimleyen 
tO�ol}.:fı

ın
VJZ. BürOlundi , Mahmut Ei Hemşehri'nin fotoRranan ö��

.
de. 

Bakıyorum ve anun.yorum. Usül geretl göl'Ü!imemlzden ��a . . Il�h 
ı
bıır?

dan gÖlÜJmemizi reıimleyecek bir (ototrafı satın almak ıçın �utı.m kon
darda arkamdan koşan ızzettin'I. "Dur! Ulusal baRmıızlık l�ın,

. 
�mokraal 

i in mücadele edenJerin maddi zorluklarını bizden ıyı kım bılebılır. Bunun 
I�in de ödeme yapma. Ai şunu." özel alblinlilden çıkarttıRı bır fototratı 
uzatıyordu bana. 

IzzelÖn öldürüldü. Fol<ılrafıııa bakıyoruz ... 
Filistin halkı mücadeletande muUaka başarıy. ulafllClk. Yine aynı fototra· 

ta bekıp, lzzettin'l anacıRız. ızzettin bu zafer ıçın mÜC8dele etti. 

R.K. 

Koalisyon ortaRı Demomtik Merkez 
Partisi, Sosyalist bakanlan ve özellikle 
Tarım Bakanı Luis $aias', sözde toprak 
reformunun uygulanmasını engellemekJe 
suçlamış ve ardından bakanlarını hükü· 
metten çekmişti. "Toprak reformu", 
devrim sonrası tanm emekçileri tarafın· 
dan ele geçirilip işletilen özel mülkiyet 
topraklann es.ki sahiplerine devredilme
sini amaçlıyordu. Bunun gerekçeleri de 
hazırdı. Emekçiler tarafından iş�tilen 
topraklardan gerektiRi gibi verim saRla· 
namıyordu; ürün kalitesi geçmiş yıllara 
oranla çok kötüydü. Verimin düşüklü
tünden dolayı ülke beslenme ihtiyacının 
ancak yansını karşılayabi1iyordu. Diler 
yansı da dış kaynaklardan gideriliyor, 
bu da dı� borçları sürekli arLtmyordu. 

GERÇEKLERIN ÖBüR YüZü 

Emekçilerin toprakları kollektif ola· 
rak işlebnesine karşı söylenenler bunlar· 
dı. 

Verilen bu rakamlar ve tarım sektö· 
rünün içinde bulunduRu durum d�ruy· 
du i fakat bu durumun sorumlusu top· 
rakları kollektir olarak Işleten emekçiler 
detlidi.  Yukarıda söylenenlerin yanında 
bir de söylenmeyenler vardı. Kollektif 
çiruikler kurulduklarından beri, tanm 
kesimine verilen tarımsal krediler kesil
miş, her türlü tarımsal ilaç araç ve ge· 
reçleri verilmemiş ve ürünlerin pazarlan
masının önüne engeller konmuşto. Kı· 
sacası Deriye dönük her adım sabote 
edBmlşti. Yaydan söylentiler ve yapılan 
kasıtlı propaganda burada da kalmamış, 
eski toprak sahipleri topraklarının ıeri 
verilmesi için gösteriler yapmışlar, buna
lımı körüklemişlerdl. '  Toprak sorunu 
Portekiz'in özellikle Alentejo bölgesinde 
derinleşmektedir. öteden beri kollektif 
tanm çiftliklerinin yolun olduRu bu 
bölge burjuvazinin boy hedefi olmu,tur. 

SOSYALIST PARTININ SAGı SOLU 

Bu koşuUar altında patlak veren bu
nalım karşısında Sosyalist Parti ve lideri 
Soanıs'in tavrı ne olmuştur? Devrimden 
kısa bir süre ıonra Portekiz Komünist 
Partisi'nin Sosyalist Partl'ye yaptılı tiin 
iş ve güç birlili çaRnlarına karşın Sos
yalist Parti'nin ve Soares'in bunları red· 
dederek Iktidarı sal partilerle paylaşma
si ve tiin uygulamalarında burjuvazlye 
yaslanması, buriine gelinmesinde belirle· 
ylcl rolü oynaml4tır. Saares, ortaya Çı' 

kan son bunalım masında gerici partiler 
tarafından, kendı kazd1eı kuyuya ltildl. 

tini görünce belki uykusundan uyanmı, 
fakat buna ratmen Komünist Partisi'nin 
destekJeme ve birlikte hareket ebne öne· 
rilerine yine de yanaşmamıştır. 

Bunalımın ortaya çıkmasından kısa 
bir süre sonra. Soares, "geriye dönüşe 
neden otacak istek ve uygulamalan. taviz 
verilmeyecetini", hükiinetten çekilen 
satcı bakanlann yerine sosyalist bakan
ları atayacatını açıkJayarak, tını de· 
mokratik kuruluşlan rejimi savunmaya 
çatırdı. Bu, 1975 Nisan'ından bu yına 
demokrasinin geriletilmesi pahasml, 
kendi dışındaki sotu saf dışı bırakmayı 
eylemin temel ilkesi edinen "osyalist 
Parti açısından olumlu bir adımdır. Bu 
adım, SosyaILlt Parti'nin ylllardlT süren 
_Ra kayrrw. polltlka..,,,n bır M»nı.ıcu. ola
rak kendi tabanına karşı sorumlu duru· 
ma düşmesi. oy tabanını kaybebne teh· 
likesiyle karşdaşması ve Porteld� 

juvazinin artak Sosyalis� Parti'ye bile 
katlanamadılının anlaşdması üzerine 
atılmıştır. 

