


MADEN-iS YÖNETiCiLERi SENDiKAYı HANCERLiYOR 
• • 

YÜRÜYÜŞ�TANBULVE 
KAYSERi BÜROLARı 

Maden-Iş sendikasının genel kurulun
dak.i anti-demokratik tutum YOROYOŞ' 
ün 128. saytsında delerlendirilmi�t.i. 
Tabanın sö% ve karar sahibi olması ilke
sini hiç dillerinden düşürmeyen Maden· 
Iş yöneticileri, kongrenin 76 delegesin· 
den 36'sını sendikanın ücretli kadroları 
arasından atanuşlardı. Işçilerin seçme 
hakkı olan az sayıda delegenin de bir 
kısmı anti-demokratik tü%üle dayanıla
rak sudan gerekçelerle ipt.aı edilmişti. 

Kongre'den bu yana geçen bir yıl 
içinde anti-demokratik uygulamalar ar· 
tarak sürdü. Yüksek maaşlı Maden-Iş yö· 
neticileri akıı almaı: ölçüde anti-demok
ratik olan tiiı.üg:ü de yeterli bulmadılar. 
Tüzülün bu maddelerinin yetmedili du· 
rumiarda her türlü uygulamayı denedi -
ler. "Toplumsal ilerlemeye" ve "işçi sı
nıfının ut.kan geleneline" balhhklarını 
her fırsat.ta tekrarlayan Kemal Türkler 
ve ekibi sendikanın en bilinçli, sınıf mü
cadelesinin deneylerinde pişmiş en mili' 
tan üyelerini sendikadan ihraç ettiler. lş
verenlerle anlaşarak işten attırnaya ka· 
dar varan uygulamaları utanmadan sür
dürdü)er. Şubeleri feshederek, seçilmiş 
temsilcileri görevden alarak ayakta kal· 
maya çalışbIar. 

TEK ADAYLA SEçiM YAPMAK 
KURUM LAŞTIRilıYOR 

Maden·lş bölge temsiıcilik seçimle' 
rinin merkezin adanu olan tek bir aday' 
ta yapılması ve böylece durumun Jitaran
tiye alınması sürekli bir uygulama haline 
getirildi. 

Geçen hafta yapılan iki bölge konse· 
yi toplanbsı bu tutumun sadece iki ye
ni ömegi oldu. DISK'e balh büt.ün sen
dika yöneticileriyle birlikte Maden·tş 
yöneticilerinin de öREN'deki Genel-Iş 
dinlenme tesislerinde t.oplantı yaptıltı ve 
oybirliliyle tasfiyecilile karşı karar al
dıkları günlerde Kayseri'deki 20. ve Kar· 
tal'daki 4. Bölge konseyleri böıge tem
silcilerini seçmek için toplanıyordu. 

KARTAL'DA Işçi SıNıFı HAREKETI 
HANÇERLENIYOR 

YOROYOŞ geçen haftalarda Kartar 
da faşistlerin yönelt.tikleri saldırıları ve 
bu arada Maden·lş Bölge binasının bom
balandıaını yazdı. Sendikaya kimin 
sahip çıktı!tını da bütün Kartal'lılar bi
liyor. 

Maden·lş 4. Bölge Konseyi bÖyle bir 
ortamda 6 Alust.os Pazar günü toplandı. 
Yeni bolge başkanının seçileceli toplan· 
ııdan önce süresi içinde adaylık için iıç 
başvuru yapıldı. 
Konseyin yapılmasınaiki lLÜ1L kalA aday
lardan ikisi genel yönet.im kurulunca ve· 
to edildi. Bir önceki konseyde muhale· 
fetin yücünü gören ve dw.rumu zor kurta
ran yönetim bu sefer tedbiri önceden al
mayı tercih etmişti. Parsan Fabrikası 
Başlemsilcisi NUSl'el Uzel ile kısa özgeç· 
mişini YOROYOŞ'ün evvelki sayısında 
okuduRumu% Osman Aslanbay'ın adaylı· 
�I (;enel Yönetim Kurulunc-a onaylan' 
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mayınea, Genel Merkuin adayı, Adem 
Karabaş tek aday kaldı. 

Osman Aslanbay'a gönderilen resmi 
yazıda "AnatüzüRün gerektirdiRi sertifi
kanızın olmaması nedeni ile" adaylılı
nın reddedildiR; bildirildi. 15 yıldan beri 
Maden-Iş üyesi olan Osman Aslanbay, 
bugüne kadar gpnel kurul delegelili. lo· 

: Clhannuma Moh. Barbara. Bul,arı 
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\ Sayın 
Dilliian ASLANBAY 

AdayllAı reddedilenierin çabalarına 
raAmen bu ,artlar altında konseye 465 
delegeden ancak 262',i kat.ıldı. 

Süleyman O,t.ün'ün divan ba,kanlılı
na "etiriidiRi konseyde deletıeler yöne
Limln anti-demokratik tutumunu pro
testo eden konuşmalar yaptılar. Aday· 
IıAı reddedilen i Aılanbay konu,maıı-
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Sendikaliiız IV. Bölge Temııilcili�i 
ıçın Anatüzü�ümüz uyarınca yapmış olduguzıu& 
adaylık müracaatınız, Genel yürüt.e Kurulumuz
ca görüşülerek, Anatüzü�ümüzüzı gerektirdi�i 
ııertifikanızın olıııaması nedeni ile reddine 
karar verilaıiştir. 
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kal terru.ilı.:i1ij(i, bOlge başkanvekiliiIi gö
revlerinde bulunmuş, DISK'in kurucu 
delegelilini yapmış bir işçidir. Seydişe
hir'de Maden-Iş Sendikasının] 5. bölg" 
temsilcililıini kurduQ:u ve bu görevi 8 ay 
süreylE' yürütt.ü�ü için faşist.ler tarafın
dan saldırılar:ı u�raınış, evi dinamitlen' 
miş bir sosyalisttir. Büt.ün bu görevleri 
yapmıştır ama, 4. Bölge temsilciligine 
aday olma hakkını gene de kazanama
mıştır. Cenel Yonetim Kurulunun görü' 
Ş'" budur. 

Tornacı Osman Aslanbay Türkiye Iş
çi Part.isi'nin kurucu üyelerindendir. 
1971 öncesinde de TIp üyesi idi. Maden
Iş merkez yöneticileri için bu gerekli 
red sebebi sayılır. Gerisi boş lar. 

ANTI-DEMOKRATIK 
UYGULAMALAR 

SENDiKAL BIRLIGi PARÇALAR 

Sendikal demokrasinin hiçe sayıldıfı 
bu tutumu hiçbir nedenle izah etmek 
mümkün deltildir. Bu tür davranışlar sen
dikayı parçalamaktan başka sonuç do· 
lurmaz. I,çileri �.-1aden-Iş'in imzaladııı 
geri aözleşmelere rRAmen sendikada Lut· 
mak için mücad"!e eden Osman Aslan
bay, Nusret U -el gibi bilinçli, önder 
işçilere kar,ı takınılan bu tutum cevabı· 
nı bölge i"çilerinden alnu"t.ır. 465 dele
geyle toplanması gereken konseyden 
once verilen red kararları yalnızca iki 
çevreyi memnun etmiştir: Patronları ve 
maocu bozkurURTl. Maocu bozgun cu lar 
yönetimin kararından yararlanarak mu
halefet adına sahte bildiriler daRıtmışler
dır. Maden-ı,,'in bilinçli üyeleri bir açık
lama yaparak bütün i,çileri konaeye ka
blmaya, maocuların ve yönetimin hesap
larını boşa çıkannak için bo, oy verme
ye çaJı,ml,lardır. 

nın .onunda anti'demokratık tutumu 
protesto için merkezin tek aday bırakb
Iİ Karabaş'a oy verilmemesini ı.tedi. 
Divan Başkanı eski hoca Süleyman O.tün 
bütün ustalılını seçimlere geçerken gös
terdi. Aslanbay'ın beyu oy verme Çafrı
sının anlamSl% oldulunu, çünkü tek 
aday olan Karabaş'ın 5 oy bile alsa seçiı' 
miş sayılacaRı keşfini anlat.b. Konseye 
kablan 262 delegeden I03'ü salonu ter
kederek eski hoca Ost.ün'ün keşfini pro
testo et.ti. 465 delegesi olan konseyde 
toplam II 5 oy alan Karabaş, Bölge 
Temsilcisi olarak ilan edildi. 

SEçiMLERIN ÖNCESI:' 
IKIYüZLüLüGüN BU KADARı 

AZ GöRüLüR 

Arçelik LokaJ tem.i1ci.i Ali Bikim'in 
konuşmasının .on sözleri gerçekten öl
retici: "Kardeşlerim, demoJa-ui mücade
le.i anti-demokratik uYlUlama1ara karşı 
mücadeleyi de içerir. Bi% işçiler anti-de· 
mokratik buldueunn::: !ı;in ciriştilimiz 
DGM direnişinde olduRu gibi, Faşizme 
ıhtar Eylemi'nde olduRu gibi, bu anti
demokrat.ik duruma da kar,ı çıkmak ı:o
rundayız. Sendikarnıı:ın geleceli açııın· 
dan karşı çıkmak zorundayı%. Sendika 
içi domokrasiyi saRlarnak: için kar,t çık
mak zorundayız. tt 

Delegelerden .Öz alanlar O.man Aı' 
!anbay'ın adaylılırun reddedilmeıini 
protesto eden konu,malar yaparlarken 
seçimlere yakın "sahibinin se.i" bir ko· 
nu,ma yapıllr. Bir delege TıP'in i,çi ii· 
nıfı parti.i olamayacaRını anlatmak için 
ter dökmektedir. Salondaki büt.ün i"çiler 
ayaRa kalkarak proteıtoya başlayınca 
divan .... hibinin Ie.inin" konuşmasını 
keser ve kürlÜden indirir. "Divanın yet.
kisine dayanarak konu,macanın .özleri-

nin geri almdılı" açıklanır. Etki hoca 
Süleyman O,t.ün gene u,tahlmı kuJlan
mı,tır. Nuılaa 5 oy bile aı... aeçilecek 
olan Karaba,'ın kUUl% belUl% bölge 
temsilcisi yapılm ... Için hertey mübah
tır. Ultllen yapılacak bir .eçimden önce 
hır çıkmamuı için ba,kumın .enlerini 
geri almak insanlara bölge tem.iJcHill 
kazandınrken çok ,ey de kaybettirir. 
E.ki hocanın da unuttulu budur. 

MADEN-Iş KAYSERI XX, BÖLGE 
TEMSILCillGI SEÇiMI DE TEK 

ADAYLA YAPıLDı 

Maden·tş tek adayla aeçime gitme
nin ve merkeı:in adayına evet.-hayır oyla
ması yaptırmanın bir yolunu her konJre
de buluyor. Evet-hayu oyunu z&rarRZ 
bir oyun. Kartaı Bölgesmde e.ki hoca 
Süleyman O.tün'ün söylediRi gibi be, oy 
da çıksa seçim tamamlanmış oluyor. 
Kayseri'de de .onucun deAi,meyeceA:i 
bir seçim yaplldJ. Tek adayla teçim ya
pılmasım bilinçli işçiler demokratik bui· 
madılar. 62 deleıesi otan böla:e kOMe
yinde merkezin adayı Huan YalÇIll .o
nuç deli,meyeceli için verilen oylarla 
birlikte anC'ak 42 oy alabildi. 

Muhalefetin adayı Bekta, Canbek'in 
adayhlı Merkezce ipta.l edildi. Bektq 
Canbek'in adaylılını iptal için de bir le
rekçe bulunmu,t.u: Canbek adaybk bat· 
vuru.unu telifana yapmı,. 

Bektaş Canbek konaeyde yaptılı ko
nuşmada bu anti-demokratik red kara· 
rını anlatb. tt Adaylık için betvurdutWl
da Bölge Temsilciai Haan Yalçın'ın ken
diıini lao'li çapulcularla tebdit ettirdi
Rini" açıkladı. 

Maden-t, yöneticilerinm pasif '" tu
tar .. z politiblanndan ve .ndikallÖrn· 
ler hariç her türlü i,1e uRratmalanndan 
dolayı bölıede ra,iat .ndikalann boy 
att.ılıru anlatan Canbek'e temsilci Huan 
Yalçm'ın satqmalanna cevap verme 
hakkı Divan Safkanı Ekrem Aydın'ea 
t&nınmadı. 

SENDIKALARıN GöREVI NE! 

S:!ndika1 harekete bula,tırdan bir 
sapma Maden-ı,'in KaYileri Böıce koruıe
yinde de açıkça .r.lendi. Genel Mer
k.ez'e ballılıRı t&rb,ma ıötünneyea, 
ama .ndika yöneticilili çok tarb,ılır 
bölge temsilcisi Hasan Yalçın'ın telWr 
edilerek delegelere de daRıblan 6 "y
falık konuşmasında, sendikal harekete, 
temsilcisi bulundulu .ndikaya, bölce
deki i,çi harekeUerine ili,kin tek bir sa· 
tır yok. Konu,ma bir yerlerden aktaral
mış ve ardarda dizilmi, paraıraflarla 
"ulusal kurtuluş mücadelelerinin emper
yalizme karşı kazandıtı utkulardan", 
"kapitalist dünya halklarının illi" sc.ya
list ülkeleri dünya halkları için bir illi 
merkezi haline getiriyor" ı.ıbi vecizelere 
kadar uzanıyor: Güney Afrika, Zimbab
ve, Narnibya, Çin Komünbt Parti.i. Altı 
sayfalık konu,mada ne ararsanı% var. 
Kayaeri'de işçi sınıfının, ilericilerin ve 
sosyalistlerin yürüttütü mücadele hariç. 

Teıwr edilen 22 sayfalık çalıtma ra· 
porunun son bir buçuk ayfasma ka
dat açış konuşmasının ıenı.letilmi,i. 
Son birbuçuk .. yfada da .ndikanm 
Kayseri'de yapamadııdarı anlablıyor. 
Ytrmi buçuk .. yra rucele herşeyden 
sözediyor. En çok da UOC'den. UOC' 
ye yeni boyuUar kaundJrma .. ba.umm
dan kısa bir örnek: 

"En mükemmel şekliyle bir Ulual 
Demokratik Cephe, i,çi sınıfı ve diler 
halk kelimlerini temsU eden 'iyasi parti
ler araaında ve bunların ortak ikt.idanna 
yönelik bir prolJ"am etrafında kurdukla' 
rı ortak bir birliktir. Bulün ülkemizde 
böyle bir UDC yokt.ur. Mevcut. ko,ullar 
bunu aaRlama durumunda detildir." 
Sonra da bu konuda "ideolojik savaflm 
verilmesinin ıerelinden" .özerliyor ra· 
por. 

Şimdi işçiler bir yandan burjuvazmin 
saldırısına, bir yandan da ekonomik, de
mokratik mücadele örgüUeri _ndikalan, 
bu görevinden alakoyan bu tUr naylon 
solculara kar,ı mücadele ediyorlar. Her 
iki cephede de utere uta,l1acalından 
kimsenin kuşku.u olmasın. 



BiLiMSEL SOSYALiZM 
BiR ÖRTO DEGiLDiR 

YAVUZ UNAL 
Kendine sosy.ılist deyip de, bilimsel sosyalizmin Uç bynağını bilmeyen 

kaç kişi kaldı aumızda. Alman felsefesi, Ingiliz iktisadı, Fransız sosyalizmi. 
Bunlar bilimsel sosyalizmin uç kaynağı olarak herkesçe biliniyor. Ama bilin
meyen ya da yerli yerine oturtulamayan ve "Fransu Sosyalizmi" diye YUYilr
Iınıp geçilen kaynaı." Fransa'daki geliş

"
kin ve sosyalizme yönelmiş işçi hiill'e

keti oIdujudur. "Fransız Sosyalizmi" işçi hareketi olarak kavranamusa, bi· 
limsel sosyalizm salt bir düşünce, okunup öirenilebilecek olan bir ideoloji ola
r.lk beUeniyor, belletiliyor. Daha da ilerisi, bilimsel sosyalizmin işçi hareketi
ne bir takım aydınların ulraşıyl .. "dışardan" verileceli sanılıyor, hatta savu
nuluyor. 

Geçtilimiz hafta, DISK'in Oren'de bir toplantısı oldu. Bu toplantıda bir 
çok sorun tartışıldı. Bir çok alanda demokratik talepler yeniden dile getirildi. 
Faşizme karŞı "Cephe BirliAi" kurulması için çalışmalar yapılacaAı açıklandı. 
Ama kendilerine ilerici, devrimci, bilimsel sosyalist, belld daha da ilerici sıfat· 
ları layık gören sendika yöneticilerinden bir teki bile, bup.in ilerici sendilul 
hareketin içinde bulunduAu durum, var olan sorunlar ve bu sorunların nasıl 
aşılacağı üıerinde durmadı. Bir sendika kendi tabanına güven veremezse, 
sendika tabanıarı gitgide dağılırsa, faşizme karşı kim ve kiminle mücadele ede.
cektir? Sendika yönetiminde kalabilmek için, her türlü oyun oynanırsa, bir 
fabrikanın üyeliği toptan kaldırılırsa, kendine muhalif temsilci adayları veto 
edilir, seçildikleri halde temsilcilikleri kabul edilmezse, o sendikada tabanın 
söz ve karar sahibi oIma�ndan bahsedilebilir mi? DISK'in en büyük sendikala. 
rından biri kongre yapamadıiı için kayyuma g;tmişken, bu sorun tanışıhp 
çözüm yolu bulunmazsa, faşizme karşı cephe birliAi kurma girişimleri ne 
�çla ve kimin adına yapılıyor? 