ÇÖZüM YOLU 

Bu son olgu PKP Genel Sekreteri Ai· 
varo Cunhal'ın basına yaptılı açıklama· 
da açıkça görülmektedir. PKP'ne göre 
görüntü olarak "toprak reformu" soru· 
nundan kaynaklanan böyle bir bunalı· 
mın arkasında yatan neden Portekiz'de 
sagcı bir iktidarın dayatılmak i�tenmes'" 
dir. Bunun yanında Cunhal, Sosyalist 
Parti 'nin kararlı tutumunu !lÜrdüri,C) tu
tarh davranışlar içinde hareket etmesi 
halinde destekleneceRini açıklamı$br. 
Ne var ki, Soares'ln görevden alındıktan 
sonra da bir komünist-sosyalist iş ve güç 
birlilindcn yana olmadıtını açıklamas, 
Sos)');llist Parti 'nin sola karşı tavnnı SÜI'
dürdüRünü göstermektedir. Bu, bir an· 
lamda Sosyalist Parti'nin çöziinsiiılülü· 
nün ve genel olarak da sosyal demok· 
rasinin kendi soluna sel çekme tavnnın 
açık bir kanıtıdır. 

Sorun bir hükiinet bunalımınm sınU'· 
larını aşmaktadır. Burjuvazinin hedefi 
bu bunalımdan yararlanarak uzun müca
deleler sonucunda Portekız'de kazandan 
demokrasinin ortadan kaldU'dmaSldır. 
Buna karşılık demokrasinin savunulması 
ve genişletilmesinin tek güvencesi olan 
emekçiler kararlılıkla mi.ıcadelelerini sür
dünnektedirler. "Yasalar emekçilere uy· 
dueu sürece, yasalara uymaya hazırız." 
Bır tarım emekçisinin bu sözleri bu ka· 
'1Irlıheın en açık kanıtıdtr. çözliıı : bur· 
juvazl tarafından boAulmak istenen de· 
mokrasinin savunulması ve geliştirilmesi 
için büli,iı demokratik güçlerin işbirli· 
linden geçmektedir. 
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Sosyalizmin niteliği ve sosyalist toplum diiz..:ninin temel özellikleri. ��müzde iki karşıt 

dünya görüşü arasındaki ideolojik mücadelenin başlıca konularından bınm oluŞt
.
uruyor. Bu 

mücadele özellikle diktatörlük. demokrasi. özgürlük gibi kavramlar üzerinde yogunlaşıyor. 

Sovyeller
' 

Birliği'nde yayınlanan Novoye Vremya (Yeni Zamanlar) Dergisinin Temmuz ayı 

içinde yayınlanan 27. sayısında "Diktatörlük ve Demokrasi Oze�ne" başlıklı bir �azı ya

yınlandı. Profesör Vsevolod Yezhov imzasını taşıyan yazıda bUl]uva demokrasısın'.". So.v

yeller Birliği'ndeki devlet düzeninin özelliklerine değinildikten sonr.ı . .
... P�oletarya Dikt�tor

lüğü" konusıı özel olarak ele alınıyor. Yezhov'un ya �sının bu so� �olum�. p
.���etarya dıkta

törlüğü kavronu üzerinde uluslararası bilimsel sosyalıst hareket ıçınde sur
.
d�n tartışma

nın da temeı noktalarına ışık tutuyor. Yazım n �ÖZ konusu bölümünün çevın.)!nt okuyucula

nmıza sunuyoruz. 

Proletarya diktatörlüğü: 

SOSYALiZMiN 
Şubat fÜnlerinin "oıanJ ''Ya...,. 
Mk, toprak, ö�prlült lle bant "  BiLiME 

OÖNOŞMESiNOE KÖŞE TAŞı 
Kendi yaşam biçimimin kimseye em

poze etmeye niyedi deiiliz. Ancak ülke
mizin deneyimi dooya devrimci süreci
nin bütünley;ci bir parçasıdır. Bu dene
yimin yanlış tanıtılması ya da küçim
senmesi devrimci mücadele açısından 
olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir ta
vlfdır. 

Bu, kuşkusuz, herşey!1en önce, kapi
talizmden sosyalizme geçişi düzenleyen 
genel ya.saların devrimcilerce uygulan
masını ilgi�ndiren bir husustur. Rusya' 
da devrim sırasında ya da sonraki dö
nemde yapılan herşeyin diğer ülkeler 
devrimcileri tarafından kopya edilmesi 
gerektiğini söylem�k bilime aykırı ve 
do�tik oh • .  Hcr ülkenin dev�t ilC 
toplum gelişiminin özgül kar.ıkıeri, rol
kın düşünce yapısı, yaşam511 ve ı..üııurel 
standartları, devrimci süreci ok ıuracdk 
ulusal eıktııleri belirler ve bu da ı."r dev
rime ulu511 bir renk katar. 

Aslında bu tN hiçbir yenilik taşımı
yor. limin, yeni bir ıoplumun kurulu
şunda öncülük eden devrimci Rusya'nın 
diğer ülkelere sosyalizm yolunda kolay
lık 5lğladığım birçok kez belirtmişti. 
Onlar, Rus proıeıaryasının ac;;mak zo
runda kaldığı pek çok sorundan kaçına
biiecek 'it Sovyet Rusya işçi ve köylüle
rinin karşılaştJğl güçlüklerin çoğuyla 
karşllaşmayaC;ıklardl. 

BARıŞÇı GEçiş OLASıııGı 

lenin, 1 9 1 7  Ekim'inden önce de, 
Rusya'da devrimi gerçeklcşıirmenin bü
yük bir oıasılıkla diğer ülkelerden ko
lay; bu devrimi ıleri götürmenin, yani 
yeni bir toplumun kuruluşuna girişme
nin ise daha güç olacağını öngörmüştü. 
Bunu söylerken yeni doğan Sovyet 
Cumhuriyeti'nin Çarlık rejiminden dev
raldıiı üretici güçlerin ve kültürel stan· 
dlrdarın görece düşük gelişme düzeyini 
hesaba kaııyordu. 

Sanayileşmiş kapitalist ülkelerdeki 
devrimci sürecin mutlaka aynı dll'"umla 
karşı karşıya kalması söz konusu değil
dir. Oralarda devrimi ileri götürmenin 
ve sosyalizmi kurmanın Ekim wnrası 
Rusya'da olduğundan çok daha kolay 
gerçekleşeceği açıktır. Buna karşılık, 
büyük burjuvaziyi iklidard.ın devirmek, 
işçi sındl dahil kitlelenn kafalarında 
kök salmış olan ve gerçek bir sınıf bilin
cinin oluşmasını engelleyen günlinliı ka
piLıli7mi i1� ilgili Ydnılgıları orudan kal-
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dırmak çok daha zor olacaktır. 
Bugün birçok komüntst partisi kapi

talizmden sosyaıizme barışçı geçiş soru
nunu tartışıyor. lenin, barışçı geçişin 
emekçi halk açısından taşıdığı büyük ' 
öneme işaret etmişti. Gerçekten, kan 
dökülmeden, üretici güçleri yıkıma 
uğratmadan ve yaşamsal standartlarda 
bir düşüşe yol açmadan gerçeldeştirilen 
bir devrimci dönüşime kim karşı Çıka
bilir? 

Günimiizde böyle bir yolun gerçek
leşme olasılığı, dünya sosyalist sistemi
nin varlığı ve hızlı gelişimi 5lyesinde bü
yük ölçüde artmıştır.DOOya sosyalizmi
nin gücü, yeni bir topluma barışçı geçiş 
için uygun koşullu y .. r<ııtrnakU, emper
yalistlerin elini kolunu bağlamakta, ge
çişi kolaylaştırmakta ve bunun gerçek
leşmesi için daha çok seçenek hazırla
maktadır. 

TEK ÖLÇüT : 
GEÇMiş DEVRIMLERIN 

DF.NEYIMI 

Bu anlamda, emekçi halkın politik 
iktidarı ele geçirme, bazılarının utana
rak çekindiği bir deyimle, proletarya 
diktatörlüğü sorunu, özel bir önem ka
ıanmaktadır. Ne var ki, asıl önemli olan 
deyim değil, sorunun özüdür. 

Proletarya diktatörmğü sorunu, 
marksist-leninist teorinin köşetaşlann
dan biridir. Sosyalizm toplumda dönü
şimü gerçekleştirebilecek olan güç -
işçi sınıfı - biçimlendiği ve bu dönüşü
mill yöntemi -proletarya diktatörmğü -
bulunduğu zaman bir ütopya olmaktan 
çıkıp bilimsel bir nitelik kazanmıştır. 

Devrimci değişimin gerçekleştirilme· 
si için, şu ya da bu biçimde gerçekleş
tirilirken işçi sınıfının politik iktidarı ya 
da diktatörlüğü zorunlu mudur? 

Bu konudaki tek nesnel ölçUı olan 
geçmiş devrimlerin deneyimi, bu soruya 
olumlu yanıt veriyor. Diğer tiin öneri
ler bugün sadece birer teorik spekülas
yondur. Çookü henüz hiç kimse, kapita
listlerin ekonomik ve politik iktidarını 
yıkmanın ve sömurü toplumunu sosya
list bir topluma çevirme.ıin başka bir 
olanağı bulunduğunu pratikte ortaya 
koyabitmiş değildir. 

Buna karşılık, başarısız devrimlerin 
deneyimi, kapitalistlerin kendi düzenle
rini sürdürme irade v� yeteneğinin ve iş
çi sınıfının güçlü bir iktidarının kurul
ması gereğinin küçümsenmesi ve burjuva 

demokratik kurumlannın abartılmasını" 
devrimi yenilgiye götürdüğmü göster
mektedir. 

Işçi sınıfının politik iktidar biçimleri 
değişebmr: Bu konuda Paris Komünü, 
ülkemizdeki Sovyeder ve diğer sosyaljc;;� 
ülkelerdeki demokratik halk kurumları 
örnekleri sayılabilir. Devrimci süreç, mu
zaffer işçi sınıfı ve müttefiklerinin ikti
darı için yeni biçimler ortaya koyup ge
liştirebilir. fakat bu iktidarın emekçi 
halkın çıkarlarına hizmet eden özü hiç
bir Nman değişmez. 

P ROLETARYA 
DIKTATÖRLüGONüN AMACı 

Surtuva ideologfan, gerçete aykırı 
olarak, proletarya diktatörlüğilıoo kuru
luşunu komünisderin nihai amacı olarak 
göstermeye çalışıyorlar. Bu ya marksiz
min alfabe .. min hiç bil inmediiini, ya da 
kasıdı olarak çarpıtıldıiını göstermek
deri. Bize göre ikinci olasılık ağır bas
maktadır. 

Marksist te.lri ve devrimci deneyimin 
pratiği; marksistlerin, proletarya dikta
törlüğünü, devrimin bir amacı değil, 
önemli bir genel yasası olarak gördükle
rini açıkça or\aya koymaktadır. Büyük 
ıtalyan devrimci marksisti Antonio 
Gramsci proletarya diktatörmğlinoo özü
noo çözimlemesmi yaparken şöyle yazı
yordu: "Diktatörlük, özgürlüğoo bir gü
vencesidir .. Çünkü i) sonsuza dek sürdü
rülecek bir yöntem değil, sürekli organ
ların kurulup güçlendirilmesine yardımcı 
olan bir yöntemdir. Diktatörlük bu or
ganlar içindeki görevini tamamladıktan 
sonra eriyip gidecektir." 

Sosyalizm öncesi dönemdeki tim 
diktatörlüklerin amacı yalnızca belirli 
bir sı",fın çıkarlarının korunması deiil, 
aynı zamanda diğer sınıfların ezilip sö� 
rnürülmesiydi. Bu tür diktatörlük�rin 
hedefi, toplumun büyük çoğunluğunun 
baskı altında tutulması idi, hali da böy
le dir. Bunlar uınlıiın dikUtörlüğüdür ve 
tıpkı sömürü toplumu gibi parazit bir ni
telik taşımaktadır. 