Bilimsel sosyalist olmOlk, ya da "Fransız SOSYOllizmi"ni işçi hareketi ola
rak kavriln"lak, öncelikle sendikaların ve öteki kitle örgütlerinin kenm alanla
rındaki ıörevlerini en iyi bir biçimde yapabilmelerine bağlıdır. Bilimsel sosya
list sendika yöneticisi, üyelerine en çok pen veren, sendika içinde tüzük ku
rallMI MIu.slna saklanmadan, işçi hareketini daha ileriye götürebilmek'için sa
vunduju dairu ve somut mücıdele anlayışını gjtgide daha çok işçiye kabul 
ettirip, gerçekten onların oybırını ve gönWlü desteklerini alabilen kişidir. An
cak: böylesine güvenilir ve inaml ... bir sendika yöneticisi, faşizme ve emperya
lizme karşı mücadelede işçi hareketini geliştirebilir, ve faşizmi gerilerebilir. 
Oren'de ıopı.n.n DISK yöneticileri içinde .cob. kaÇı, böylesine üyelerine 
hesap vermekten korkmadan, tüzük kuralları arkUlna saklanarak deAii, işçile
rin bilinçli desteiiyle sendika yönetimine gelmiş ve orada kalmaktadır. 

'Toplumsal Anlaşma"ya karŞı çıkılıyor. Nedir "Toplumsal Anlaşma" ? 
Işçilerin artan hayat pahalılıiı karşısında yaşam düzeylerini koruyabilmek 
için � çok ücret artışı sağlanmasının önüne geçen bir ihil.net belgesi mi? 
Ele< böyle ioe, MESS grevleri n.,ıI sonuçlillldıı MESS'le 21 fabrika adı"" 
yaptlan son sözleşmede hangi ileri haklar alındı? Neden bu işyerlerindeki sen
dikanın yöneticileri fabrikalardan kovuluyorlar? "Toplumsal anlaşma"ya kar
ŞI çıkmak fiilen bu anlaşma içinde olmamakla miiıtkündür. Bu toplantıya ka· 
tılan sendib yöneticilerinin kaç tanesi içtenlikli olarak işçilerin çalışma ga
rantisini savunuyor? Yoksa çalışma garantisinin birinci maddesi, sendika yö
neticileri ve patronla tam bir uyum içinde mmak mı? 

Ören'de bunlar tırtışılmadı. Tartışılan "işçi sınıfının ideolojik birliAini 
sailamak" (!L '"Emperyalizme ve faşizme karşı mücadele cephesi oluştur
mak", hem de ''Siz parti dcjiliz" diye diye ... 

Öteki demokratik kitle örgütlerinin durumu nedir acaba? TÖB·DER'de 
bir grup yönetimi elinden kaçırmamak için airetmenlerden başka herkesin gi
rebileceği tüzük değişiklikleriyle kongreye hazırlanırken, diAer tarafta da 
kendilerine en ilerici Itfatları yakıştıranlar içinde "bizden olsun da ajan da ol
sa olur" mantığı hakim. Çünkü önemli olan örgütü kendi işlevine kavuştur
mak detil, yönetimi ele geçirerek "faşizme ve emperyalizme karşı güç ve ey
lem birliği için" çalışmak. 

"Fransız Sosyalizmi" işçi hareketi demek. Işçi hareketi ise iki biçimde 
kendini gösterir. Biri, kendiiilinden patlamalarla. Kendiiilinden harekete Sil
hip 5lkdabilirse, burjuvazinin oyunlarına bırakılmazsa, hedefini bulan bir ha
reket haline gelebilir. Ama kendiliAinden hareket önce döner ve kendisiyle be
raber olmayaniMa vurur. Işte DISK bunun için kendiliAinden harekete karşı 
oldulunu il.n ediyor. Çünkü böyle bir hareketin DISK'e söyleyeceli çok şey 
olacaktır. Diğeri ise, işçi hareketinin örgütlü olarak geliştirilmesidir. Bunun 
için de işçi-emekçi örgütlerine düşen, kendi alanlarındaki görevlerini en iyi 
biçimde yerine getirmek ve bu görevleri sürekli ıeliştirmektir. Bu örgütleri 
gerçekten sınıf örgütü ve kitle örgütü haline getirmek ve o çizgiyi durmadan 
derinleştirmektir. Bu yapılmazsa, işçi hareketinin gelişmesi deAil daAıiması, 
Piçlenmesi delil zayıfl."",,,, örgilt1ü1üjjU delil örgütsüzililU geliıir. Ve DISK' 

in içinde bulunduAu durum da şimdi budur. 
Bilimsel sosyalist Oımak, genel ve soyut dairuları tekrarlamak demek 

delildir. Işçi hareketini sosyalizme doIru durmadan geliştirmektir. Işçi hare
keti ise, son derece somut hedeflere yönelik olarak gelişir. Gene herkes bilir, 
"Kitleler eylem için de bilinçlenir", somut hedeflere yönelik eylemlerde kit
leler daha ileri hedefler için hazırlanırlar. Dolayı�yla bilimsel sosyalistlerin gö
revleri, sosyalizm amacına yönelik bir perspektif içinde her alanda somut gö
revleri en iyi bir biçimde yerine getirmektir. Ya da bu görevlere işaret ederek, 
kitleleri ve örgütleri uyarmak, bunun için çalışmaktır. Tüm bu alanlarda tam 
tersine işler yapılırken, "bu örJÜtler CHP'li oldular ve bundan dolayı geli�i· 
yorlar" demek işçi hareketini anlamamaktır. Maocuların "işçiler sendika yö
netimine" sloganı ne kadar yanlış ve çıkışsızsa, böyle bir yorum da o kadar 
çözür'rsüzdür. Çünkü sorun böyle ele alınırsa, sendikaları ve kitle örıiitlerini 
kendi işlevine kavuşturabilmek ve örgüt düzeylerini yükseltebilmek için tek 
wruş alanı Virdır, o da CHP. Oysa, kimilerinin slnıf sendikactllAı, kimilerinin 
de sınıf ve kitle sendikaCllıAı diye yaptlA. tanımın içerilinde, politik ve ide� 
lojik tercihlerin değil, sendikal görevlerin saptanım uygulanmasındaki ilkeler 
yatmaktadır. Elbette bilimsel sosyalistler bu görevleri en iyi yapabilecek olan 
militanlardır. Ama sendikal mliaıdele baştan yaptımış ideolojik ve politik iIY. 
rımla yürütülemez. 

Emperyalizme ve faşizme karşı mücadelemizin başarıyla yürütülebilmesi 
kitlelerin gitgide anan sayılarda örgütlenmesine bağlıdır. 8u da sencibrarın 
ve kitJe örgütlerinin kendi alanlarındaki başarılarıyla atbaşı gidecektir. B�b 
bir deyişle, ancak bu örgütle'r kitleleri harekete geçirecek hldt'oıçlar olabilir. 
Hiç bir ülkede zayıf bir işçi hareketine kMşın, gelişldn bir ideolojik ve teorik 
çalışma olamaz. Bu konuda da ucuz suçlamalar dönemi kapatılmaltdır. Hiç 
kimse gelişmiş kapitalist ülk�lerdeki, ideolojik ve teorik zenginlile bakıp d�, 
"bizde neden yok" sorusunu soramu. Çünkü "Frınslz Sosyalizmi" işçi hare
ketidir. Işçi hareketi geliştikçe teorik ve ideoloiik sorunlan da geliştireçek ve 
kendi zenginlilini gene kendisi yaratacaktır. 

Türkiye aydını hiçbir üfkenin aydınından daha geri � dahıı az özverili 
deAildir. Dünyanın hiçbir ülkesinde, ilk okuldan başlayarak üniwnitelere ka
dar böylesine tehdit oıltında, hem de öldürülme tehcidi altHlda\otan aydın b� 
rosu yoktur. Buna nAmen polisine bile güvenifmeyen bir ülkede ömelin tek 
başına eAitim enstitüsüle giden ve tek başına faşist bir ocbiı cbjrtmaya çalı· 
şan bir öAreımene, yardm edilmediii, çözümler önerilemediii UrT1J1t yaptlan 
eleştiriler, ne işe yarayacaktır? Ama TOB-OER Idmi gpkınhkların arKı yapı" 
mak istenirkm, öArenciler "devrim yapma" sevdasına düşmüşken, senclkalu 
"cephe" peşindeyken faşist odaklar nasıl daiıtıl�aktır. öiretmen öldürülü
yor. Bu kez bir yenisi aynı göreve tılip olabiliyor. Kim diyebilir ki, bOlşbl� 
rından daha u Ölverili bu insanlar? 

üniversite ölretim üyeleri partiy,e giremiyorlM. YiilSJklandl bu anlamda 
politik çalışma yapmaları. Onivenitelerde öiretim polis gözetimi altında yapı
labiliyor. Kendi görevi içinde bilimsel niln"lusundan pirim vermeyen kaç Wtesi 
yaralandı, öldürüldü. Bir taraflMI f.ı.ş1stler, öte yanları ıoşisder tırafındın 
sarılmış durumda. Sınıf hareketi kendilerine ne görevter vermiş de yapmanit
lar? Bunları somutlam. son derece zor. Sınıf hareketini aydınlar yanıtınaz. 
Bilincin dışardan verilmesi ise, aydınların yOl dOl sendika bürakntlMının işi de
Ail, o partinin işidir. 

Bilimsel sosyalist olmanın, somut durumun somut eleştirisini y;apmil
menin en temel koıulu önoe somutu görebilmektir. Aradılımız somutluk sınıf 
hareketinin, daha açık deyişle işçi sınıfı hareketinin somutluiudur. Bu so

muduk içinde �nıf hareketi en çok sendika yönetimlerinde kan kaybediyor. 
Bu yaraların deşilmesi ve bu cenhatın kurutulması gerekli ve zorunludur. Ya
pılacak en iyi müdahaıe önce bilimsel sosyalizmin tüccarlıiının ortadan kaldı· 
rılmasıdır. Itibarsız hale getirilmesidir. faşizme ve emperyalizme karşı çıkan
IM, hem de bilimsel sosyalist olma iddialarıyla karşı çıkanlar, önce kendi alan-
.larında üzerlerine düşen görevleri yapsınlar. Sonra gelir ttm partiıeri, sendika. 
ları ve dernekleri güç ve eylem birtiAine çağırmak işi. 

Faşizm kitlelerfe yenilir. Tüzük ve kongre oyunlarıyla deAi!. Kidelerin 
olmadıtı yerde, yapılacak iş sadeçe kitleler üzerinde oynanan oyunları böyle 
sol c:ambazlıklarla örtme çabaları olur. Kim demiş ki sol laf eden sosyalist 
olur diye? Bu tüccarlığın mutlaka itibarsız hale getirilmesi zorunludur. "Cep
he" kurmaya kalkan bu sendika yöneticileri içinde kimilerinin kendi Uyeleri
ne veRmeyecek kadar Yliılmış hesapları Virdır. Ve bu hesaplar daha da biri k

rnektedir. faşist saldırılarının durmadan antıAı, insanların can güvenliAinin 
sağlanmasının en önemli .sorunlardan biri oIduAu yerde, hiç kimse, ne bilim
sel sosyalizmi ve ne de emperyalizme ve faşizme karşı mücadele birlijini, 
ver!lecek hesapları gözardı edecek bir örtü olarak kullanamaz. 



DEMOKRATiK HAK VE ÖZGÜRLÜKLERiN 
KULLANILMASINDAN ÖDÜN VERiLEMEZ 

Geçen hafta Türkiye'de, faşist terö· 
rün bir adım daha yolunla,bnlmasıyla 
politik havanın daha da ııerginleştiliogün
ler yaşanmaya başladı. Bu koşullarda 
tüm dikkatlerin demokrasi güçlerinin yö
nelmesi gereken asıl hedefler üzerine 
toplanması bir ras.lanb deRiidir. 

Türkiye ışçi Partisi Merkez Yönetim 
Kurulu 'nun önceki hafta sonunda yapı
lan aylık olaRan toplanbsında ülkemiz· 
deki son politik gelişmeler ele alındı. 
Toplantı sonrasında yurttakl ve dünya· 
daki gelişmeleri aynntılanyla ele alan 
bir bildiri yayınlandı. Bildiri, d"mokra· 
si güclerinin önündeki ivedi görevlere de 
açtk.lık getiriyordu. 

EMPERYALIZM BUNALıMıNA 
ÇöZÜM ARIYOR 

Emperyalizmin günümüzdeki bunalı
nurun çözümsüzlültünün hergün yeni ka
nıtlarla ortaya çıkbıtıru belirten TİP Bil
dirisi, daha sonra şöyle devam ediyordu: 

"EmperyaJist sistemi saran derin eko
nomik bunabm, sonuçlarınJ dilter alan
larda da göstermektedir. Temel insan 
hak ve özgürlükleri konusunda tarih sah
nesinde yargılanmak durumunda olan ve 
yargılanan ABD emperyalizmi ve ortak
ları ile bunların politik kadro ve sözcüle
rinin birden bire bu özgürlüklerden yana 
kesilerek gelişmekte olan detant-yumu
şama sürecini engeUeme çaba1an bir 
ra.slanbı delildir. ABD emperyalizmi, 
dünya sosyalist sisteminin ve barıştan 
yana tüm güçlerin etkinlikleri sonucu 
kabule zorlandıRı detant politikasını red 
ve sotuk savaş dönemini yeniden hort
latma gapeti içine ııirmiş görürunekte
dir. 

"Emperyalizmin içinde kıvrandlRı 
ekonomik bunalımın etkileri emperya-

FAŞIZMI KITLELERIN 
öRGtrrLO BIRLEŞIK 

GOCO ııooABILIR 

Fafbdn iç -wat provalann.ı .. ÇIt" 
hafta An ... •• yopnlqıw ....... 'ap •• 
bdDtt sab. .u..a. MUDak 'ta bir helecl-
ye otobiIinl k ..... un Yalmuruna tutarak 
W nDt'kçin" ca ..... k.ıydd2l'. Saldıruun 
... ı.ıu ...... ""_ Ol .. 0cat.1an 
0re4i ş-.e aqum, kolluk kaVftderi
niD ha..,.. �tJiI .ııe,tm rutal bularak 
ortalıktall byboldu. Per,ernbe akpmı 
iK yine rati •• katWn Balpt'ta dörıbh
vcyi otomatik ,ilahlarla tarad.ar. 'atılı
kı- çaluım" aıabaIanyla polis !watoıU
nun vc jandaıııı. devriydttinin önünden 
pçtikca. sonra lItiDd duralı.tan Enurum 
mahallniac bdar dört kahvcyi, bir kar
puz aerpUıııi. biıu ..... p ve ekmitti 
dikkatuna nllCk taıayabilm"lenti. Sat
daı tonUaında H�yrettin Drmirdoğlu, 
Mchmet Bailubatı, N«at Çengel vc 
kim"i bel.iıicnıtmeyen bir emekçi bt. 
le4ldi. 

TiP Ankan. b Ba,kanı Zcld Kdıç ra
,ht bliUcrin bu birbirini izleyen toplu 
cinaye&1criyle iJııili bU demeç vcrC'rek., ör
pideyka&cri ve dctkkçUeri hcrlı.ceçc bilt
ıw:n bu billandar kartINnda hüldimcdn 
tutumunun amIL ıehlikLli bir noktaya 
Fldijini bdirıô. KalIÇ t6yle dedi: 

Hukl.meô bu .. Flmtn noktada bir 
iı.n daha uyanyoruz: Bu cinayetlerin yı: 
Alcbnlann önü alınmalad.. Bir yandan 
ittihbBal örpdm w dbn kolluk kuvvet
icri etpdiimlü çah,mdarak ataylar an
«den h.abcri ahnm.alı ve Öftlmmclidir. 
Ote- yandan demokradk hak yı: ibıpirlik
krin kitleinci: kuDaıulmUlrY. k.artı aldıiı 
laYVcbn hala vU:Fçmeli ve ba yola dô
fCtikn tnp'1kri kaidwnaab_. Ancak ba 

• yoDada r .. l:uain byııaUan � miJuüla
niuri ... y�k.·' 
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yasa açıkça çiR:nenmiş olacaktır. Bu 
yolda aulacak adımlann aorumluluA:u 
doArudar CHP'nin om;.ü:lanndadır. 

"Ba4la AP olmak üzere MC partile
rinin ambargonu kaldınimam karan do
layısıyla giri4tikleri politik cambuhlda
rm hiç kimseyi aldatanuyace41 açıktır. 
Yıllardır yürüttük.]eri işbirlikçi politika 
ile hesap verme durumunda olanların 
sahte balımıızlık nutuklannın ikiyüzlü
lükten ve işin özünü gizleme gayretinden 
başka bir anlanu yoktur. 

Demokrasi onlio(jemokratik yollardan korunam02 

"Emperyalizmin, Türkiye üzerindeki 
egemenliRini daha da artıracak yöndeki 
planları ekonomik alanda da uygulanma
ya konulmakta ve CHP hükümeti bu ko
nuda da tam bir teslimiyet ve tabi olma 
politikası içinde bulunmaktadır. Yapılan 
ve yapılmaya hazırlanan ekonomik dü
zenlemeler, esas olarak, IMF, OECD gibi 
emperyalist kuruluşların merkezlerinden 
yönlendirilmekte ve hükümetin aldı Iİ ve 
alacaAı kararlar bu emperyalist mihrak
ların damgasını taşımaktadır." 