BASKt, Işçi Si Nt Ft IKTIDARtNtN 
GEçiCi BIR ÖZELLIGıDıR 

Bir önemli nokta datıJ var :  ()Ulj!JYa 
diktllörlüğliıiln başlıca iş�i basktdır. 
Kapitalist propaganda, yi1ılnız bu iş�vi 
minıklil. "'an her yola başvurarak gizle
rneğe çalışmakta kalmaı, aynı zamanda 
işçi sınıfı diktatörmtonU, onun politik 

iktidanm da ba.skıyla özdeşleştirmele 
Çalıw· 

Kuşkusuz, işçi smıfının iktidarı da 
halkın iradesine karşı olan sömürücü sı
nıfların direncini kırmak için baskı uy
gulamak zorundadır. Devrimci eelişimi 
tersine çevirmeye çalışan dış d�nla· 
ra karşı da baskı uygulanabilir. Anuk 
baskı, kapitalist diktatörlüjii1 temel 
özelliiderinden biridir. Oysa, işçi sınıfı
nın diktatörlüğü, geli�iminin gcmce kısı 
bir evrestnde baskıya başvurur; bundan 
sonra ise çeşidi toplumsal işlevler öne 
Çıkar. 

Kapitaliımin Silvunucuwı işin içyü-
ZiftÜ bilmeyenleri pr""'� diktattırfO. 
ğü umaclSlyla korkuturken, marksistle
rin proletarya diktatörlüğOOü geçici bir 
kategori olarak gördüğOOü kasıtlı oIar .. k 
"gözden kaçırmaktadırlar". Proletlryi 
diktatörlÜğü ile geçmişteki ve gw,ümüz
deki tim diğer diktatörlükler arasındaki 
temel fark ise bu noktada yöltrNktadır. 

Proletarya diktatörl,*ooe, devrimci 
gelişjmin belirli bir aşamasmda, kapita
listleri iktidardan uzaklaşbrmak, 
devrimci kazanımlan savunmak, üretici 
güçlerin nitel olarak yeni, sosyalist bir 
temel üzerinde gelişmesini sağlamlk, ye
ni üretim ilişkilerini geliştirmek ve'hal
kıneğitsel ve kültürel standartlarını yWc.
seltmek gibi somut görev�ri yerine 
getirmek üzere başvurulmaktadır. Bu JÖ
rev�r gerçekleştirildiğinde, proletlrya 
diktatörlüğooi.iı niteliği de değişmekte
dir. Bu durumda proletarya diktatörtüıü 
yalnız kendi kendini ortadan kaldırarak 
yeni bir iktidar biçimine dönüşmekte, 
tinı halkın devleti hıline gelmektedir. 
Sovyet ömeğinin gösterdiği gibi, bu, 
milyonlarca kişinin yönetim ve kımu 
denetim organlarının etkinliklerine, eko
nomik işlerin yönetimine ve maddi zen
ginliğin daiııımına bulmasında ifadesi
ni bulmaktadır. 

Sovyet toplumu, devlet gücünün hıl
kın komünist öz-yönetimine doğru dö
nüştüğü bir gelişme evresine girmiştir. 

Burjuva ideolostarı, diktatörlük, de
mokrasi ve özgürlük SorUN..,.1 çevresinde 
giriştilderi propag;ıında kampaınyölsını iç
işlerimize doArudan karışma, toplumu
muza ve halkımıza anti-sosyalist ve anti
komUnist göril.şler aşılama çabasıllöl. bir 
kıhf olarak kullanmaktad.lar. 

Bullöl. verilecek bir tek yanıt olabilir: 
Sovyet halkı hiç kimsenin kendisine 
buyurmasına ve içişlerine bumuııu .,k
masına Izin vermeyecek. 



KDf.TCJR "' SANATTA YQROYOS 

L' Humanite' nin karikatüristi Wolinski: 
"Sanatçının özgürlüğü, 
emekçilere karşı 
sorumluluğundan 
ayrılamaz-

Uzun bir _cbrçizpJainde .ı.:.ı;. 
menio II'nd anlamıyla- politik bir du
yarlık, bir içerik ....".... Günliik bir p
utıedıe çizmek farkJı bir söyleyiş biçimi
ni ml .,..ktiıiyor? Bııw _u mu kı
byor1 

Bu kOlluda çok blln düşi.iıcelore _
hip oImadııımı oöylemek ,crundayını. 
Çi.iıkii m_lIme ııı,ldn _ hiç öy
le uzun boylu bfa yarmam. ön .. za. 
manlm yok. soma bun1J blr DU oia. 
ıalt da (Ömı�orum. HıdI diyailm id 
bu timdi tutı."u ıçın bir _l Ent, 
CIiıliik _Iıe d.clk. Dotru, _ farklı 
bır it. Çlilkü öllCe bir zamanııonıauftl'. 
ÇlzcOl\m fOYI b_ ıçin çok iz 10-
man loılıyor. sonra bır Hwııonllıe'nbı ak
Iüollloal _, bir de dIIer , ... tıelmn. ör
notın bup man .. 1 balıon bır !öz ıtı
yorum: ''!!e, yt& !anlıılDIZ derhal öden
lin" , yo da böyle bir teY. Bunu Human� 
iıe dı""da hatloı bır CIiıliik .. elıede ,Ö
rom_Iz. Glmliik bır pzelıeda polIllk 
çı.. olmak, çizeriik meüflnln ba,b 
uir çahtına- boDZfID... Humanllıe 
de çizmek I. bqke pWklerde çizme
Le boDZflD •• Ama bunun böyle oima
am bız.. da ban IIlIycrum. Kendlml 
Humanlll'nbı okuyuculon kar ... nda 
ocrumlu duyuycrum. Komünlar aktöall· 
tıeye biraz bıkıda bukınmak llIerim. 
Yınl doeonı.lmdo 101)'I1 OONnlara 10-
ıa. �lr )W _. 

ADa yo aoçiml klm �, aktiIaIite
Dlıı DO oidııf ... , yo da baııai biçimde 
........ ...-ıııım klm _par? 

Tabü id bon! Ama bu, _tıeye ııoıdl· 
'lmde Aııeleu (HıunOllIt. 'nın bqy ...... ı 
le &Öriit ....... .... 1 delUdlr. GenoWkle 
ondan bqlanm bep. /Cıa, doetçı bir 
lÖyla" yopanz. Çünkü birbirimizin ıoh
botlndan çok bo,lInmz. Şundan, bun· 
dan oii& edorIL Baun buıı10nıı ci.iıcel 
olaylarla hiçbir ncııı olmaz. Soma, bu· 
ci.iı DI Yır diye oonnm. Şu olur, bu 0-
lur. Doba çok .... eiik edariı:, ",ndan 
bundan, pcol kODulardan; ıonra bir ft· 
idr aranın. Büti.iı _lıelerde olan kısıl
lamalar buıııda da _. lnanm b .. 1>
todlllnl yopebUdiil bır _to bIlmlyo
rum. Şlmdly. kadar bıldıllnı lÖyleyen 
",çel! lÖyloınlyordur. Mutlaka bollrll 
kısıtlamalar (llmlll.) .. rdır. Mutlaka 
bollrll tııutlamalar .ardır ıma tabular 
deıııı Soıını, açık olmak, berk .. 1n 
anlayabllecell bl�mde çlzm.k ııcrunu 
da nf. 

Bu özellik BuınaııIte Için ml söz ko
n ... ? 

Yok, hayır, bon hep böyleydim. Her· 
yerde çizdiklerim. bakablUnlnlz. Çızgl
ı..tm glzll &akb deRIıdır. AIlına baker .. n 
bon özde bır rohnı.,tırıclfım. BllImıcl 
yıbnla,tıncılar oldutu pbl, bon de ken
dimi pOıIU yohnla,tıncı _ (Ö�o, 
ruın. Bu m .... kte baton\ı oldutumu 
lÖylUyorıar., ba..,ım bolld de burade 
benlm. Olayl>n kolay .. lçıklayobUdIIl
"'11, politik bır durumu, <rtamı delenlm-

de özeUeyebilditlml sanıyorum. Inanın 
ne dÜfi.iıdüli.iıü delil, ne lÖyledlllnl di
le iiliirmek. 41ıe bu böyle. Ama bu a
dece Humanllıe'de çizmeye ÖZlÜ bır ko
nu detll. ÇIzere, mlzebçıya ÖZlÜ bır 
,ey. MLZaIUıı ııenel bır teorl.lnl yopılıill· 
riz; mlzabÇl, ya.lruzım ve karkIJyonım 
diyen Idtldlr. 

Bu, kom_t bir JOııltlk ..- ıçın 
lıku pendoluol dOğIL ml? 

Nı demek utiyonun? Komiiıiatlerin 
hiç meıaıı.ık aonınlan olmadı"'" DIL 
IÖylemek lJtlyorıun? KomiiıiItJ.er ken
dilerine lOf'U1Ir axmamah mıdır demek 
iItlyouun? Hem biıUkte, omuz omuza 
<imam.. çok ıyı bl'llY. Amı, lnean, 
kendı cIomllçlnde ölüm karııanda, 101 .. 
cell karlll1Dda lı. zaman yalnızdır •.. Yı 
boyu bır tabaka kalıl karııaında? Mı· 
dem ıoruyonun öyle, boyu bır tabab loıIıt karı .... da da. Ama blllycr mUlUn 
bolon pbl bır monü olan, h .... man 
dotru .. bakb oldutunu töyleyenl .. ba
na kcrku ..mler. Aııcak'lyI id komün· 
IstImn b�iik bır luarnı böyle detıldlr. 

Peki bu, partinlıı bir del4iml ml? 
Koro_der ml deliıli? ' 

BIlmiyorum. Sanıyorum, onlar hep 
böyle ldı lıemelde. IId huauı var: önco 
komi.iıı.tln kendl.ı hakkında vermek Is
tecqı Imaj, ooıını da gerçekte ne oldu· tu. Gerçekte Komüıılstler bep bedef 
labialı olmuılardır. Bunu bon de ıyı bi
lirim. Humanlte'ye çlzmete baııadı"'" 
günden bu yona çok .Idıniara uRradım! 
Onun ıçın, komiiniltlerio aıertleşmeye 
zorunlu olma1arını, her ,eyl keılp atan 
bır meral göriiııWali _CUemelerlnl l1lla· 
yoblllyorum. Bu bır çe,,1 sükunoUe kar· 
ıı1amak· Ama özde kızmaktan IorI hl 
mayız. 

Humanite, lıiı siyasi partinin m<rkez 
orpıu. Bu senin için bw SODUÇlar d� 
ğunnuyor mu? Örneğin, Istediğin ber 
şeyi lÖyleyernanek, ia�diğin zaman da, 
iıtedlliıı biçbn de töyUyanemek glbl? 

Bu durum _ yo do otClllllilro 
kadar l1ZIDIr nu? Me .. 1a bu oeni, şu de
.. ni çizmeyeceğim, çlinkO bu Huııwıite' 
de çıkmamah gibi bır dılıünceye gtltiIrIir 
mü? 

OlablUrI net. Ama bUDU çok normal 
buluycrum. ÇÜllkU, ıonln d. �dlRln gi
bi, Humanıto Komllnı.! P",lIlinln mer· 
kez orgaru. Bu benbn ıçın tim komUn
istlerle -yanlıt yorumlanmayı açık ola 
da lÖyl�orum bu IÖZIJ. bcllrll bır luÇ 
crtaklıRına glnne anlanu taııyor. çızgı. 
lerlmle Humanıto o!:uılanmn hOljunaglt
m.yI arzulu)lOl"UlD. Komünistlote zarar 
y«ebüecek bır ,eyl aIZUII.yamam. Kimi 
zaman kull>ru1an dllln bazı yonlan Ile 
bazı katıhklatLl dalp. ıoçmonln Ucınç 
olacalını dÜfünllrüın. A,cak, PırU'yl ll-

nelenekten önce daha önemU o bdar 
konu .... Id. Humanllıe'de goplUm oy
ILI.ID.Ô:. iXgÜl' görünmek adına ortahlı nınleye nAn bb'lymLt numaralılU ya� 
mak I .... mlycrum. DelOnlerlml önce bo· 
nl öfkelendiren, !>yan ettlron teYier lçln 
çiziyorum. 