HsL devletler ile baltımh geri ülkeler ara
sındaki ilişkilerde de görülmekte ve bu 
baA:ımlılık ilişkilerini daha zor kopan
lır haJe getirecek önlemler ve müdaha
leler bir bir ortaya dökülmektedir. Bu· 
na baltlı olarak emperyalist devletlerin 
çeşitli ülkelerdeki gericiJiRin ve faşist 
güçlerin organize olmalarında daha ak
tif bir politika yürüttükleri açıA'a çık
maktadır." 

AMBARGO KARARI, 
EMPERYALIZME BACIMLILICI 

PEKIşTIRECEKTIR 

'I1P Merkez Yönetim Kurulu'nun Bil
dirisinde ABD emperyalizminin baRlan
bsız ülkeler topluluRunun varlıA'ına bile 
tahammül edemedilinin son 8elgrad 
Konferansı'yla birlikte iyice açıAa çıktı
Rı belirtiidikten sonra şöyle dendi: 

"Emperyalizmin baA:ımh geri ülkele
ri daha bağımlı hale getirme, bagımlılık 
zincirlerini daha zor koparılır kılma giri
şimleri ve planlan Türkiye için de geçer
lidir ve bu hesaplar işçi sınıfmuz ve e
mekçi halkınuzm başı üzerinde yapıl
maktadır. Ambargo ve ambargonun kal
dırılmasına ilişkin gelişmeler, temelde, 
Türkiye'nin balımlılığını daha da artır
ma yolundaki emperyalist istek ve plan
larm açık bir kanıtıdır. En başta Parti
mizce ve onunla birlikte tüm anti-em
peryalist güçlerce yıllardır sürdürülen 
mücadelenin bir kazanınu olarak kapab
lan üalerin, şimdi telaar açılması, ABD 
tarafından ambargonun kaldınlması ka
ranyla birlikte gündeme ııetirilmiştir. 
ABD, Akdeniz'deki 6. Filonun nükleer 
güçle çaJışan gemilerinin Türkiye liman
lanndan yararlanabilmesi için "kolaylık
lar" talep etmektedir. Ambargonun kal
dırılması kararı ile Kıbns sorununun 
ABD ve NA TO'nun emperyalist ve sal
dırgan niyet ve çıkarları dolrultusunda 
çözüme ulaştınlmaaı tehlikesi daha da 
artnuşbr. Kısacası bu, Türkiye üzerinde
ki bukıyı daha da a�tıracak, Türkiye'nin 
ABD emperyalizmine askeri ve politik 
alandaki haltımhlıRınl pekiştirme sonu
cunu doğurmaya yönelik bir karardır. 

"Emperyalizm, 'ekonomik ambargo' 
larla, dayatmalatla Türkiye'yi devamlı 
uY18I, ııöz dinler durumda tutmayı ve 
böylece baRımhlıltl daha da arLbrmayl 
amaçlamaktadır. Hükümetin umutlarını 
baRladığl dış kredi muslukları bir türlü 
açılmamakta; OECD'den alınacak yeni 
kredinin ise borçtann ertelenme anlaş
masınm tamamlanmasına haRlı tuLuldu
Ru görülmektedir. IMF ile yapılan anlaş
marun sonucu açılan kredinin ikinci tak
sidinin ödenmesi için faturuı işçi ve 
emekçilere ödettirilecek yeni koşuUar 
ileri IÜrülmÜŞtür. Yabancı 200 banka 
adın. konu4Bn 8 bankanın verecekleri 
krediyi, kendileri dı,ında kredi bUlun
maaı fBrbna baRlamaları T.C. hükümeti
nin tarihinde ilir. defa kendi adına kredi 
bulunmuı için 3 yabancı kredi kurulu,u 
ile anlatmalar yapmaya mecbur bırak
rru,br." 

TİP Merkez Yönetim Kurulu CHP hü
kümetinin bu gelişmeler karşısındaki tu· 
tumunu ise şöyle delterlendiriyordu: 

"CHP hükümetinin ambargo konu
sundaki politikası ABD emperyaUzmi
nin niyet ve planları ile üstüste Çakış
nuşbr. Bu çakışmarun CHP hükümetini 
muhtemel gelişmeler de dikkate alındı
ğında. aA:ır sorumluluklar altma sokaca
A:ı açıklJr. üslerin çall4malarının, hele 
kapablanların yeniden açılmalarmın hiç
bir yasal dayana�ı olmadıltı gibi hazırla
nacaRı söylenen 'geçici statü' ile de Ana· 

CHP hükümetinin, aldıitı veya bu yol
da adımlar atblı ekonomik kararlarla 
büyük sermaye ve emperyalizmle olan 
ballarmı sıkılaşb.rdılını işçi smıtmın ye 
emekçi kitlelerin hak ve çıkarlanru teh
dit altına aldılını hatırlatan TİP Bildirisi 
CHP hükümetinin sınıf uzlaşmacısı, ıeri
ci sendika yöneticileriyle gerçekle,tirdi
li 'toplumsal anlaşma'yı da bu durumun 
açık bir göstergesi olarak niteliyordu. 

Maden-is öncü 
• 

sendikadan ihraç 
Artık imzmnan södeımeleri iıçikre açık

bma ceurctini bile gö.teremeyen Madcn-lıı 
yöneticileri, koltuklannı korumak için lek 
yol olarak buldukho tasfiyeciliği hlZlandırı
yor1ar. 

ARÇELIK 'TE TEM"iILclı..ER 
SENDIKADAN IHRAÇ EDlı.ıı1 

Arçelik fabrikasında seçimic, ltçilcrin ('Y
larıyla göre,ıe gehnit olan ineri b&.fıcm.i1ciıi 
N�aı Gündüz ile tennikiler Bayram ÖZmen 
ve Hamiı Akıncı'nm iiyelikleri uzunca bir sü
redir askıya alınmı,b. 8 ay .üı"cn MESS gre
vine katılan, yiğiıçe daenen bu "çilere diğer 
ifçilere YcriJen ödenelı.ler ...mlmcmiofô. Genel 
BatıLan vekili Haliı Erdem'in ıv. BölJC Tcm
.ilciti iken ,ikayet ettiii Ye ihraçlannı .. ıediği 
üç Arçelik i,çuine ihraç uran ıene Haliı Er
dc:m Ye Murat Tolunalı.'ın im2.aJ,adlldan bi.r ya-
1Iyla tebliğ edildi. 

IIÇi tem,ilcilerine gönderilen yuı kua \it 
vcm yazdmıt. "Dosyanızı 16riişen Cencl 
Onur Kurulu Sendika üyeliğinden keıin Çıka
rdmamu Iı.anr Yennioftir. Bilgilerinb: rica olu
nur. Hep,i bu kadar. Nc var ki bu lun yazıyı 
imzalayan Genel Ba,kan Vekili Haliı Erdem 
bölge kmıilcisiyktn genci merkeu Yllt.(h�ı ih
banncktubunu hiç de kasa bılrnamı,. Oç s:ıy-

fabk mektupta herıey vv. 
"'çi tcm,ilciIeri nder nder yapa" ihna 

guektirccek: 
"DISK olağanüstii konınsinin and-dıtmok

ntik olduğunu" tÖykmitlu. "Bi.nIaa itçi
nin umut bağladığı bir örpitc saciecc siyaııal 
yönden k.atılmadıldan için ye beDI bir liy" 
partiden talimat aldıkları için" kartı çılaycw
lannıt. "Bulunduklan Icn4ka1 yeri bir takDD 
.iyui gorilJlerin emcUerine alet etmek iıtd
YOl" ve bu yolda Arçelik 'k çabpn dijer it· 
çi ve km,iklere: elki etmek" iıtiyodamıı, • 

"Bir takım "'Siyasi s6riitkrln tIDdICıiaıt 
alet etmek' pbl bir zamanlar sakız cdiinı" 
.özleri arbk buıjuvazinin tn ıai .. wnucalan
nın bile krkettiğini bilmeyen Haliı Enlem it
çi tenuilcikrinin 'Terciiman Guelcei doğru� 
tusunda örgüı yöıw:tirninc aa.ld .. dık.lannı' da 
buyuruyor. ihbar yUtarun lOftu talcple biti
yor: 

"Belirli bir siyul partinin ideolojik emek
rinin Arçelik ilÇi ye tcm.icilcrini akı etme
mek için bu aÇ ki,inin kmsici1iitinin kaldnl
maıı ve: kClin ihraç talebiyle Onur Kuruluna 
verilmeti g«ektiii hulUlunu bilailerinize an-
ederim_" 

Cenel Onw Kurulu 21.2.1977 tarihli bu 
ba,wruyu reddediyor. Ama yönetim LaUIı
dır. Aradan birbuçuk yıllık bir türe de ıeçıc 
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Am.ırian mldm ve ea.ıu1uk üder; kopahlmobdır. 

TOPLUMSAL ANLAŞMA 
IşÇı SINIFlNI HEDEF ALıYOR 

TİP Bildiriıi şöyle devam ediyordu: 
" 'Toplu.rn&l.l anlaşma' IMF'nin 'çalı

pn1aıın ücretlerinin düzenlenmesi' iateli 
ile, yerli büyük burjuvazinin yıllar önce 
bqlattılı ücretlerin dondurulmuı kam
panyumın ıerçekleştirilmesi ulruna iş
çi sınırının ekonomik hak ve çıkarlarına 

işçileri 
ediyor 

Bayram özmen 

N�uıot Gündüz 

.onunda ıs.-ann 'ORUCU"U da alıyor. Artık Az. 
çelik'in üyelikleri ulu". alındtiı \ile bir kuıy, 
yardım yapıJma.ct..A:ı halde MESS grn'fcrindc: 8 
ay ıvt" çadulannda bekleyen Oç Yiiiı "çiti 
Madcn.� üyCli dciiJ. "Tabanın .en ve karar 
&ahibi olma ilke.inin mutlaka uyıubnmuı,nı" 
iJ-leym Kemal Türkler ye ekibi onhn ıcncika
dan ihraç etti. Sendikadan ihraç etmeye bu
pnlüJt pçkri yetiyor. Ama ltçi &ilim hıre
!telinck, lOtyalill mücaddtdc OIIIUN yerlerini 
koruyor ltçiler. Çünkü ondan ihraç ctm.c:1ı. 
h.ak ve yetki.ı hiçbir xaman Madcn-" yöneti· 
derinin obnadı. 

-------------------

yönelen azgın bir saldındır. 'Toplumsal 
anlaşma' ile getirilen hükümler, ücretle
ri iki yıl önceki düzeyde dondurmarun 
ötesinde, giderek düşürülmesi sonucunu 
da verecektir." 

Böylece &Ömürli bir kat daha yotun
laştıolarak burjuvazinin ekonomik plan
daki çıkarlarına önemli avantajlar saR
lanmakla kalmamaktadır. ''Toplumsal 
anlaşma" ile, "esas olarak, işçi sınıfı
mızın sendikal mücadelesinin gelişme
sini önlemek, yeni mevziler kazanma
sanı ve mevcut olanları pekiştirmesini 
engellemek, grev silahını kullandırma
mak, kısacası, işçi sınıfunızın ekono
mik, demokratik ve politik mücadele
sini geriletmek amaç lanmaktadır." 

"İşçi "e emekçi kitlelerin hak ve "Çı
karlarının savunulması ve geliştirilmesi
nin yolu 'toplumsal anlaşmalar' deRil, 
toplumsal mücadelelerdir ; sınıf müca
delesinin örgütlü, disiplinli ve kitlesel 
bir biçimde geliştirilmesidir. İşçi sını
funız bunun bilincindedir." 

DEMOKRASI ANTIDEMOKRATIK 
YOLLARDAN KORUNAMAZ 

TIP Merkez Yönetim Kurulu CHP' 
hükümetinin kırsal alanda görev ya
pan jandarma komando birliklerini bü
yük şehirlerin ' ,merkezlerine ylRmaya 
başlaması üzerinde de şöyle diyordu: 

"Başbakanın. son demecinde jan-
darma sayısının özeUikle şehir merkez
leri için artırılacaRını belirtmesi duru
mun ciddililini artumaktadır. Bu uy
IUtamanın ııerekçesinin 'asayişin ve bu
zurun saRlanmul olduRu' söylenmekte-

dir. Ancak hemen belirtilmelidir ki, bu 
uYIU1ama demokrasi ve demokrasinin 
ııeliştirilmesi, İ,fçi ve emekçi kitlelerin 
ekonomik ve demokratik hak ve Çıkar
larını koruma ve geliştirme bakımından 
tehlikeli geli,melere açık bir uygulama
dır. 

"Terörist hareketlerin gerçt:kten ön
lenmesi ancak faşist tertiplerin üzerine 
kararlı olarak gitmekte ısrarlı iz sürme ve 
suçlulan ortaya çıkarma ve bu mihrak
ların kaynalının kurutulmasına yönel
mek.le mümkündür. Amaca ulaşılması, 
aynı zamanda uYlUn yöntemlerin seçll

-meJini gerektirir, Demolua&inin korun
ması, dumokraük olmayan, yua1 olma
yan yöntemlerle saltlanamaz." 

Bu ukeri birliklerin şehir merkezle
rinde sürekli olarakkullanılmasının ıasal 
hiçbir dayanaRı bulunmadıltı belirtildik
ten sonra bir tehlikeye daha di kkat çeki
liyordu: 

"Bu birliklerin yaııal aliş asma hakkı
nı fiilen ortadan kaldırmaya yönelik bır 
işlevle de yüklenmiş olmaları bu uygula
manın giderek demokrati;,. ve siyasi faa
liyeUerin ba.akı altına ahnması tehlike.i
ni ön plana getirmektedir, Bir dilter gö
revlerinin banka soyııunlarını önlemek 
olduRu lÖylen�n bu birliklerin, örnekleri 

Sargın: "Ecevit üsler 
konusunda derhal 

açıklama yapmalıdır" 
ABD Temailciler Meclui'nin ambargo konlUunOOki karannın belli olmOlın 

dan hemen sonra, ambargonun kaldınlması kesinLeıir ke.inle,mez Türkiye'de
ki Amerikan ;alerinin yeniden açılocoAı haberleri lxuında yu aldı. Bu hoberle
ri açıkça tekzip edemeyen hükiimet çeureteri, CHP yanlısı ba.Ula ambargo ile 
;aler arcımda ''hukuki bir ilişkinin" bulunmadılı yolunda yorumlar yazdırt
ma yolunu S4!!çti. Ancak geçtilimiz hofto Dışişleri Genel Sekreteri Elekdot 'ın 
Waşhington 'da bulundulu sırada ABD 'den dünyaya yayılan ue yine yalanlon
moyan hoberler, hükiimet çevrelerinin görünüşü kurtarma çaba .. ını yine yanOO 
bıraktı. Haberler, ambargonun kaldınlmasına ilişkin tasan Carter tarofUlOOn 
imzalanır imzalanmaz Türkiye'deki 4 Amerikan Ü&lüniin derhal açılocolı yö
·ıündeydi. 

Türkiye Işçi Partisi Genel Sekreteri Nihat Sorgın geçen Perşembe günü ba
sına: uerdili bir dpmeçle, ülkemizdeki bütün Amerikan ;;,ımnin kapahlmOlI' 
nı isteyerek, &şbakan 'm bu konuda derhal bir açıklamada bulunmOlml talep 
etti. Bculnda yer olan hoberlere delinen Sargın şöyle diyordu: 

"Dışişleri Genel Sekreteri Elekdal 'ın Eceuil hükümeti adına: Woıhington 'da 
ne gibi temaslar yaplılUlı, hangi pourıiklar içinde oldulunu bilmiyoruz. An
cak şuran açık bir gerçektir ki, iUlerin yeniden açılmOlının Türkiye Cumhuri
yeti açısından YtJIGl bir dayanolı bulunmamaktadır. 1976 ilkbahonnda deurin 
MC hükiimeti, 1947'denberi süregelen ue üıtiUte yenileri eklenerek, kimine gö
re SOY181 lOO'leri bulan "ikili anlaşmalar" yerine, bir "çerçeue anlaşma "giri
şiminde bulunmuştu. O sırada ayruıhlorıylo açıklanan bu ıa.a:nya göre ;;'Ier 
karşılılında Türkiye hükümeti Amerikc'dan belli miktarda para istemeltteydi. 
Yani sözün klSOSl ootan toprakltın sahfa lIeya kiraya çımnlmış olacaktı. An
cak alınacak kira konusunda bir anlaşmaya oonlamodılı 'ÖYlenmif uıe konu 
resmen yapılon açıklamalor göre Meclu'e gelmeden o noktada bıraJulmışh. 
Böylece ikili anlaşmaloruı YOlaI bir OOyanall oltnodılı MC hükiimetlerince da
hi kabul edilmiş. onun yerine geçecek anıtışma ise oıkıda kalmışh. " 

Sargln demecini şöyle türdürdü: "Oysa bugiin ambar",nun kaldınlrJ'ltUıyla: 
bu iUlerin yeniden açılmaıı giindeme gelmiştir. 1976'd4 &şkanlık Kurulu'mu
zun bildiri&inde belirdidili üzere yeniden tekrarlıyoruz: " Vatan topraklDrı ki
ralık uıeya 50hlık delildir". Yurt sauunmcuının gerekkrine uygun olarak özgür
ce kullanılamayacak birkaç milyon dolorlık .. ilah karşıl"ında, iUtelik Meclis
çe kabul edilmiş bir anlaşma baAlı YO«JI dayanaAı olmak.ızın iUler yeniden 
açılırsa, bunun suçu dolrudan dalruya Eceuit hükiimetine ait olacaktır, Bu 
.uç TCK'nun 125. maddesinde ifadeıinibulon lle faille'; hlIkkında ölüm cezaıı
nı gerektirecek en alır bir 6uçtur, Ecevit hükiimetininde benimudili deyimle 
Amen'kan Üşleri için "ortak şauunma tes;"leri" denmiş olmaıı bu .uçuperde- - 
leyemez. Ne silah, ne para karfılllUlda llerilecek bir karış ootan topralımız 
yoktur. 

"Yeniden açılmak şöyle du,..un, halen çalışmalannı sürdürmdıle bUlundn 
ue komşulorımlZa dÜfmanlıktan başka anlamı olmayan InciTiik, Çilli gibi c;.. 
Lerin de derhal kapatılması gerekir. Yeni iktidarın Ilk sık yineledili "uhual lO
uunma kauramı "nın eler süslü bir ciimle olmaktan öte bir anlamı OOr1O bunun 
böyle olması gerekir. 

"Sayın başbakan Eceuit konuya ilişkin olarak kamuoyuna derhal ue ,eniş 
bir açıklornD yapmak zorundadır. " 

ortaya çıkarılmaya başlayan fabrika 
soygunları dolayısıyla fabrika kapıların
da görev yapar hale getirilmeleri beklen
melidir. Giderek, işçilerin işyerlerinde 
demokratik, ekonomik hak ve çıkarlan
nı savunmak ve geliştirmek üzere giriş
tikleri yasa] mücadelenin, grevlerin kar
şısına bu birliklerin çıkarılması kuvveUe 
muhtemeldir. 1965 yılında Zonguldak 
kömür havzasında başlablarak sürekli 
kılınan ve zamanla, Anadolu'da gelişen 
sanayi merkezlerindeki işyerlerine ya
kın bölgelerde görevlendirilen benzer 
birliklerin devamlı varlıltı, büyük sana
yi kentlerinde başlatılan bu uYlUlama
nm da sürekli kılınmasını ciddi bir ola
nhk olarak gündeme getirmektedir." 

ökGOTLO VE KITLESEL 
MOCADELE 

TIP Bildirisinde daha sonra, ülkenin 
emperyalizme bailımlıhltını arbrmaya 
ve demokratikleşme sürecini ve mücade
le.ini baskı altına alıp engellemeye yöne
lik gelişmelerin, anü'emperyalist ilerici 
güçlerin önüne bunlara karşı mücadeleyi 
geliştirme ve güçlendirme görevini getir
dilti : bu görevin yerine getirilmesinin ise, 
kararh, ısrarlı, örgütlü ve kitlesel Çalış
malıırla sallanacalını belirtiliyordu. 
Bildiri ,öyle devam ediyordu: 

"Nereden ve hangi gerekçe ile gelirse 
ııelain demokratik hak ve özgürlüklerin 
fiilen askıya alınmaama müsaade edile
mez, edilmeyecektir, Demokraılinin ko
runması ve geliştirilmesi, demokratik 
hak ve özııürlüklere ııkı sıkıya sahip Çı
karak, onları kullanarak , bu kullanımı 
kitlesel kıb.rak mümkündür. 

" Toplumun demokratikleştirilme.i, 
emperyalist baltımhlık ilişkilerinin kopa
rılıp atılması uRruna mücadele geniş 
emekçi kitlelerin mücadelesidir; başan, 

bu kitleselliRi gelil$tirmekle, bireysel ve 
ufak grupların çıkışlarına dayanan yön
temleri etkisiz kıhp tecrit ederek müm
kündür. 

"İşçi sınıfı ve emekçilerin ekonomik 
demokratik hak ve çıkarlarını korumak 
için biraraya geldikleri sendikalar, mes
lek örgütleri ve diRerieri yürütülen mü;:a
delede kitlelerin örgütlü ve disiplinli ola
rak yer a1malaru\l saalayacak birlikler
dir. Başarı kitle örgütlerinin güçlendiril
melerini, kitlesel olma durumlarının ge
tiştirilmesini, örgüt içi birlik ve bütün
lüklerinin saltıanması ve korunmasını, 
demokratik işleyişlere kavuştunıhnaaa
nı, bu durumlarının geliştirilmesini ge
rekli kılmaktadır." 

TIP GöREVININ BAŞıNDADıR 

Burjuvazinin sömürüye dayanan &lnıf
sal çıkarlarının korunması ve sürdürül
mesi için emperyalizmle bütünleşerek 
saldırdıltmı, bu saldırıyı daha da arbr
ma yollarını aradlC!ınl vurgulayan Ttp 
Merkez Yönetim Kurulu Bildirisi şöyle 
tamamlandı : 

"Başarı burjuvazinin bu saldırısınG 
karşı, işçi sınıfının öncülüRündeki sını(
sal düzeydeki mücadelenin teliştlrilme.i 
ile mümkündür, 

"Işçi aını(unı:ı.tn bilimsel sosyalist 
politik öncüsü Türkiye Işçi Parti.i bü
tün yöneüm kademeleriyle çalışma 
ekipleri ve tek tek üyeleriyle emperya
lizme ve faşizme karşı nıücadeleyi da
ha geliştirmek ve güçlendirmek yolun' 
daki görevlerini kararlılıkla ve işçi sını
(ından aldlQı güçle yerine getirmektedir. 
Bütün örgüt birimlerimiz görev alanlarıo
daki anti-emperyalist, anti-faşist giıç, ör
güt ve kişilerin örgütlü birleşik g"cüniı 
olu,turmak, geliştirmek, ııüçlendirnıek 
;:örevlerinin bilincindedir. it 
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_ Taban fiyatlan. 

HOKOMET KÖY EMEKÇiLERINE 
VÜRUVÜŞ ADANA VE iZMiR 
BÜROLARı 

Çe,ltll tarım ürünlerine uygulanan 
destekleme alım ftyaUan karşısında üre
ticUer beklediklerini yine bulamadılar. 
Seçim dönemlerine girildilinde Iş ba
şındaki hikiinetler, oy potansiyellerini 
arttırabilmek ıçın destekleme abm fiyat
lannl birden yikseltirler, taban tiyatlan 
ya da destekleme alun fiyatlanyla üreli
dyl koruduklannı öne sürerler. Ekono
mik ve politik örgütlenmesini tam olarak 
gerçekleştirememiş üretici de, bii:iin� 
tin, ve geri kapitalist düzenin sürmesin
den yana olanlann bu tür açıklarnalanna 
yıllar yılı inanmıştır. Ancak artık üretic� 
ler arasında bu iiıanmışbk çemberi kml
maktadır. özellikle, kapitalizmin geli,
me süreci gereli az topraklı köylüler gi
derek yoksullaşmaları ve yoksullaştıkça 
da topraklarını biiyük toprak sahiplerine 
kaptınnalanyla "ne oluyoruz?" sorusu
nu kendi kendilerine sonnaya başlamış
lardır. Artık onlan bu soruyu sonnaktan 
ne oylarını alarak iktidar olan CHP, ne 
"öz yönetim - köy-kent" laf karmaş&A
nı atlZlanodan düşürmeyen bakaolan, 
ne de sosyal demokrasinin ekonomik ör
�Uenme biçimi alıkoyabilmektedir. 

Tütünde, buA'dayda, üreüciYi mem-
- nun edemeyen CHP aA'ırbk1ı Ecevit bii

kiineti, geçtiRimiz hafta içinde üzüm ve 
pamuk destekleme alım fiyatlarını açık
ladı. "likiinetin kuru üzüme verdili fi
yat, geçen yıla oranla. diRer ürünlere 
verdili taban fiyaUan arasında en iyisi 
idi. Geçen yıl verilen taban fiyatın, yüz
de 45.84 üzerinde idi. Ancak, geçen yıl
dan bu yana hayat pahalılı2mdaki arbş, 
yüzde ıoo'e yaklaşıyor. Pamukta durum 
daha da kötü. Geçen yd 10 ura 75 kuruş 
olarak açıklanan taban fiyatı bu yıl sa
dece 2 lira yükseltildi. Artış oranı yüzde 
28. Ecevit hükümetinin 1978 Şubat 
ayında IMF'nun istekleri dcRrultusunda 
yaptılı devalüasyon oranı ise yüzde 32. 

Üreticileri temsil ettikleri varsayılan 
çetitti kuruluşlar, taban tiyaUannl tar
tışıyorlar. Hükiinetten yana olanları ta
ban fiyatlarından memnun, MC partile
rinden yana olanlan ise memnun de�1. 
Soninu somut olarak ortaya koyan yok. 
Taban tiyatlan da berşeyde olduRu gibi 
çok yönlü bir sömürü konusu yapılıyor. 
Açıklanan taban fiyatlarının Hatay, An
talya, Maraş, Ege yöresi için bir ölçüde 
nonnal sayılabileceA:I, ancak Adana ve 
yöresı için çok az oldulu genel bir kanı. 
Adana ve yöresi için çok az oldulu ie
nel bir kanı. Adana ve yöresinde, ilaçla· 

nn normal ftyalıyla alınması durumun
da dönüme lOOO.TL.lık ilaç atılması ge
rekiyor. Bu miktar Hatay için 150-200, 
diRer yöreler için de aynı. Anılan yöre
lerle Adana ve çevresinde üretilen pa
muk arasında kalite tarkı da var. Dö
nimde ortalama 300 kilo pamuk alınan 
bu yörede slcaA'ın etkisi, havanın nemli 
olması, beyaz sinek gibi etkenler pamuk 
elyatı ve renk nitelilini azaltarak kati
teyi de düşürmekte. 

Pamuk üreticilerinin bır başka sorunu 
da. ilaçlama. Ilaçlama masnıOarI gübre, 
çapalama, tohum, sümıe, sulama gibi 
ti.in maliyet girdilerinin toplammdan 
tazla tutmakta. Ayrıca, ilaçlamanın za
manında ve yeterince yapılamaması gibi 
sorunlar da küçl,i( üreticilerin belini bii
ken sorunlar arasında önemli yer tutu· 
yor. Küçük işletmelerde toplu ilaçlama 
yürütülememekte. İlaçlama uçaklan ge
niş alanlann ilaçlanması daha karlı ol
duRundan küçük arazileri ilaçlamaya ya. 
naşmıyorlar. 

Bu nedenlerle pamuk üretiminden 
uzaklaşan Çukurova üreticisi sanayi 
ürünleri yerine tüketime yönelik üretime 
geçiyor. Sebze, meyva gibi tüketime yö· 
nelik üretim alanları gidere

'
k genişliyor. 

YOROYOŞ OKURLARıNA 

Yurdun dö,.t köşe.indeki dele,.li YORUYUŞ okuyucula,.ı iLc!' yaza,. a,.ka
daşla,.,mız, habe,., yorum, inceleme ue dile,. ytlZılanyla dergimize .ürekli kat
kılarda bulunuyo"lar. Do,tla,.ımu,n bu katkılannm tümünü iLc!' elimize geçer 
geçmez dele,.lendi,.me olanalın, bulamıyoruz. yaR'lYUŞ'iin �yfa anırla,., 
buna elve,.miyo,.. 

YORUYUŞ oku"Io"lfIm yörele,.indeki en küçük bi,. olayı dahi dergimize 
i1etmele,.i, dele,.lendi,.me iLc!' yorumlarını akta,.malan, bizle" için büyük önem 
tOfıyor. Bunun yanında. delerlendirme konıuu yapılan her toplumaal olayın, 
yalnız o olayı y.erinde izleyen a,.kodaşkll'ımız için delil. MiL binlerce YURa
YOŞ okuyucu.u iç:n öMm taşıyan yönlerinin o,.taya çıkanlma.l gere#Uyo,.. 
Bu bakımdan, YUROYOl'e katkılannı e.i,.gemeyen a,.kadaşlonmuın gönde
,.ecekleri habe,. iLc!' yazılarda, konulann açıkça ve en .omut o"ula,.la dile gen
rilme.i, Ititlelerin gözünde açrla çıluırılmMıgereken polink gerçekle,.in en ya
Im biçimde akro,.ılmlUı. katkılonnın delerini bi,. kat daha arhrocaktU'. 

öte yandan, yaR AyaŞ'ün do.tlo,.ının dergimize bilgi iLc!' habe,. aktımnoda 
e.irgemedikleri duteklerini, YORUYOŞ'ün daha do yaygınlaşmM', okuyucu 
w özellikle abone �y..,ının yü1ueınlme.i konıuunda do ,ö.tereceklerine immı
yoruz. 

Hemen belirtetim ki YURUYUŞ. okuyuculannı,. iLc!' yandaşltmmn çok 
önem verdili ve gitgide a,.tan katkıla,.ın" hemen ıık şay .. ında olma.a bile. 
belirli bi,. pf'OINJm içinde dele,.lendirmeye deoom edecekn,.. Okuyucula,.,m,
za duyurur, dele,.U katkıla,., için bir kez dahıJ teşekkü,. ederU. 
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Zeki Kılıç 
Genel Yayın Yönetmeni 

Böylece küçük üreticiyi aradan çıkanna 
yolunda adunlar atan bUyük kapitalist 
işletmeler sanayi ürünleri üretimini de 
denetimleri altında tutabiliyorlar. YU
RÜYÜŞ muhabirleri bu gelişme ve so
runlan yerinde inceleyerek Adana ve 
Ege'de çeşitli küçük üreticilerle görüşe
rek sorunlan tesbit etti. 

YURUYUŞ'ün CHP 'den seçilmiş 
Adana bölgesinde Kalkulak Köyü Muh
tarı Hulusi Adanır ile yaptıeı görüşme 
şöyle: 

- Geçen yıl ile bu yıl arasında güb
re fiyatlan arasında (ark var mı? 

- Fark yok. Gübreyi Ziıaat OdlSl 
aracıııeıyla Zirai Donatım Kurumundan 
alıyoruz. Ancak, tamamını peşin, ya da 
teminat mektubu ile aldıeunız zaman % 
25'i peşin ödeniyor.Teminat mektubu· 
nu bankadan almak gerekiyor. Küçük 
üreticilerin böyle bir olanaRı yok. Bu 
yöntemin uygulana geidiRi yöremizde 
bUyük toprak sahiplerinin dışında yarar
lanan kimse yoktur. 

- Ziraat odası ile olan ilişkiler ne 
durumda, bu kuruluşun saRIadıRı ola
naıtlar nelerdir? 

- Genel olarak topraklarımız tapu
sul, ya da itilaflıdır. Bu nedenle Ziraat 
Odasına başvuruluyor. Çiftçiler bura· 
dan döniin başına ihtiyaç belgesi abyor. 
Buna dayanarak alınan kredi karşLlılın· 
da Ziraat Odası'na dönüm başına 3.TL. 
ve daha yüksek. miktarda ödeme yapıl!
yor. Böylece, görillüyor ki, Zıraat Odası 
üretime hiç bir katkısı olmadan aracLlık 
yaparak üreticinin sırtından geçinmekte· 
dir. 

- Gübre sorunu hakkında ne söyle
yebilirsiniz? 

- BilindiRi gibi gübre fiyatlannda ge
çen yıla göre bir tark yok. Ancak, tüc
cara intikal ettirilmesi nedeniyle tark ya
ratılmaktadU' . 

ZIRAI DONATıM 
KURUMU 
Kg. 254 Krş.Pe,ln 

TOCCAR 
300 K'1. 

Tüccann üreticiye intikal ettirmesi sı
rasında vade konukıısa 350-400 kuruşa 
ulaşıyor gübre fiyatı. 

- Zehir fiyatları hakkında da söyle
mek istedikleriniz var mı? 

- Geçen yd kgr. 1SO.TL ... ol'n be· 
yaz sinek Ilacı (Host.ation) bu yıl 347 
TL.sı peşin. Bu vade Ile alınması halin
de 380.TL.ıından a,aRı bulınamaı. Ge-

nel olarak piyUlda buuomacııaı Içın 
daha yüksek fiyaııara dı atdmumü. 
Yine delişik bir beyaz sinek ilacı 0110 
(Imparator) Çukabirtik'te kilogramı 
3.000 TL.sOO. Tüccarda ise karaborsa
da 3.500 · 3.700 TL. arasında degişiyor. 
Dieer zararh başareler için deRişik ilaç
lar da kullanılması zorunludur ve onlann 
sa�ıanması da üreticiye tuzluya malol
maktadır. 

- Ya ziraat araçlarının durumu? 
- Traktör OylUannda geçen yılı 

oranla yüzde yüz antış var. ömeRin; 
Ford marka traktör (yüksek çekimU) 
geçen yd peşin fiyatı 180.000 TL. iken 
bu yd aynı traktör 320.000 TL. Ve 
vadeli olursa 400.000 TL.ya kadar öde
me yapılması gerekiyor'? 

- Yakıt sorunu da bir takım güçlük
ler yarabyor mu? 

- Nonnal fiyab 380 kr,. oiln mlZoI. 
karaborsada 500 krş. a elde edilebUmek· 
tedir. 

- Bunlar dUjında detimnek istedil'i
niz başka sorunlannız da var mı? 

- Bu yörede küçük üreticilere ait 
toraklar DSı tarafından ıesnye edilmez, 
su kanalı getirilmezken, büyük toprak 
sahiplerinin topraklanna özel kanal"r 
çe kilmektedir. 