Peki, geıiye bakıp kendı keııdiııe "fa
lanCl zııııın şu blçbnde uy;wı olmadı
ğını düşündüfiin için şu

' 
yoda bu konu

ya ele almak .... keçmdım, şimdl loe  plf
ınanım" dedipı oldu mu? 

HayD'. ,imdiye dek benim açımdan 
önemU olan berteYI m\!tlaka yaptaD.. 
Daha açık bır örnek .... ylm: Ydlldır 
Cberlle.ııebdo ve Hara Kid gıbı dergllo
re çiziyorum. Bunu borb. biliyor. Kım 
bunlar. (Onlann .. sıl tanımlayabilirim:) 
Daha zlyode ftkri ı .. r"stl ... KutkUlIIZ son derece kUiseye kar,ı Te anü-mUlta
riat kişiler. Parü nükleer enerji torunun
da (Frana 'da nükleer _nayiln kuruluıu) olumlu ta.., alınca blqeyler yopmı· 
ıa niyeüm verdı. Sonra ftZ&OÇUIIL Belld 
de bu noktada, PuU tam .. ter. bır de
sen yopaaydım yoyınlamakta güçlük çe
kebUirdim. Belki de yıyınlanırdı. Şöyle 
dii:ıündüm: ıonuçta yoptılım Iı lçlme 
&inmeyecekti. Daha önem U ıorunlar v.
dL Eninde ",nunda komllollUerln batka 
türlü da .... nablloc.klerlnl dÜşÜllemlyo· 
rum. BeIJd bız.. ... 1 bır tavır ama, itln 
uhnda onla" anlıyorum. Bu konuda ya_ 
pa".ılım delen partiye nlmen özgür ol
madıRım gıbı bır ukal>bk demek olıcak
b. Ald önemlıal bunu yopmayı I>tem .. 
miı olmam. Komi.iıIsU.rle blrllkte oldu. 
,umdan bu yona bonl ıerçeklıen e.lle
yen hiçbir ıey olmadı. Bazen bonl gii. 
düren bocmblzUkl .. olmadı deRlI, ımı 
bunlar buradald tikn komi.iılstlerl gii
dürdU. Komi.iılotler de bocmbızllt yo_ 
pa�mr . 

o halde özgiirl�llnün lçerlfl kapsamı 
DO oluyor? Çok kıatlı bir özgiirlllk mO? 
Yoka tam ve ekslkalz lıiı özgiirlllk mU? 

Bak şımdı. Kendimi ıyı hlsseltltbn, 
ıyı anı.,bRım arkada,larl> Çalııtılım, 
hotuma gld.n delOnler çizdiRim lIiroce 
tu mu bu mu, ,öyl. ml böyle ml, gıbı 
konulara kafa yorma gereRIni hiç duy
muyorum. Humanlte'de çlzmeyl llirdÜl'
memln tek nedeni iXgUr olu,umdur. öz. 
ııtır olmaam ayn1ırdım. 

Huınanllo'nln okur klU ... ıçın çü .. 
mak ço botumı -.ııyor. Cbarlle.ıı.bdo 
fO Bora Kid okurları ıçın çalıtmak da 
iyi. Bu, mlzab _tın alan Idtll .. çü .. 
mak aıılaııwıa da pUycr. Klın mIDb 
atın ılmak ıçın bo, !ank-clra bo, tank 
iz para delil· _yer? AJlında tamam .. 
yabancılatml, oiırıaana tıır,m koDcI 
kendini nol ,örmek lsaeyen kliçiik bır 
ıydm .UI: Hamanllıe'de çü..,.. ha 
bombotb bır teY. Onda _da çotu 
bonl larumayan Idtu.e çblycınım. Bu 
balkın ta bndlJl. Bu çok bo",_ ııidl
yor. Kendı kendime "Bakahm _uçta 
ne çıbeak" dedim. Kendimi hlç _ar
IIIDIdım. Olduturn clbl kaldım. Oldu
�um pbl kalıııuııydım çeker lIdOrdLın
BeIJd beaılan .. taeak IIDI, öollldül� 
mü hiç dllti.iım�orum bOe. Baun ba
raroUI .e dOllça tarlqınalar oluyor 1ıap-' 
sı bu. 

Ge ... 1iJdt. bir çiZIIiıı yeptılt çabtma 
pek lıIliııınez. Daha Gneo allelnle. 
miz politik ... !iik .. I\'�I 16 ..... 
rinde lıiı tür kolaylık ve ıjıııınıIILk bIe
nimi uyaıur_. 

ölleden ıonra bunyo Ioldiilml &Ör
di.inı.. Bunda "mutfak" olarak aclandırdılınız yozı kuruluna utndım. BI
rinci _yfayo bır &öz ıttım. Deha Ö,.,.. 
den kararllıtırdılımız ,eyin yepdı ... 
oldutunu gönlian. Bu bana IIIdr ... cil. 
Ama burayo ııoımedon dört-bat CIiıLIL: 
pzelıe okudum. T.I"lıyonu ı.ıedlm. 
Barayo da radyamu alıp ,elirim. Yınl 
burayo bir anlamda babor .. ıktöalllo 
yüklü olarak gelirim. Buna ra�m .. ba· 
zen gWlimde olmam. Onen .. t .ki· 
.. dotru olOfur. Ikl yo da üç .. Wlt 
bir sürenı olmaanı isterim. 8uen .. t 
yedi buçukta bUI bo, oturuyor olablıı
rim. Aslında lıep blr,eyler bulurum. Aıı
cak hiç birşey bularnayıı<"Olım kcrlcwu 
beni yer bitidr. 'ılinı korIkatlidlUmn 
böyle olduRunu .nıyorum. Ancak bb 
bir anlamda profesyonel, lıekollyenl&. 
Charlle·Hebdo'da geçlrdlRlmlz yıllardan 
ıonra famsıyla antrenmaıılıyız. Adeta 
mizab koşuo.ılanyıı! Herkeı Ilham eel· 
m_ini bekledilimW _nD'. Bu tamamen 
yanlıı, nh... bokloaem yotaRı yotar 
uyurdum. Baun Inan ,,,çeklıen ba .. 
ka ıeyler yapmak Ister. Kendimi fazla 
çallfMaktan yorulmu. bır ftldr Itçlll 
olarak hWederlm. Sabah kalktıRımda 
akşama kadar duenl tamaru"mam ge. 
rektiRlnl bilirim . Ak�3111 lle de_n ya. 
pılmı,tır. Hepsı bu. (Frana, Komlit
Isı Partili' nın ayhk yıyınlarından F.co
le .1 Nallon derıtıl No: 278.()Clk 1978) 
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Doç. Dr. Türker Alkan, Yürüyüş'ün sorularını yanıtladı: 