ömeRio bizim köyÜl'nüz Nalkulak'ta 
kanal yokken (Nalkulak Köyü 900 . nü· 
fuslu bir köydür) tek başına PAKSOY' 
ların topraklanna özel kanallar çekili· 
yor. Koskoca bir köyün arazisinin top.. 
larnı 7.000 dönüm iken, PAKSOY'lann 
bir başına 10.000 dönim arazisi bulun
maktadır. Devletin kime hizmet ettili· 
nin açık bir kanıtıdır bu. 

- Peki bu kanal sorununu çözmeyi 
biç düşünmediniz mi? 

- 1972 ydlarında DSI'y. batvurduk. 
Ancakilgilenmediler. Daba IiOnR, yani 
1974 yılında köylülerden topladıluna 
1.500.000.TL. ile ka .. U. Lu geönneye 
çalıştık. Ancak yeterli all yapı ınıçlan· 
mız olmadılı Için kanaldan yarartana
madık. Üstelik tarlalanmız da bo, ka" 
dı. 

- Yani hep kambur kambur ültlkıı. 
biniyor. Bunun sone ne olacak? 

- Kısa vadede üreücDerin blrllllnl 
saRlamak, ürünlerinin deRer pabulna a
tılması için birlik oIu,tunnak, bunun 
için de kooperatir kurmak ıerekiyex. 
Anm bugünkü haliyle koopenılin.r kil
çük üreticilere güven vemıem.kteclrler. 
Kısmen de olsa bugi.ilkü ortamda bu d .. 



BUNALıMıN HESABıNı 
ÖDETiYOR iadesinin yüzdesini :-ırttırıcı tedbirler 

alıyor. Tütüne, pamu Ra verilen fiyat bel
li. Krediler de belli. Ziraat Bankası bu 
yll kredinin artbnlacaRLDI söylemişti. 
Bırakın arUırmayl, kredi verilmediRi gi
bi, ne kadar verileceli de belli deliL. Pa· 
muk alımlan sadece Tariş'e bırakılma· 
malı. Köy-Koop ve diRer bütiiı koopera· 
tifler de alımlara girmeli. Arbk koopera
tifler sadece mal almakla kalmasın, üre
time de katkıda buhınsun. Gerçekteİı 
üretici kooperatifi oldulunu kanıtla
malıdır." 

mokradk örgütlenme, daha iyi bir işler
liRe kavuştunnayı amaçlayan bir kuru
luş olarak örgütlenmemiz gereken bit 
birliktir. Bu olanalt kuUaomak ve de en 
iyi, en yararlı kılmak zorunludur. 

- Ya "umudunuz"? 
- Bizde umut kabnadr. Asıl umu-

dumuzu toprak aRalannan, Cahrikatörle
rin düzeninde aramanın boş bir hayal 
oldutu artık gün gibi ortaya çıktı. Bu
günkü sermaye iktidannın yerine işçi
nin köylünün ve tlin emekçilerin ikti· 
dannı kurmaktan başka yapacak bi- .ey 
yok. Artık umudumuz kendi sınıfınıızın 
da öncüsü olan işçi sınıfı ile mii:adele· 
mizi birleştiımekbr. 

YUROYUŞ muhabirierinin Ege yöre
sinde tesbit etüti izlenimter de şöyle: 

• Musa Eryılmaz: (Torbalı) -" c.HP' 
liyeı. Ecevit'in verdi ei bu parayı az bulu· 
yoruz. 1973'te bİr motorun rektefesin 
300 kilo pamukla yapllrabiHyordum. 
Şimdi, 2 ton pamuk!a yaptırabiliyorum. 
MC döneminde taban fiyatiarı düşük OL· 
dulunda başta Ecevit başkaldınYOldu. 
Halk yürüyüşler, mitingler yapıyordu. 
Her yıl Tariş'te pam�klanmlZl satabil· 
rnek için rezil oluyoruz. Başta Köy· 
Koop olmak üzere diler kooperatiner 
de alımlara ginnelidir. Bu yıl bir kilo 
pamuk, kirayla tuttuRum tarla dahil ıO-
11 liraya maloluyor. YaRmur Yalarsa 
pamuRa benek düştütü için kalitesibo· 

Ootu Anadolu 'nun "yol"suzkJlu ta· 
rihsel koşullardan kaynaklanmaktadır. 
20. yüzyıl başında Türkiye'de bir demir· 
yolu yapımı rırtınası eserken emperya· 
list devleUer arasındaki rekabet de d<r 
ruk noktasına vannış buk.ınuyordu. Em
peryalistler Osmanlı ımparatorlutu 'nun 
geniş arazilerinde demiryolu aracılılıyla 
birbirlerine karşı üstünliM savaşı veriyor· 
lardı. Bu mücadeleden Wilhelm 'in Al
manyası karh çıkmakla beraber öteki 
emperyalist ülkelere bazı ödün!er ver
mek zorunda kalmıştı. Dolu Anadolu' 
nun yolsuz kalması Çarlık Rusyası'mn 
ı. Dünya Savaşı'na kadar şaşmakının 
IÜrdürdülü politikanın sonucudur. İran' 
da da aynı politikayı sürdü:ren Çartar bu 
ülkeler üzerindeki etkilerini yolsuzluk ve 
pazara kapalılık yoluyla sürdüı net dü
ŞÜIlceıinde idiler. Dotu Ana3ö\u'nun 
kapitalist ilişkilere görece daha sonra ve 
daha sorunlu bir blçimd� açılmasında 
yolıuzlulun önemli bir payı olmuştur. 

Ancak yol yapımı tiin sorunlan çöz.· 
me yeteneRine sahip midir ve diler k<r 
,uUar aynı kaldılı takdirde, yol, sorun
lan kimin ve neyin hesabına çözmekte
dır'? 

Yıllarca önce zemininden yosunların 
rl,kırdlRı kaygan, üzerinde kolay yürün
meyen bir dal yolunda ilerlemeye çah· 
şıyordum? Rehberim olan köylü bu yo· 
lun birkaç yıl önce açıldıRmı, ancak gi
di, gelişin-az olması nedeniyle harap ol
maya terkedildilini söyledi. Ta,macak 
e,ya olmadıktan sonra yol açmışın ne· 
ye yarar? Anadolu köylüsü yıllar yılı bir 
gereksinme ölçütü Için k04uUandın,l
mıştır. Ona şöyle sormu,lar6r: "Köy 
olarak neye ihtiyacın vardU''' Gene on· 
dan şu cevabı beklemi,lerdir: "Yol, su". 
Sonra bu gereksinmeler tablosuna elek· 
trik ve okul eklenmiştir. Köylünün bu 
çerçeve diliına çıkmamasına özen göste· 
rilmi.ftJr. Köylü bu gereksinmeler ella· 
lında heyecanlandırllnuştır. Bugün de 
olan buna benzer bir,eydir. 

DoRu'da yol yapılıyor. YÜZ yll1ann, 
bin y�lann Dolu ıçın Hrdiiilü yazı. do
kuıu deıı,iyor. Ali Topuz buna çok 

zulUr, sataJnam. Tarla kirası, Işçilik üc
reti, toplama masrafı ile verilen taban fi· 
yatı yeterli delil. Paranın deReri verilen 
farktan daha razla." 

• önder Güdücü: (Yazıbaşı baeımsız 
belediye meclisi üyesi;: "Kimse hayatın
dan memnun deRi!. Bozukluk düzende. 
Kapitalizm herkesi yoksullaştırıyor. Hal
kın umut baliadıRı Ecevlt'in yaptıklan 
açıkça görülüyor. IMF geliyor, paramı
zm delerini düşürüyor, Ecevit, vergi ia· 
desini kaldıracaRız diyordı,ı. Başbakan 
olduktan sonra ticaret erbabına vergi 

• Halil Süzer: "Meseleye sadece ta
ban fiyatları veya destekleme abm fiyat
lan açasından bakmamak gerek. Mestle 

KUP PROJESi YA DA 
YENi SEZARLAR N. AKA 

önem veriyor. O KUP projesI olarak slo
ganlaştırılmı, " Köylüye Ulaşım Projesi·' 
nin yalnızca bir yol yapımı projesi ol
madlRının bilinci içinde şöyle demekte
dir: ''Köylüye ulaşım projesinin yol ya
pımı çalışması olmadıRı noktası son de
rece önem li. Herkes bunu bir yol yapım 
Ltı olarak görebiliyor. Oy. bu ekono
mik Içerili, sosyal içeriii olan bır kal· 
kınmlhareketidir" . 

Ali Topuz bu saptamalannda çok 
haklı. Yapılan yollardan DoRu Anadolu 
"Junkerleri"nin sürüleri, onlardan salı· 
lan si.itler, onlardan kırpılan yünler geçe
cek. Ve bunlar buz dolapları, c;ama,ır 
ma1dnel�ri. Murat arabalan, kadınların 

gerdanlanna takılan beşibiryerdeler ve 
daha nice dayanıklı dayanıksız tüketim 
mallar\biçiminde dönecek. Yollar Dotu 
Anadolu "Junkerleri " nin varlıklarına 
varlık katacak, varlıklannı katmerle,ti
recek, DoRu Anadolu'daki Junker tipi 
gelişmeyi hızlandıracaktır. Peki yoksul 
köylüye ne getirmektedir KUP? Hastası
nı, dotum sancılan çeken gelinini hala· 
hane'ye ve dolum evine ula,brma ola
naiı verecektir c;ok çok. O da o dolay· 
larda hastahane yada salhk acala vana, 
ve gene bu saRlık ocalı bir doktoru bu
lunan ,anılı ullık ocaklanndan birl lse. 

Anadolu'nun bir yarısında bulunan 
15 ilde ,imdi 50 adet şanüyeye d.ı�· 

�Türkiye'nln genel yapısı ie �ı:ıika.sı lle 
özde,. Çarpık kapitalist sistemin bozuk· 
luRu her kesimi olduRu gibi tarım kesi
mini üretici köylüyü de etki1ey�cektir. 
Büyük toprak sahibi, düzenin gereli bü
yüy� geliştikçe, az toprıktı köylü, ki· 
rayla topralını işleten !�öylü de gi ttJkc;e 
yoksullaşacak ve sonunda bir başka top
rak. sahibinin tarlasında ücret karşlllRı 
pamuk toplayan, tütün dizen, üzüm ke
sen işç:i durumuna gelecektir. Bunun 
ıçın sosyal demokrat hüklilletler, tek 
başlarına birşey yapamazlar. üretici, 
yokSUlKÖYlü gerçek anlllDlda ekonomik, 
ve politik örgütlenmesini saRlamadıkc;a 
sosyal demokrat hüklilletler gittikc;e sa
la'klyacak, kendisini kimin oylanyla Ik· 
tidar yaptıRını unutacaktır. Dikkatimi 
çeken bir dijer nokta da, üzüm ve pa
muk taban fiyatlannın erken açıklanma· 
sıdır. Pamuk üreticisinin ne kadar ürete· 
celi belli olmadan üzüm rekoltesinin ne 
olacaRı belli olma·.!an, hüklinetçe fiyat
lar açıklanıverdi. IMF daha önce paranın 
deRerini yüzde 32 oranında diişünnüştü. 
Gazetelerden okuduRumuz kadanyla bu 
kez yüzde 40 oranında bir deRer düşme 
söz konusuymuş. Hüklinet. kanımca bu 
iki üriinde taban fiyatlannı erken açıkla· 
makla yapılabilecek bir devalüasyon far
kım ödemekten kaçındı. Eler olası bir 
devalüasyondan sonra taban tiyaUannı 
ilan etseydi, bunun rarkını vermek zo
runda kalacaktı. 

Kaldı ki hayat pahalıhlı yüzde 100' 
ün üzerinde bir artış göstenniştir. Oysa 
pamuk'ta kilo başına yüzde 3O'a yakın 
bir artış verilmiştir. Hayat pahaWıRın-. 
dan dolan yüzde 70·iik artışı üreticinin 
pamuRunu tek alan kuruluş olan Tariş 
ödeyecek midir? ödeyecek olsa bile bu 
neyi getirecektir. Taban fiyat 20-25 ve
ya daha fazla olsa neyi getirecekti. Ore· 
tici için kurtukış mu olacaktı? " 

mış 600 i, makinesi, 100 miınendis ve 
200 teknik eleman DoAulu junkerlerln 
canına can katmak için sererbrr edilmi4· 

. tir. Nürusunu yüzde 23,2 ıin.n toprak
sız bulundueu ve bu oranın daha da y,jk;. 
sek bir dliıeyde bulundulu DoRu Ana
dolu'da uygulınan bu proje yoksul haL
kın mtından Junkerleri finanse ebne so· 
nucunu doRuracakbr. 

Ancak Ali Topuz proienin ekonomik 
yararlan yanında sosyal yuarlanndan da 
söz ediyor. KuşkuıtIZ bu yollardan yeşil 
bereliler daha kollyca geçecekler, "ka
nun kaçaklarına" göz açtınnayacaklar 
ve o ün salan arama, tarama eylemlerini 
daha kolaylıkla yürüteceklerdir. Sosyal 
yararların yanında ki,isel yararlar da var 
kuşkusuz. Bu biiYiidiiile, ölimliiıliiile 
götüren yoldw. Se:zarlu da bu yoldan 
geçerek öliRııüılülı: ltftbetl i lçmiıtler· 
dir. Bakanı izleyen gazeteciler bl,kanm 
uyumadan 43 sıat yol aldılim, Inzarmı, 
IÖZlerle çah"".ları Izlediiini t.yranbk
la MUrtiyorlar. Bir Ali Topuz miti pII" 
tiriliyor. Bir Ni�tzche yanlılı " Über
mensch" Türkiye kamuoyuna sunulma
ya çalışılıyor. Köylüler bakanı iki .... t 
omuzlarında taşıyorlar. Yeni bir omuz
da taşıma dönemi açılıyor Türkiye'de. 
Bütün bunlırın arkasında hangi hesaplar 
yatıyor? 

Bugün Türklye·de plancıhk bir yana 
atılmış, projecilik dönemi yenMlen geti· 

:l-ilmiştir. Köy Işleri BakanhAı yetkilill" 
ri Türkiye karanlıAma bir iki projektör 
kıkarak belirli alanları bir süre için ay· 
dınlatıyorlar. Bütün kaynaklar, enerjiler. 
dikkaUer bu alanlarda yoRunlaştırılıyor. 
Müsteşarından başlayarak bütün yetkili· 
ler Bata yiyor, Bata içiyor. KUP yiyor, 
KUP ic;iyor. Herkes perişan, herkt>s bir 
'ylem şehveü Içinde bi tap ve bütün kar
gaşanın üstünde bir ulu portre, bir Au· 
19uste yükseliyor: Ali Topuz. Bu aradıı 
bazı ikinci Isimlerin uSl'lcacık lanse 
ediidilini görür gibi olu)un.ız. Köktenci 
görüşleriyle vi' genç yaşlarıyla takdir ve 
saygı uyandıran Isimler ortaya çıkmakta 
birer birer. 

Görelim Tanrım neyler, neylerw iyi 
eyler! 
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Ören 
toplantısının 

içyüzü 
� ____________________ 4 y. UNAL 

Aylardır SÖZü edilen ve çok önemli kararların ab
nacaRı söylenen DlSK'e baeh sendikaların yürütme 
kurullanrun toplantısı, önceki hafta ören'de yapıJdl. 
Genel.lş Sendikasırun 'dinlenme tesisleri'nde yapılan 
toplantıda, çok sert tartışmalann olduRu gazetelere 
yansıdı. Nihayet gene gazetelere de yansıdJlı gibi, 
DISK Genel Başkanı ve Genel Sekreteri'nin "tutum
lannı yumuşatması" sonucu "ortak bir noktaya" va· 
nJabildi. Birleşilen ortak nokta, Hükümetle Türk.lş 
arasında yapılan "toplumsal anJaşma"ya karşı Çıkmak 
ve Hükümeti'riıolumlu girişimlerini desteklemek olarak 
açıklandı. Böylece toplanb, başladıAı gibi bitmiş oldu. 

Niye toplancWar ve niye tartışblar, ya da neyi 
tarbşWar da "ortak bir nokta"da an1aştllar diye soru· 
lursa, verilebilecek en doRru cevap, "asıl konuşuması 
gereken sorunlan konuşmayarak" olabilir. 

Toplantıda yapıJan sert tartışmalar, sendikalann 
yöneuminden gelen sorunlar, üyeleri arasındaki karga· 
şa ortamı, sendika yönetimıerine yöneltilen eleştiriler 
ve yapıJan sözleşmelerin başarısızlıRı gibi nedenlere 
dayanmıyordu. Tartışmalar daha çok Maden.lş Sen· 
dikısı yöneticUerinin başını çektiRi 88nk-Sen ve bir 
iki küçük sendika ile şimdiki DISK yönetimi arasın· 
daki "ideolojik ve politik" sürtüşmelerdi. Ayrıca Ma· 
Jen-Iş ve Bank-Sen arısında yapıJan dayanışma anlaŞ. 
ması da örgüt içinde yeni bir gruplaşmanın göstergesi 
olarak görülüyordu. Eski DISK, şimdiki Maden-Iş 
Sendikasa Başkanı olan Kemal Türkler ve arkadaşlan, 
kendilerini sol, sosyalist diye tanıtıyorlar ve DISK'i 
bu görüni.an)e yönetmeye çalışıyorlardı. Kendilerine 
Iföre, politik bir taktik olarak CHP'yi destekliyorlar 
ve ileride kendi partilerini kuracaklannı idcUa ediyor: 
lardı. 

Şimdiki yönetim ise bu türlü bir manevradan 
yoksun. Çünkü dotrudan CHP 'Ii bir yönetim.Buna 
raRmen kendilerinin daha iyi sosyalist.olduklannı göı
tt:rebilmek için en az ötekiler kadar gayret içindeler. 
Po1itik sonuçlan bakımından ikisi arısında bir fark ol· 
mamasına karşlD, sosyalist olmak bakımınaan bazı 
farklan var. öncekiler ismi konulmuş bir "Cephe"yi 
örgütlemeye çahşıı ,:örünürken, şimdikiler ismini ken· 
dilerinin koyacaklan ve kimlerin katıJacaklarınl ken· 
dik!rinin saptayacaRı "emperyalizme ve faşizme karşı 
bir cephe" kurma peşindeler. Bu arada ören'de yapı
lan toplantıda yeni bir ses daha duyuldu: Kemal Nebl· 
otlu "aşkanı otdueu Gıda-tş sendikası adına yaptıRı 
konuşmada (ortamı müsait bulmuş olacak ki) bir de 
tehdit savurarak, "bu ortam eski TİP'in kapatılmısı· 
na neden olan kargaşa ortamına benziyor" dedi ve en 
iyisinin "BaRımslZ 'I'ürkiye Sosyalizmi" olduluna işa· 
ret ederek DISK Yürütme Kurulunun Raporu'nn kabı· 
madlRınl ve herkesin bu görüş doQ:rultuıunda bırleş· 
mesini istedi. 

''TOPLUMSAL ANLAŞMA''Y A 
KARŞI ÇıKılıYOR MU? 

DıSK 'e baRh sendikaların yürütme kuruUan oy 
birliRi ile, ''Toplumsal Anb\şma"ya karşı çıkblar. Ya· 
yınıanan bilefiride, bu anlaşma ile "işçi sınıfının kaza· 
ndmı, olan hakları, işlemez hale gelmekte, tophı söz· 
leşme ve grev hakkının askıya alınması amaçlanmak· 
tadır" deniliyor. Evet "tophımsıl anlaşma" ile yapıı· 
mak istenen budur. Buna karşı çıkılmaıı da Ilerici ol
manın, senefikaCl olmanın zorunlu gereRidir. Ama fil· 
len an1a�a içinde olmadan. 

Türk-tş daha çok KIT'lerde örgütlü. HUklinetle 
yaptıkları toplumsal anlaşma sonucu, KJT'ler ışveren 
Sendikalan Kontederasyonu'(TISK)ndan aynhyorlar. 
Çünkü bu alandaki yetkiler asıl işverence, yani hükü· 
metçe devralınılmı,tu. Dolayısıyla kendilerine sadece 
sözleşmenin yürütülmesi görevi düşmektedir. Diler 
yandan hUki.inel kendini işverenlerin patronu ilan 
edip onlar adına da "tophımsal anla,ma" yapamazdı. 
Birinciıi gerçekten onların "patronu" delil, Ikincisi, 
fa,isller dı ,ında hiçbir burjuva partisl ldmliRinl bu ka· 
dar atıkça ortaya koyamaz. Patronlarla yapılacak. 

toplumsal anlaşma. nlann hüvlyeti açık patron örgüt.
leriyle yapıJır. Yani TıSK, MESS ve benzerleri gibi. 
1977 yıJı bu tartışma ile geçmişti. Yani Maden·lş'le 
MESS arasındaki anlaşmazlıklardan dolan grevlerle 
Maden.lş, MESS'i kabul etmiyor. MHS de söz�şme 
yapmaya yanaşmıyordu. Nihayet Maden.I" karşı çık· 
biı grup sözleşmesini MESS'le imzaladJ ve grevier 
kalktı. Bu arada yapıJan sözleşme çok tartışıJdl. Bu 
sözleşmelerin yarattı eı buzursud..ık, sendikayı parça· 
lanma noktasına kadar götürdü; kimi üyeler ayrılarak 
başka sendikalara gittiler, kimileri de Dev·Maden.lş 
Sendikasını kurduıar. YarattıRı sonuçlann gelişerek 
devam etmesine karşın, bu geçmişe ait bir sorundu . 
Geçenlerde gene Maden.tş Sendikası Ile MESS arasın· 
da 21 işyerini kapsayan yeni bir sözleşme yapıldı. 
Ama sendika yöneticUeri Cabrikalara gidemiyorlardı. 
Temsilciler " sözleşme bize zorla imzalattırıldı, biz 
ne yapalım, sendika yöneticileri böyle karar verdiler" 
diyorlardı. Yönetim, kendi tabanından o kadar kop
muştu ki, Maden-Işin 360 delegesinin US'inin oyuy· 
la Pendik bölge başkanlteına seçilen yeni yönetici 
Tezsan fabrikasında yaptı eı konuşmada ,öyle diyor· 
du: "O kadar iyi bir sözleşme yaptık ki, ayrtca Ça1lş· 
ma süresini de haftada 46,5 saate düşürdük." Oysa, 
bu fabrikanın haftalık çalışma süresi 45 saattir. Tez· 
san"lı işçiler gereken cevabı verdiler elbette. 

Ve bu sözleşmeden sonra, faşisUer işçileri Oto
mobil-Iş Sendikasına, maocular da Devrimci Maden ış 
Sendikasına götürebilmek için kollan savamışlar. Bu 
arada sendika yönetimi, kendine muhalif işçilerin 
Tlp'ıı, TıP sempatizam vb. diyerek üyeliklerini kaldır· 
maya devam ediyor. 

Kısaca Maden·tş başlangıçta kar,ı Çıkar göründü
Rü grup sözleşmesi ile patronlarla yaptılı an1aŞlnayı 
sürdürüyor. Hem de "toplumsal anlaşma"ya karşı Çı' 
kank. Anlaşılan bunlar yapılan işe delil, konulan 
me itiraz ediyorlar. 

Peki DISK, o "toplumsal anlaşına"ya gerçekten 
karşı mı? DJSK Merkez Yürütme Kurulunun ören 
toplantısma sunduRu raporun 29. savf851nda aynen 
,öyle deniyor: "Toplu sözleşmeler, işkolu düzeyinde 
yapıJmaktan çıkanlıp, işyeri ya da işyerleri (onlar be· 
yaz geçmiş, biz kahnlaştırdık.) düzeyinde yapılacak 
bir düzene kavuşturulmalıdır." Maden.lş'in MESS'le 
yapbRı Ilk sözleşmede, K. Türkler, "çok ileri bir söz· 
leşme yaptık; önceden bu sonucu görememiştik, şim· 
di gördük ki başarılı oluyoruz, bunu tiin (şkollarına 
yaymak lazım", diyerek yaptıktan sözleşmenin savu
nusunu yapmıştı. Anlaşılan şimdi DISK'te "işyerleri" 
diyerek grup sözleşmesini savunuyor. DISK'e baeıı 
öbür sendikalann üzerinde ayrı ayrı durmaya gerek 
yok. Bunu sendikalann üyelerine sormak gerek. 

TABANıN SOL VE KARAR SAHIBI oLMASI 

Maden-I, Genel Başkanı K. Türkler, "Tabanın 
söz ve karar sahibi olma ilkesini yaşama geçirici uygu
INna 1"1uUaka uygulanmalıdır." (MA·HA Ajansı s.4) 
diyor. Ne güzel söylemiş atalarımız: "Dinime kütre· 
den bari müsliinan olsa" diye. Maden.l, Yürütme Ku· 
rulu "tabanın söz ve karar sahibi olması" ilkesini law· 
nuyor. Nasıl olacak bu? 

Temsilcisinden bölge başkanına kadar, sana tabı 
olmayan hiç kimsenin adaylılını kabul etmezsen, bü· 
yük kongrelerindeki delegelerin aRırhll kırk tane elek· 
ten geçirIImi, mutemet adamların olursa, nasıl olacak 
bu iş? Taban önce yöneticisini seçerken söz ve karar 
sahibi olamazsa, senin mutemet adamlarından başkası 
aday olamazsa, nasıl olacak'? Seni eleştirenleri üyelik· 
len atarsan. yapılan sözleşmeleri işçinin oyuna S'\Jn� 
mazsan, onunla açıkça tartışmusan nasıl olacak bu Iş? 
Eski Ankara Valisi N. Tandolan gibi, "KomUnisllik 
de olsa biz yaparız, size ne oluyor" mu diyeceksin'? 

DiSK CEP 

Gene bu beyler sınıf ve kitle sendineıblmı SIVU· 
nuyorlar. Bu ilke, işçi sınıfının objektif birlil'indea 
kaynaklanmaktadır. Tüm işçiler smıfsal Çıkarlan ge
reli burjuvazi ye karşı kendileri farkında olm ..... r 
bile bir sınıf oluşturuyorlar; çünkü onların arasmdaki 
çeşiUi politik ve ideolojik aynhkJar bu objektif birii· 
II ortadan kaldırmıyor. Dolaywyla birseodikanın ttm 
bu kitleyi kucaklayabilmesi gerekir. Ancak o ta�dir· 
de durmadan kiUesini artım. Sınıf nitetili ise, yönel
diRi hedeflerle belirlenir. ücret artı,laruıın sallanın. 
sı, işçilerin yaşam düzeylerinin yükleJtilmesi zorunlu 
taleplerindendir. Ama bunun başarılı oIIbilmesi lçin. 
ömeR in grevlerin "sosyalizmin oku�" olmASI gerekir. 
ışçilerin grevlerde daha ileri hedenere hazttlaDlllUl 
gerekir. Ya bu beyler ne yapıyorlar? Grey yerlerinde 
işçi tutmuyorlar, işçilerin sadece üye olmalannı isti· 
yarlar, kendilerini eleştirenleri üyelikleo .byartar. 
Adayhlıru kabul etmiyorlar. Daha da olmazsa "ten 
atbnyorlar. Ve bu sendikanın üyeleri patronlardan de· 
Ait, sendika yöneticilerinden çekiniyorlu, kendilerini 
patrona ihbar edip attumasın diye. Bu mu tabanın IÖZ 
ve karar sahibi olması? Bir de kalkmışlar "sınıl sendi· 
kacıJılını kendi içlerinden parçalamaya özen IÖsteri· 
yorlar" (MA·HA Ajansı 5.3) diyorlar. Siz mi parçalı· 
yorsur . .lZ, yoksa sizin bu tutumunun kar,ı çıkan ve 
eleştirenler mi? Bu yapılanın ıdı sadece anarko-sıendi· 
kalizm deeit, aynı zamanda tasliyeciHktir. Ve bunun 

. sonucu olarak da işte böyle üyelerinizin yamnı yana
şamazsınız. 

mSK Yürütme Kurulu bu tutumu eleştiriyor ve 
"sendikalar işçi sınıfının poııtik örgütü detildir", 
' 'Parti gibi çalıştl�ında sendika olma özellilini yiti· 
rir" (Yürütme KUN� Raporu s. 10), "işçi sınıfının 
birlieini saelamak, tasfiyeclll�i engellemek gerekir" 
diyor. (R. s.l) Buna karşııık iki önerisi var. Biri, "en 
aıt düzeyden en üst düzeye kadar organlar seçimle iş· 
başına gelmelidir." (R. 1.14); Ikincisi ise, "sendika 
ana tüzüklerinin demokratik bir yapıda olması gere
kir." (R . •. 20) 

Delişik sayfalar ve deAişik bölimltrde dile getiri· 
len bu eleştiriler yanyana·getirUdilinde bir anıam ver· 
mek olanaklı. Yanı, bazı sendikaların (Maden.ış ve 
onun tüzü�ünü kopya eden ötekiler) tüzükleri demok· 
ratik delildir, bu tüzüklerle yapılan seçimler de seçim 
delildir, deniyor. Dolayısıyla gerçekten seçim olabiı· 
mcsi için önce tüıüklerin demokratik hale getirilmesi 
gereklr, bu ti.izüklerle tabanın söz ve karar sahibi ol· 
ması mümkün detildir, deniyor. Elbette bu, bidm Çı' 
kardılımız yorum. Belkl kendileri katılmazlar. Amı 
bır gerçek var ki, başta Mıden.ış olmak üzere sendi· 
kaların büyük bır çolunlulunun tüzükleri demokratik 
deRilell,. O nedenle de bugünkü yöneüciler Ist.edikleri 
gibi at oynatmakt8dırlıu. Hem de devrimcUik, IOlYa· 
Ustlik adına. 

TEKSTIL SENDIKASı NE OLACAK? 

Bilindili gibi zamamnda kongresini yapamacba. 



" ESiNDE YENi BiRŞEY YOK 

miyor. 

için Maden.ı. yandaş i bir grubun itirazı üzerine Teks
til Sendlkası kayyuma götürüldü. Şu anda üç kişilik 
kayyum sendikanın tüm yetkilerini devralmış durum
dJ. Daha dotrosu Tekstil Sendikası'nm tiin eylemleri 
askıya alınmış durumda. Zamanında kongre yapama
manm da sorumluları gene yöneticiler. Yeniden 
seçilebilmek için yaptıkları manevıalar şimdilik sök· 
medi. ama bu kez de sendika kayyuma gitti. Bu sendi
ka içindeki "ilerlemeci" denen grubun yaptıkları da 
soruna tuz biber ekti. Beyottu ve Bakırköy şubeleri
nin kongrelerinde takındıkları uzlaşmaz tutum ve son· 
R yapmaya çalıştıkları korsan kongreler sayılmayın
ca, bu kez sendika kayyuma bırakıldı. Kayyum eliyle 
yapılmaya çalışılan işler bu heyet üyelerinin deRişme
sine neden oldu. 

Şimdi bu sendikanın onbinlerce üyesinin işleri as
kıya abnım, durumda. Ama kimin umurunda? Kendi 
g:revıeriyı� i1gilenmeyen, kendi üyelerinin yanına git
meyen, gıderneyen K. Türkler. hem de "ilerici sendi
kal hareketi parçalamak istiyorlardı" diyerek, bu sen
dika içindeki tartışmalara doerudan taraf olarak, dire· 
niş çachrıannı ziyaret ediyor ve yandaşlarına omuz 
veriyor. Bu sendikanın yönetimini "ilerlemeci" diye 
bilinen kendi tarattarlarının kazanmasıyla, vaktiyle 
TİP'li sendikacıları tasfiye etmek için uydul'duRu "ye
ni kontederasyon"mu amaçlanıyor bilinmez. Ne var 
ki, bu sendikadaki çözümsüılliRün birinci nedeni, 
önde gelen yöneticileri ise, wReri de Türkler'in omuz 
verdi�i " ilerlemeci" ler. 

ören'de bu da konuşulmadı. 

NE KONUŞTULAR VE NEVI TARTıŞTıLAR? 

ören toplantısında, sendika yöneticilerinin sendi
kaları daha güçlü kılmak, mücadele hedenerini somut· 
lamak, örgütlerini geliştirmek, bu alanda üzerlerine 
düten görevler ve mücadele perspektineri vb. anlaşılan 
küçük işler olarak göriildüRü için tartışılmadı. "Bü
yük" yurt ve dünya sorunları üzerinde duruldu ve tar
llŞıldl. DıSK Yürütme Kuruhı 'nun sundulu raporda 
en önemli işleri olarak şunlardan SÖZ ediliyor: "Acil 
görevimiz, anti-emperyalist, anti-Caşist, anti·tekel cep· 
benin oluşumu yolunda güç ve eylem birlill ıçın de
mokratik plattorm gerçekleştirmektir." (R. s.35) De
mek ki en önemli görevleri bu. Ne kadar kutsal bir gö
rev! Ama hiç kimse kalkıp sormuyor; '10minle ytıpa
catız bU işi?" ışçiler olmazsa, biz sendika yöneticileri 
mi sokaklara dökülüp gösteri yapacaAız; işçiler olmaz
sa faşizmi ve emperyalizmi nasıl yeneceAiz, tekelleri 
nasıl alt edeceAiz? Kimse sormuyor bunları. Sendika 
tabanları kaynıyormuş, işçiler kendilerine güvenml
yormuş, (abrikalara gidemiyorlarmış, (aşlstinden 
maOClJlSuna kadar ne kadar d�man ve sapık akım var
sa sendika tabanıarını oymaya kalkıyormuş, &özleş
meleri işçiler kabul etmlyormuş, kimin umurunda? 
önemli olan "cephe kunnak" !! 

Kemaı Türkler bu konuda görevlerini daha da so
muUamış. "Acil görevimiz nedir?" cliye soruyor ve ce
vap veriyor: "Hükümete ilişkin izlenecek politika ile 
bu sorunun cevabı iç içe geçmiştir: �. "Birincisi, bü
yük sermayenin ,hükümet içindeki ve dışındaki uzan
blarının etkisini, baskısını en azından azaltıcı ve nöt
ralize eclici bir politika izlenmelidir .... ıkinCiSi, hükü
meti sekterizm� düşmeden ve ilişkileri gereksiz yere 
zedelemeden uyarmaktır." (MA-HA Ajansı, s.2). Bu 
kişiye sormak gerekir: Büyük sermaye dedl�in nedir 
ki? Hem varolacak ve var olmaya devam edecek ve 
hem de hükilnet içindeki ve dışındaki etkisi (hem de 
en azından) nötralize edilecek? Bu bay kimin kesesin
den "Ziyafet veriyor acaba? Satır arası konuşmayı da 
pek seviyor: "tıkeli olarak destekledielmiz CHP tek 
başına iktidar olamadı", "onun için" diyor, "ilişkile
ri gereksiz yere zedelemeyin". Faşist saldırılar, ÖldÜ!'
meler, işsizlik, hayat pahalılıeı, ennasyon, yokluk, 
"toplumsal anlaşma" tim bunlar gereksiz şeyler ise, 
gerekli olan keskin laflar t!dip, tasfiyecilik yapmak 
mı? 