FAŞIST ODAKLARıN YÖNETTlGI SALDıRı VE ŞIDDET EYLEMLERI DINMEK BIR YANA GIDE 
KEK YOGUNLAŞIYOR. CHP IKTIDARıNıN ŞIDDET EYLEMLFRININ ARKASıNDAKI GERÇEK 
GüÇLERE GöZLERINI KAPAMASI : BU EYLEMLERIN GERICI -;üÇLERIN ELINDE BIR PROPA 
GANDA MALZEMESI oLARAK KULLANıLMASıNA D� OLANAK SAGLlYOR. BU DURUMDA 
ŞIDDET EYLEMLERININ TOPLUMSAL KöKENLERININ SAPTANMASI BÜYÜK öNEM TAŞıYOR 
ODTü IDARI ILIMLER FAKÜLTESI SIYASET VE YöNETIM BILIMI BöLÜMÜ öGRETIM ÜYEsI 
Doç.DR. TüRKER ALKAN, ÜLKEMIZDEKI ŞIDDET OLAYLAR:NA BUNLARIN SOSYAL ' 
PSIKOLOJIK NEDENLERINE AGıRLIK V

.
EREREK EGILlYOR. 

BOYOYEN ŞiDDET VE 
CHP' NiN ÇOZOMSOZlOGO 
o tllkemizdeki şiddet eylemlerinin gittikçe hız· 

Iandığını, boyudanru ge�lettiğini görüyoruz. Bu ge. 
lişmenin nedenleri üzerinde kısaca durabilir misMiz? 

• Şiddet eylemleri, bir çok toplumsal oIr...ıda da 
izlenebileceRi gibi, karmaşık neden - sonuç ilişkileri ; 
içinde yer almaktadır. Bir tek nedene indirgenebile
ceti kamsında delilim. ço),r genel bir neden olarak 
" toplumsal deeişimin sonucudur" denebilir. bu da bir 
açıklamadan çok bir saptarna olur. 

Şıddet eylemlerinin nedenleri üzerindE- ülkemizde 
hiç bir ciddi e kapsamlı bilimAel çalışma yapılmadı
Rını da anımsatmakta yarar var. Bu da, toplumsal �o· 
Dulara etilmekle görevli üniversitelerimizin ve top
lumbilimcilerimizin ne denli kendilerini toplumdan 
soyuUadıklarının bir göstergesi olmalı. Bu arada. şid· 
det eylemlerinin en yoeun bir biçimde üniversiteler. 
de geçtiei, SI1('ı'!. köşkün her an tuzla buz olabileceRi 
gerçeeini de unubnamak gerekir. 

Tim bilimsel bilgi klUı�lna karşın, başka ülkeler· 
de yapılan araştırmaların sonuçlarını, Türkiye'de çe. 
şitli konularda Y3J:ılmış olan ve bu konuya da kısmen 
aydınlık getirebilecek çalışmaları, toplumailimierin 
genel bulgularıru, nihayeı genel gözlem ve izlenimleri 
birleştirerek bazı yargılara vannak olanaklı. Konuyu 
bu çerç�ve içindt> N<' alınca, şiddE.'l eylemlerinin ne. 
denleri kanımFA i ı.. ı �rup içindt> düşünWebilir: Top. 
lum'al y<tVısal l1�(hmler ve örgütsel·siyasal nedenler. 

1'oplums.ıl·yapısal nedenlerin en önemlisi, sınıflar 
ve bö!g<,ler arasında gittikçe genişleyen dengesizlikler 
ve çelişkilerdir. Bu çelişkiler kendi başuıa şiddete yol 
a-;abileceti gibi; egemen sını(ların bir böli.inü, çelişki. 
leri gittikçe artan bir toplumu yönetmenin ancak şid. 
det yoluyla sagıanabileceti kanısını ediniyor olabilir. 
Böyle bir gelişme, karşılıklı etkil�şimler yoluyla, (a. 
şist diktatörlüklere kadar uzanabilir. 

[J Başka sosyal ve psikolojik neden1erde yok mu? 

• Bir başka neden de, toplumda izlenen hızlı alı. 
yapı deRişikJieini, üstyapının aynı hızla iıJeYl'ml'mf'!'i. 

dir. Burada, "kültür boşlu�u" kavramına SÖZü getir· 
rnek istiyorum. Kaem süriicWerinin kamyon şo(örü, 
toprak aealarının fabrika sahibi, mevsimlik tarım işçi· 
lerinin (abrika işçisi olmaya başladıkları bir toplum· . 
da yaşıyoruz. 

Başka bir gelişme, aile · arkadaşlık · akrabalık · 
komşuluk . hemşehrilik gibi birincü grup ilişkilerine 
dayalı eski toplumsal ilişkiler aeının hızla çözülmesi; 
bunların yerini alması gereken ikincil grur ilişkilerinin 
(gönüllü örgütlenmeler, meslek kuruluşları. md'ak . 
alışkanlık · beeeni temeline dayalı dernekler, S06yal 
yardım kuruluşları) yeteri kadar gelişememesidir. OJ· 
kemizin bu alandaki toplumsal örgütlenmesinin son 
derece ilkel bir düzeyde oldueu ortada. 