Zaman zaman sertteşip, zaman zaman ortak bir 
noktaya varılan tarb$ll1alar bunlar oldu. Çünkü "işçi 
sınıfının ekonomik, politik, ideolojik mücadelesi bir 
bütündü" (Rapor s_ 9), dolayısıyla da bu mücadele bü
tünlüeü içinde sendikacılarımıza da "cephe kurmak ve 
bükimeUe iyi geçinmek" düştü. 

Faşist saldınlar, işsizlik ennasyon ve benzerleri 
gibi içinde burunduAumuz dönemin en önemli sorun
larına gelince. Hükümet, bunalımın yükünü işçi ve 
emekçilere yıkmak için çaba harcarken, Türk-ış'le bir 
" toplumsal anlaşma" imzalarken, kendisine ilerici 
diyen sendikacılar, " bunalınıdan ÇıkıŞta işçi sını(ı
mıza ve emekçi halkıımza düşen bir görev yoktur ve 
olamaz" (R. s.6) diyerek işin..içinden kendilerini sıyı
ramazlar. İşçi sınıfı ve emekçi halk adına konuşanlara 
çok önemli görevler düşmektedir. Büyük sermayenin 
bükümet üzerindeki etkisi de, Caşist saldırılar da, ern
peryaıist ba�ımlılık da, sadece ve sadece en geniş işçi 
ve emekçi kiUelerin kablımıyla yenilebilir. Onlar adı
na konuşmaya kalkanların, önce işçilere emekçilere 
güven vennek, kendi alanlarında üsUendikleri görevleri 
başarıyla yürütmek ve onların kazanımlarını koruya
bilmek ve daha ileri haklar için mücadeleye sokabil
mek görevi vardır. ören'deki toplantıda " ben bu göre
vimi hakkıyla yapıyorum" diyen kaç kişi vardı acaba? 

IDEOLOJIK GERILIK MI, SAPTIRMA MI? 

DISK yöneticileri, aynı nesil içinde bunca müca· 
dele deneyinın birikti�i bir tabana karşı, kendilerini 
sosyalist olarak tanıtmak zorunda olduklarının bilin· 
cindeler. CHP üyesi de olsalar • ..k!ndilerini sosyaıist 
hem de "bilimsel sosyalisl" olaraK tanıtmak zorun
dalar. Başka türlüsü miinkün de�iI. DISK yönetimin
deki halet de selet de yeni bir kategori: CHP'yi des
tekleyen ya da CHP'li "sosyalisUer". O neder.le tiin 
konuşmalarında sosyalist sistemi, dünya işçi sınıfı 
hareketini, urusal kurtubış savaşlarını savunmak zo
rundalar, sosyalist bir gelecekten bahsetmek zorunda
lar. 

Ama bu kez sosyalist olduklarını gösterebilmek 
için kendilerine yeni bir misyon daha atlediyorlar; 
Şöyle: "işçi sınıfının birliei maddi temeller üzerine 
yükseUr ve bu birlik sını(sal bir birliktir. Bunun da ilk 
koşulu ideolojik birligi saAlamaktır." (Rapor, s.20) 
Böylece maddi blrlikle ideolojik birligi yanyana geU· 
rlp, Ikincisini kendilerinin en önemli görevleri halıne 
getiriveriyorlar. Maddi birlik sınıfsal birliktir, bu dot· 
ru; sendikalar da bu doA:ru temel iiıerine otururlar. 
Maddi birli�ln ilk koşulu da Işçi olmaktır. Bir kişi Iş
çi olarak çalışmaya başladılı anda o birlik ıçine girer. 
Ne savundu�u ideoloji, ne de parti, bu birli�e engel 
deaıldır. ıdeolojık birlik Ise, bilimsel sosyalizmi kavn· 

mak, başka bir deyişle bilimsel sosyalist partili ya da 
onun sempatizanı olmakbr. Ve bu görevde sendikala
rın rolü kendi alanlanndaki mücadele bedenerinde. 
Partiyle uyum saelamaktır. Böylece işçi sınıfı içinde 
bilimsel sosyalizmin yaygınla$ll1lSına ve işçi sınıfının 
�ylem birIiRinin saelanmasına çaıışınakb!. 

Işçi sınıfının partisi ise sendika yöneticilerinin 
paşa gönüllerinin be�endi�i parti deııldir. O parti, 
sendikalardan ve sendikal hareketten ba�ımSlz doAar 
ve gelişir. Politik mücadele sendikal mücadelenin daha 
ileri düzeylerdeki bir uzantısı da deeildir. lŞçi sınıfı· 
nın ideolojik blrliA'ini saRlamak şimdiye kadar dünya
nın hiçbir yerinde sendikaların gÖffv alanı Içine 
sokulmamıştır. Çünkü partisi olmadan işçi sınıfının 
ideolojisi de olmaz. Ve bu görevi parti yapar. 

"Partiye düşmanlık ... sınıf mücadelesinde ba�ım
hlık anlamına gelir" (R. s.17) diyorlar. DoRru, ama 
hangi partiye düşmanlık, CHP'ye mi? Böyle anlaşddı· 
Rı ortada. 

"ışçi sınıfının seçimlerde temsil edilmedili günü
müz koşullannda" (R. s.6) demek sizin haddinize düş
memiştir. Güniini..iz koşullarında kimi sendika yöneti
cileri parti kurucusu olmuşsa, kimileri partili olmuş5l, 
sendika yöneticileri oldulu için delil, sosyalist olduk
ları için oldular. Ve sosyalist olduklarını da gösterdi
ler. Sizin içinizden kaç kişi çıktıtınız işyerine döndü, 
ya da dönebiliı? Onlar bu ömeli verdiler ve sizin de 
kimilerinizi "ben de öyle dönecetim" diye nutuk at
mak zorunda bıraktılar. Onlara bakıp da biz de sendi
kacıyız, dolayısıyla s06yalistiz diyemeainiz. Sendika
cı olan sosyalist olur diye nerede yazıyor? 

"Eleştiri özeleştiri yöntemi olmadan sendikal de
mokrasi ilkesi hayata giremez" miş. (R. s.16) özele,ü
ri günah çıkanna delildir. Her yapuAı işin bata ol
dulunu kabul ederek kimse sonımhıkaktan kurtull
mız. önce sendikal demokrasiyi sallayan, tasnyecili
Ri bırakın, yaptl�lnız sözleşmeleri işçilerin onayına 
sunun, tabanın söz ve karar sahibi olmısının ."101 de
lil, işini yapın. 

"Çok sayıda sarı sendikacı işçilere sömürii ve bas
kının sözünü etmekte, hatta eRitim seminerlerinde 
göstermelik bir biçimde 'artı deeer' anlatılmaktadır." 
(R. s.12) Çok daRru; peki siz ne yapıyorsunuz? 

CEPHE KURUYORLAR 

Anti-faşisl, anti-emperyalist cephe kurmak, toplu 
sözleşme yapmak demek deAlldir. Rapor, "bu ÇalıŞ
maya yardımcı olacak partilerle sıkı bir ilişki içinde 
olunmalıdır" (s.37) diyor. Yani partiler yardımcı ola· 
cak, bu beyler de "cephe" kuracaklar. 

Ne istiyor bu beyler? İdeolojik bIrlii'I sa�l�ak 
lazım derken, cephe kurmak lazım derken ve bu 

konularda sert tartışmalar yaparken, ne istiyorlar? Ar
tık her şey gün gibi ortadadır. Cephe kuracaRız. ideo
lojik birlik Sielayacaeız diyerek, sendikalarda yaptık
ları işlerin üstünü örtmek ve tartışmak başka alana 
çekmek istiyorlar. Böylece sözde itibar kazanacaklar 
ve sendikacılıklarını yapmaya devl'ID edecekler. YaA
ma yok! Sendikal görevini yapamayan, faşizme karşı 
da görevini yapamaz. Şimdi kurmaya çalıştıkları 
"cephe", işçi sınıfı Içinde kaybeltiklerini küçük bur
juva devrimcilerinden kazanmak iste)'en bir cephedir. 
Bu sahte bir çabadır. öne sürdüideri görüşlerdeki tu
tarsızlık, yanlışlık ve gerilik bu sahteliklen kaynaklan
maktadır. Yapacaeınız en iyi özeleştiri bu sahteiili 
açı�a çıkarmak ve buna karsı mücadele etmektir. Bu 
konuda sendika tüzüklerinin demokratikleşmes; yo
lundaki eleştiri olumludur. Ama sözde kalmamak 
kaydıyla. ören toplantısından çıkarabilecek en iyi 
sonuç da budur: DISK" cephelısinde başka yeni bır 
şey yok. 

. . ��'" . '  
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BiRLESiK MÜCADELEYi ÖGRENMEK 
YAVUZ CiZMECi 

1978 yılının başlannda İstanbul'da 
biI miting di.iıenlendi. Ecevit Hüküme
tinin kurulmasından hemen sonra düzen· 
lenen mitingin örgütleyietleri İstanbul' 
daki kitle ve meslek örgütleri idi. Toplu
mun çeşıtlı kesimlerini örgütlemeyi he
deneyen bu örgütlerin üzerinde an1aştık
lan ortak Ilkeler dizisi ve eylem progra
mı vardı. Kısaca anti-faşist, anti-emper
yalist. anti-şovenist eylem birHA'i plat
formu adını alan bu biraraya geliş, n. 
MC döneminden beri ortak işler yapan 
bir ö�tlenme biçimiydi. Hatta, sötko. 
nusu miting 11. MC iktidmrun songınle
rinde yapılması planlanmış bir eylerndi. 
Bütün hazırlıkJan tamamlanmış bir kitle 
eyleminin yeni CHP iktidan döneminde 
yapllıp yapılamayaCleı tartışmaları için
de, anti-faşist, anti-emperyalist, anti-şo
venist kitle gösterisi gerçekleştirildi. 

Mitingde onbinler. yürüdü. CHP'nin 
yeni iktidara gelmiş olması nedeniyle, 
"acaba demokrat bir iktidan daha ilk. 
günden kuşıya almış olmaz mıyız?" 
endişelerini taşıyanların endişelerini bo
şa çıkartan bir kitle gösterisi oldu. Fa· 
şizm ve emperyalizm kavram lannda ge· 
nel olarak anlaşmış, maocu akunlann ve 
bireysel teröre inananlann dışında oluş· 
wrulan platfonnun saptadıeı sloganlar 
miting meydanında hep bir aRtzdan hay
kırıldl.Hatta bu anlaşmanın gerektirdiRi 
di�plinin yer yer dışına Çıkma eRilimi 
gösteren örgüt üyeleri bizzat örgüt yö· 
neticileri tarafınaan engellendi. CHP'nin 
iktidu olması ile herşeyin bitmediRinin 
bilincinde olan imbinler somut istemleri
ni dile getirdiler. ö�tmenler, teknik 
elemanlar, memurlar, gençler başta can 
güveniiRi olmak üzere toplumun demok· 
ratikleştirilmesi yolunda atılması gere· 
ken adımla" bir bir sıraladılar. Büyük 
çabalara raRmen DtSK'e ve Türk.lş'e 
baRIı hiçbir sendikanın katılmadıeı bu 
eylemde, meslek odalan, Dev·Genç, 
IGD, Işçi Kültür DemeRi,  PIM ve daha 
birçok örgütün üyeleri omuz omuza yü. 
rüdüler. Birleşik mücadele vermenin he· 
yecaru ile ve daha örgütlü bir birleşik 
mlkadelenin umudu ile. 

BIR EYLEMIN OLUMLU DERSLERI 

'Bu olay yakın tarihte yaşanmış bir 
deney. Her olay gibi, üzerinde düşi.;nül· 
mes� dersler çıkartılması gereken bir de· 
ney. Deneylerden yararlanmak için ise 
gerçekçi olmak gerekiyor. Olaylann bü' 
tün yÖnlerini olanca gerçektiR! ile orta· 
y . .... �k ıerekiyor. Hele işçi sınıfının 
bilimsel sosyalist hareketine inananlar, 
ve kitlelerin örgütlü birleşik mücadelesi 
için uRraşverenler için gerçekçi yakla· 
şım aynı zamanda tıkanıklıkla" aşmanın 
yolu oluyor. Şu veya bu örgütün, şu ve
ya bu akımın, hatta 'u veya bu kişinin 
gücenmernesl ıçın, olaylann bütün 
yönlerinin Irdelenmesini ertelememek, 
tersine birleşik mücadelenin daha sal· 
lam ve daha kalıcı olması için yanlış ve 
d«>e:rulaıın üzerine cesaretle gibnek gere· 
kiyor. MesJek ve kiUe örgüUerinin ele 
alınışı. eylemlerinin irdelenişi ve sözko· 
nusu somut eylemden dersler çıkartıı· 
ması için de kuşkusuz aynı yaklaşımlar 
geçerli. 

Anti·raşist, anti-emperyanst, anti-şo
venist eylem birlili platformunun dü· 
zenledili mitingin göze çarpan üç yanı 
vardı. Birincisi, CHP'yi karşıya alma en· 
diş'!lerine ralmen, somut talepler eb'a· 
rında onbinlerce kişinin bir araya gelme
si. ıkincisi. biraraya gelen onbin1erin sa 
hip oldulu eylem birliei ruhu. Eylem 
birlilinin gerçekleşmesi ve zedelenme
mesi için sarfedilen y«>e:un çaba, gösteri 
len bUyük titizlik. Uçüocüsü ise, bütün 
iyiniyeUere ve yolun çabalara ra�men. 
hali "takım tutar gibi örgüt tutmaktan" 
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VE ÖGRETMEK ZORUNDAYıZ 
gelen disiplinsizlik. Eylem, birinci ve 
ikinci yanları ile birleşik mücadele açı

sından yararlı, öRretlci, sahip çıkılması 
ve ilerisi için geliştirilmesi gereken yan· 
lara sahip idi. örneRin, onbinlerce kişi· 
nin hep bir aRızdan "yaşasın eylem bir· 
liRi" diyebilmeleri, miting meydanının 
egemen sloganının bu olması, örgüt yö
netcilerinin bu konuda çok açık ve çok 
ciddi çaba harcamaları, birleşik mücade· 
le açısından olumlu dersler çıkartılmast 
gereken hareketlerdi. 

DENEysizLIK VE 
KüÇüK BUR) UVA DEVRIMCillGI 

Buna karşılık, bazı gruplarda görü)en 
disiplinsizlikler ise eylemin olumsu4'. 
dersler çıkartılacak yanları idi. örneein, 
bazı grupların, kendi sözcülerinin konuş· 
maları bittikten sonra pankartıarını dü· 
rup daRılmaya başlamalan, eylem birli· 
Rinin birlikte saptadıRı somut talepleri 
dile getlren konuşmaları dinlemeye ge· 
rek bile gönnemeleri disiplinsizliRin be· 
lirgin örneA"i idi. Hele, Dev·Genç eski ge· 
nel sekreterinin, eylem bırliRi pla�or-

sizllRin yanında, hatta baz�n zengin de· 
neylere raRmen, işçi sınıfı biliminin dı
şında, küçük burjuva karakterli düşiiıce 
ve uygulamaların getirdiRI yanlışlar 
sadece deney kazanma ile a,ılamaz. De· 
neyler birlikte, mücadelenin sınıfsal ka· 
rakteri hakkında gelişen daha fazla ne� 
leşmeye ihtiyaç vardır. Bu netleşmeyi 
sallamak üzere, bir yandan örgütlü bir· 
leşik mücadele verilirken diRer yandan 
da bilimsel sosyalistlerin sürekli olarak 
ideolojik mücadeleyi sürdünneleri gere· 
kir. Somut adımlarda belirginleşen yan· 
Iışların ideolojik temellerine vunnak ge
rekir. Böylelikle hem küçük burjuva dev· 
rimeiliRine karşı gereken ideolojik mü
cadele verilmiş, hem de örgütlü birleşik 
mücadelenin gerçek isteklileri yaygmlaş· 
tırıJmış olur. 

FIRSATÇILlGA VE 
MAKYAVELlZME HAYıR! 

örgütlü birleşik mücadelenin ideolo
jik alanda en fazla üzerinde durubnası 
gereken bir yanı var. O da örgütlü. birle
şik mücadelenin geçici ve taktik bir so· 

Tarih hiçbir lÜCiUı ilitleierin örtiitlü tücü önünde duromodılını g6ltermittir. 

munun mitinginde, eylem birliRini geliş' 
tlrecek bır konuşma yerine, gençiili 
Türkiye devrimci hareketinin ezeli ve 
ebedi öncüsü olarak yorumlayan, Işçi 
sını!ının mücadelesini gözardı eden ko
nuşması daha ileri bir disiplinsizlik ör
neli idi. Küçük burjuva devrimr:ililinin 
somut örneklerini veren bu ve benzeri 
disiplinsizliklerin de öRretlci yanla" ve 
maddi temeUeri var. Öncelikle sınır özü 
olmayan hareketlerin bu eyleme yansı· 
ması elbette belli olumsuzluklan içere· 
cek. Aynca, örgütlü birleşik mücadele 
konusunda kiUelt'tin ve örgüUerin yeter· 
II deneylere sahip olmaması diRer bir 
nokta. Bu deneysizııRin getirdiei olum
suzluklar birleşik mücadele bilinci ve 
is1t=Ri ile aşılabilir. Sınıfsal özü olan 
olumsuzluklar ise, ideolojik, politik ve 
örgütsel mücadele ile aşıJabilir. 