Toplumsal hareketlilik (yatay · dikey, ekonomik, 
psikolojik, cotrafi tanımlarıyla) bu gelişmelere katkı. 
da bulunuyor. Toplumsal hareketlilili en (azla olan 
gruplardan birisinin ötrenciJer oldutunu da anımsa. 
makta yarar var. özellikle evlerinde otorite baskısı al. 
tında yetiştirilen genç üniversite ölrencisi, kendini 
büyük kentte ve aile otoritesinden uzakta bulunca iki 
tür tepkiyi aynı anda benimsiyor olabilir. Birinci tür 
tepki, ailesine karşı yöneltemediti başkaldırma 
duygusunun "devlet otoritesine" karşı yöneltümesidir 
(bu konuda bir çok ülkede yapılmış çalışmalar bu gö. 
rüşü dolrulamaktadır.) Ikinci tür tepki ise, aile otori. 
tesinin ortadan kalkmasından dotan boşlueu, otoriter 
ve militan ötı'enci derneklerine kablrnakla giderme 
eRilimi olarak belinnektedir. 

o Öğrencilerin şiddet eylemlerine alet olabilme
Jerine yol açan diğer faktörleri de açaJdar mısmız? 

• Bireylerimizin, özellikle ö�enci1erimizin slya. 
sal bilinç kazanma sürecindeki çelişkiler ve kopukluk 

.da bir diler sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ailenin, 
okulun ve okul dışı ör�Uerin verditi siyasal toplum. 
sallaşrna, birbirini desteklemekten çok, birbirine zıl 
elilimler vermektedir. öetenci kime inanacak, ailesi. 

Mav; Bt:rf!liler d.ı E,.-t:vıl 'in "umudu" 

ne mi, okuluna nu ,  yoksa okul dışı toplun.sal·s.iyasal 
kurum ve örgütlere mi? Bu çelişik elitimlerin bireyin 
kişilik öıüıtüüıde uzlaştırılmumın ne büyük sorun· 
lar doRuracaRı ortada. Başarılı bir uzlaştırma olamadı· 
tı zaman da ortaya bugimkü tablo çıkabilir . 

Nihayet, dinci, otoriter, eleştiriye kaıah, ku la) 
kitapların sahireleri arasında büyük gerçekler arayan 
Osmanlı ki.itürünün. "aydınJuunız" ve üniva-siteleri· 
mizden ümüyle !lÖkiilJp abtarnadıtlDl belirbnek gıeıe. 
kir. Büimsel ve toplum_I gerçeklerin aranmalıDda. 
kuşkuCl., eleştirici, araştırmaya ve yeniden deler"� 
dirmeye yönelik olmayan bu otorite!' �e bb yöneU" 
şiddet eylemlerinin yeşereeeli en verimli tarlIdır. 

Yukarıda de�inılitiın nedenl.r, tidde' eylemleri· 
ni doturm.�a hazır biiyii< b� potansiyelin bu top. 
lumda geliştiRini gösteriyor. Kendi ba,ma uyuldayan 
bir barut fıÇısl gibi, bu potansiyeli gerçeklile dönüt· 
tÜfecek. kücii\{ bir ateş gerekiyordu. Bunu da geçen 
MC dönemi si)'llsal iktidarı _Iladı. rı.ızmin yolOJ' 
su olanlar. bu potansiyeli kendi siyasal çıkarlan dot· 
rultusunda kullanmak için gençleri ör&ütlediler. kıt
kırttllar, kamplarda eRittiler, kamu ku.rulu,ilnndl 
beslediler, kendi dEnetimlerindeki okullaıda adrce 
saecı gençlere eeitim olanaRı satlayarak odak nokta· 
ları oluşturdular ve bugüne dek gelindi. 

o ÇÜ'E getirmede CHP boşanlı 01ııııı, mudur? 

• Kesinııkle hayu-. Biiyük halk kitlelerinJn umut· 
la karşLlamll CHP iktidan, geçen altı ayı a..,ın dö
nemde tam bir başarısızlık ömel:i vI!I'ml,tir. Süleyman 
Demirel bir bakıma haklı, CHP olaylan dotru "'Ioş· 
his" koyamıyor. Cinayetlerin en b:ôyük sorumlusu 
olan faşist örgütlere dokunmaya bUe cesaret edemez· 
ken, POL·DER gibi namuslu ve sorunların çözlinme
katkıda bulunabilecek örgütleri klpabnaya kalkmlSl 
akıı alacak bir iş deRii. Belki küçük bir örnek, fatat 
aydınlatıcı olabilir: MC döneminde DoTO'ne yerlqti· 
rilen ve suç işledikleri için Oniversite'den zorunlu 
izinle uzaklaştırılan yüzlerce komando işçi hil' izinli 
sayılıyor ve hiçbir iş gönneden her ıy Devlet'in (son 
Türk devletinin) bütçesinden milyonlarca Itn alıyor· 
lar. Bu paranın, iktidann onayı dı ,ındı verildiıini dü
şünmek olanaksız. CHP iktidarı, sur kendilerinden 
korkuldutu için komandolara hiç iş görctürmeden 
!,!!'Ol ödeyen bir siyasal güç durumuna d�mÜf bwlJ· 
nuyor. 

o Olaylar karş"ıncla üniversitelerin ıutumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

• Bana, üniversiteler büyük bir ikiyüzlülük ve 
pişkinlik içinde gözüktiyor. Her gün bir düzine işçi, 
ölrenci,ötı'ebnen de öldürülse. liliversitelerln sesi çık· 
mıyor. "Bize dokunmayın yılan ..... der gibiler. fabii 
haksLZhk ebnemek gerek; Onlversitelerin sesini yakın. 
da tekrar duyabiliriz: bir başka öRretim liyesl öldürii. 
düRü zaman. 

o çözii-n için ne örıerebilniniz? 

• Bu yazıyı sonundan başına dolru tekrar oku· 
yacak olursanlZ, zamanlama açısından öncelik veil. 
mesl gereken çözlinier de kendililinden ortaya Çıkar. 


	Y_78_000481
	Y_78_000482
	Y_78_000483
	Y_78_000484
	Y_78_000485
	Y_78_000486
	Y_78_000487
	Y_78_000488
	Y_78_000489
	Y_78_000490
	Y_78_000491
	Y_78_000492
	Y_78_000493
	Y_78_000494
	Y_78_000495
	Y_78_000496