Bu ayrıma sürekli dikkat etmek gere· 
klyor Deneysizllklerden kaynaklanan 
yanlışlar ve sınırsal özü olan yanlışlar 
birbirinden ayırdedilmek zorundadır. Bi· 
rincisi, belli bir süreçte, eylem içinde, 
karşılıklı güveni geliştirerek çözülebilir. 
Deney kazanan kiljiler ve örgütler, de· 
neysizlilin hatalanru aşabilirler. örgüUü 
birleşik mücadelenin gelişip, güçlenme. 
sine katkıda buk.ınabllirler. Ama deney. 

ron olmadıRı. İşçi sınıfı hareketi Için ör
güUü birleşik mücadele temel, stratejık 
bir konudur. SürekliliRi olan ciddi bir 
konudur. Küçük burjuva hareketlerine 
karşı ideolojik alanda mücadele edilmesi 
zorunlu olan nokta budur. Çiilkü küçük 
burjuva hareketleri eylem biriiRini geçici 
ve taktik bir sorun olarak ele alırlar. Güç 
hesaplan ile, denge hesapları ile çeşitli 
zamanlarla eylem biriiRinin içinde veya 
dışında olurtar. Fazla güçlü deRiI ise, se
sini duyurmak için; fazla güçlü ise söy
lediklerinin ti.inÜOü kabul ettinnek için 
elden geleni yaparlar. Gaçsüz ise eylem 
birlilinden yana, güçlü ise eylem biriiRi· 
ni o kadar da fazla umursamayan bir ta· 
va alabilirler. Eylem birlili örgütlen· 
melerinde daha güçlü görünmek için çe· 
şitli zorlamalam girebilirler. örnelin, 
aynı tabana sahip birden razla örgüW, 
örgüt sayısı çok görünsün diyerek, eylem 
birlili platrormlarına önerebilirler. Ben· 
zeri bir çok yanlış, çok çeşitli yerlerde 
ve çok çeşitli düzeylerde görülebilir. 
önemli olan bu yanlışları gönnek ve dü· 
zeltilmesi için çaba sarretmektlr. 

Bilimsel sosyalistler, çeşitli örgüLl�
rin, akımla"n ve kişilerin yaptıkları yan· 
hşları derhal fırsat bilme, bir koz olarak 
kullanma ve daha da önemlisi örgüUü 

birleşik mücadeleyi daraltma ye güç· 
süzleştlrmeden yana deltld1rler. Ter
sine, saptanan yanlı,ıann tekrarlanma· 
ması için ısrarlı çaba 5IJ'federler. Birle
şik mücadeleyi engellemek isteyenlere 
!ırsat tantmazlar. ömeRin, çe,UU mes
lek örgütlerinde bu yıl çeşitli bile,im· 
lerle yönetimler oluşturubnu,tur. Bu 
bileşimlerin bazılannda ortaya çıkan 
yanlıŞlaı bilimsel sosyallatlere önemli 
görevler yüklemektedir. Bireysel tero
ristlerin ve maocu akımm dışmda kalan 
en geniş birliktelikleri oluştuDlla görevi 
yine bilimsel sosyalistlerin öniiıdedir. 
Birlikte olunabileceklerin bütün yanlış
lanna, sekter yaklaşanlara mRmen, bu 
yanlışlan fırsat bilmeyen bir anıayışla, 
dUCiimleri bilimsel sosyalisUer çözecek· 
tir. Bazı meslek örgüUerinde, ömeRin 
Devrimci Yol sempatizam teknik ele· 
manlarla somut. gerçekçi ve işçi sınıfı· 
nın bilimi lşlRında oluşturulan program· 
lı, ikna yöntemine dayanan işbirlikleri 
bu aralar ciddi engellerle karşılaşmak· 
tadıro Yönetirnde salt çogunluRa sahip 
oldukla" yerlerde Devrimci Yol sempa· 
tizanı teknik elemanlar tara!ından ap-

tanan ortak programlar unutulmakta, ik· 
na yöntemı bir yana �tadlr. 
Azın1lkta lken ikna yöntemı bır iste
yen, ama pannak heabı ile çolunlukta 
olunca Ikna yöntemini unutan küçük 
burjuva devrimciliRinin tipik örnekleri 
yqanmaktadır. En açık konu_rdl bile, 
sır! benlm dediRim olacak diyerek, ade· 
ta gücünü kanıtlamaya çalışan sek�r ta
valar izlenmektedir. Bu yaklaşımlar, ne
reye va.rv, ne Işe yarar, sonuçtan ne 
olur'? 

Bütün bu soruların cevabı bilimsel 
sosyalistleree açıktır. O yüzden, faşiz· 
me ve emperyalizme karşı örgüUü birle
şik mli:adeleyi yaralayan tavırluin, kar· 
şılıklı güven duygusunu zedeleyen yakla· 
şımlann üzerine glbnek bilimsel sosya· 
listlerin en önde gelen görevidir. Ortak 
programlara sahip çıkan, ısrarla ve her 
zaman ikna yöntemini savunan bilimsel 
sosyalistler. örgüUü birleşik mücadelenin 
yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesinin 
güvencesi olacaktır. Tarih, hiçbir gücün, 
kitlelerin örgütlü gücü önünde dura.madı· 
eını göstenniştir. KiUelerin örgütlü birle· 
şik gücünü ve bu dolrultuda birleşik mü
cadeleyi öRrenmpk ve öRrebnek zorun
ludur. 



Gıınç: 
Bayıral: Bir yılan hikayıı,i Günah çıkartmado yııni yöntemle 

ATAŞ rafinerisi : 

LAFLA PEYNiR 
GEMiSi YÜRÜMEZ 

Bir yllı aşkın süredir yılan hikayesine 
dönen "Ataş Rafinerisi" sorunu yeni bir 
aşamaya ulaştı. Rafineride üretimi 
sürdüren üç yabancı petrol tekeli geçti
eimiz hafta başında yeniden üretimi 
durdurdular. Mobil, BP ve Shell şirketle· 
rinin�iftimi her durdunışunun ertesin
de oldulu gibi bu kez de ATAŞ Rafine
risinin kamulaştırllmaSlyla ilgili tartış· 
malar canlandı. Ecevit hüklinetinin ku· 
rulmasının hemen ertesinde Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Baykarın bir 
tek uyarısıyla dize getirildiei iddia edi· 
len bu üç büyük petrol tekeline karşı 
hangi önlemlerin alınması gerektiei yeni· 
den tartışma konusu oldu. 

Son günlerde bu tartışmaya yeni bir 
unsur eklendi. "Kamulaşbrma" gibi te
kelci büyük sermayenin kulaeını gıdık 
layan bir girişim yerine, ATAŞ Rafine
risi'nin uluslararası tekellerden satın 
alınması önerisi öne sürü1dü. Basında yer 
alan haberler, Rafineri'nin hükimet tara
tından .satın alınması önerisinin Mobil, 
BP ve SHell şirketlerinden kaynaklandı· 
eını ortaya koydu. Ne var ki abş verişin 
koşulları arasında. hükümetle petrol te· 
kelleri arasında görüş birlili saelanamı· 
yordu. Altı ay önce dünyanın en güçlü 
petrol tekeııerine tek başına kata tut· 
tulu yolunda yayılan haberleri e göklere 
çıkarllan Enerji Bakanı, bu kez aynı şir· 
ketlerle oturdulu pazarlık ta birkaç mil
yon dolan kurtannaya çalışan bir abcı 
gibi gösterilmeye başlandı. 

Bu arada, yılın başından beri Ecevit 
hükümetinin ATAŞ Rafınerisi'ni elinde 
tutan petrol tekelleri karşısındaki ikir
cikli tutumunun arkasında, uluslararası 
finans kuruluşlanyla giriştiei pazarlıkla
rın yattlRı da belli oldu. Bu petrol tekel
leri pekçok uluslararası kredi kuruluşu· 
nun da ortaRıydılar ve onlara karşı alı· 
nacak her "tatsız" tutum, taze para ara
ma seterberli�ine giren hükümetin önün· 
deki kapıların kapanması anlamına gele
cekti. 

IŞTE SANSüR 

ATAŞ Rafineriıi'nın durumu geçtiIi
miz harta batında ıZmir'deki demokra· 
tik kuruluşların düzenlediRi ortak bir 
çalı,manın da konusu oldu. Aralarında 
Sosyal.I" Keramik.I" Tek Ge.·lş, Ma· 
den-I" Bank-Sen gibi sendikalarla 
TMMOB'ne baR" Odalar ve TöB·DER, . 

TUS.DER, Genç öncü, IGD gibi kuru· 
lu,lann da burundulu 38 örgijt tarafın· 
dan düzenlenen "ATA Ş ve Petrol Te
kellennin Sömürüai.i" konulu tartışmalı 
top"nl1 5 ARustos Cumartesi günü Fuar 

Eldei.Over .!onunda yapıldı. lımir'de 

demokratik kurulı,lar &nSlndald ortak 

çalışma ve eylem birlili 'çalışmalannın 
yeniden canlanması bakımından olumlu 
bir adım olan bu toplantı, kimi tırsatçı 
ve samimiyetsiz tutumları sergilernesi 
bakımından da bir örnek oldu. 

Tartışmalı toplantıya TİP İzmir 11 
Başkanı Vedat Pekel, CHP ızmir Millet
vekili Süleyman Genç ve Yazar özlem 

'özgür katılıyordu. Ortak çalışmayı toro 
pilleyen fırsatçı tutum, daha ilk anda, 
Enerji·Der tarafından hUlrlanan duyu· 
ruda TİP lı Başkanı'nın adına yer veril· 
memesiyle kendisini gösterdi. Toplantı
daki konuşmalar da bir başka biçimde 
aynı ar,layışın devamını sergiliyordu. 

CHP'NIN AYAKLARı 

Süleyman Genç'in konuşması, bir 
yandan bugünkü CHP hükümetinin çok 
ilerlerinde gözükmeye çahşııken, aynı 
anda hükümeti temize çıkannak için diL 
dökmenin tipik bir örneRiyd:' Genç, bir 
yandan sorunun "'!\irkiye'nin çarpık ve 
baRımh kapitalist düzeniyle ilgili" oldu· 
Runu söylüyor, diler yandan da ATAŞ 
sorununun artık bitmiş .sayılması gerek· 
tilini ilan ediyordu. Dinleyicilerin yazılı 
soruları üzerine Genç'h ikinci turda 
yaptıRı konuşma ise bütünüyle CHP hü
kümelini günahsız göstenne çablSlna ay· 
rılmıştı. "Sabırlı olma" ölüdünü tekrar· 
layan Genç, hükümetin elinde sihirli 
deenek olmadılını, üstelik bu hükümet 
giderse yerine ancak bir MC'nin gelebile· 
ceeini söylüyordu. . 

ATAŞ'la ilgili bir toplantıya çaenh 
olarak geldilini unulan yazar özlem öz
gür ise konuşmasını lzmir İktisat Kong
resi'ne, emperyalizmin tarihte Türkiye' 
ye girişine ve işsizlik, enflasyon, yatı· 
rım, üretim gibi konulara ayumıştı. Fa
kat özgür bunu,nla kalmadı. "CHP üst 
yönetiminin tabanından 100 yıl geride 
oldulu"ndan söz ederek işe başlayan 
özgür, konuşmasını tatlı sona balla· 
dı: "CHP 'nin yakası tekellerin elinde ise 
ayakları bizim elimizdedir." Bu sözler, 
CHP'yi eleştirme görunümü arkasında 
onun "ayaklanna" yapışmanın yeni bir 
örn�linden baııka bir tey deliidi .  "CHP' 
nin bugünkü durumundan dolayı içinın 
kan alladılını" da eklemeyi unutmayan 
Ozgür, baııkaları için gözyaııı dökerek 
onların Ilerisinde yüri.imenin olanaksız 
oldulunu unutmuştu. 

Toplantının konusunun "hükümet ve 
CHP" tartııımasına kaydııılmuı, toplan· 
byı amacından büyük ölçüde saptırml$' 
tı. TİP LI Balfkanı Pekel ilk konu,maslO
da uluslararası petrol tekellerinın dünya 
çapındaki sömürü düzenini anlattıktan 
101\1'1, petrol rezervlerinin uıuııU'lll.Sl 

Demokratik güçlerin 
eylem birliği ama nasıl? 

VEDAT PEKEL 
ızmir'de çeşitli dıımokratik kuruluşlar ara.ıında güç Ile eylem birliii ça

lışmalarına yeniden ba,landl. Ilk olarak faşi6t ba.kı ve cinayetler konU6undo 
Başbakan Bülent Eceııit'e hitaben bir açık mektup koleme alındı Ile ardındon 
bir ortak bosın toplantosı yopıIdl. Ikinci olarak A toş Rafinen.i Ile petrol tekel

lerinin sömüriisü konusunda bir bosın toplantısı imztı kamponY081 ve TIp ızmir 
Iı Başkanı Vedot Pekel, CHP ızmir Milletvekili Süleyman Genç Ile yozor ljz· 
lem Ozgür'ün katıldıkları tartışmalı bir açık oturum diizenlendi. G�çm" yıl
larda yaşanılan olum.uzluklardan gerekli derslerin biiyük ölçüde çıkanld"ı 
ve aynı olum.uzluklora tekrar düşmemek için herke,in özen gösterdili güç
birlili çalışmalarında başlangıç için umut verici şayılm.o.ıı gereken gelişmeler. 
AncaliLmut vıırici gelişmelerin oorlığı yeterli deliL. Birçok alışkanlıklardan 
.ıynlınmosı ve daha çok adımların ahlm081 gerekiyor. 

Küçük uii ÖMm6iz gibi göriiMn aynnhlardan kuinlikle kurtulma zo
runlululu oor. Enerji·Der YÖMtim kurulu torafından ataş konulu toplantı· 
nın duyuru.u için üyeleriM dalıtılan duyuru bildiri.inde konUfmocl olaraJr 
sodece Süleyman Gıınç L.It özlem Ozgür oor. Oçüncü konu,macmın adı yolr. 
Bilinçli TIP dÜfmanlrll ve güçlÜziük. Başka izahı yok. Bu bildin'yi okuyanlar 
toplanhya katılıp TIP Iı Başkanını konuşmacı olarak gördükııırinde M düşü
nürler? Bu huobı bile yapomayacak kadar dar kafalıilla herhalde "çocukluk 
hastalığı" deyip geçmek gerekir. Petroı-ış .endikaıı ızmir Şube,i duvarına 
08llan duyuru do aynı şekilde. "TIP kompleJui'nden artık kurtull1UJk kimileri 
için herhalde yararlı olacaktır. 

Bu Wr çalışmalarda 0811 amacı hiçbir zaman gözlerden uzak tutmamak, 
sözardı edilmeme.i gereken, üzerinde titizlikle durulrruuı gereken bir gerek
liliktir. Tek yanb siy0801 kazanım elde etme heşapları bir kenara bırakılmalı· 
dır. Hell! hele ortak çalı,malor .onucunda elde edilmif bir olanclı böyle kul· 
lanmoya çalışmak kimseye yorar so#lamayacak "fırsatçı" bir davranlfhr. Ça· 
lışmalara katılanlar kendilerini çalışmanın amacı ile sınırlamanın zorunlulu· 
luna inandırılmahdırlar. 

Artık aşılması gereken başka şeyler de oor. Güçbirliği çok .oYUM örgütü 
biraraya getirip ortak metin imzalamakton ibaret delildir. Kaldı ki bOlın top· 
lonhlarınınl ne ölçiide yankı buldulu ortadadır. Aslolan. örgüt YÖMticill!rini 
delil, örgütlü kitleleri mücadell!nin içine .okmaktır. Bu açıdan meucut duru
mun olumlu oldulunu .öylemek zordur. Güçbirliline katılon örgütler iiyeleri· 
nin çok küçük bir kısmını eyleTM .okabilmektedirler. Bu olum.uz'uk mu"alr: 
aşılmolıdır. 

Ancak bunu aşmak MJnıldıll kadar kolay değildir. Sorun gelip, kitle ör
gütleriM bakış açısında düliimlenmektedir. Kitle örgütleri konumnda konUfo 
ma düzeyinde kaldıkça yanlif .öyleyen hemen hiçbir elilim yok gibidir. 
Yüzde yüz dolru olan gerçekler popağan gibi tekrarlanmolrta. ancak W'O iş 
yapmaya geldili zaman iş delişmektedir. Her örgiit anti·(Ofi.t ve anti-emper
yalist mücadeleye kendi kitlesinin somu t sorunlanndon yola çıkarok htdır. 
Burada öncelikle .özü edilen kendi kitlesini getirip bir eyleme kahlmalr delil
dir. Ondan önce (aşi6t baskı ve terörün, emperyalizmin kendi kitluine olon 
yansımasını dolru 30ptamak ve bu saptama dolruHusunda o kitleyi fafgt b08-
kıdan ve emperyalizmin etkilerinden korumak gerekir. 

Burada .on derece önemli bir nokta ön plana çıkıyor. Kitle ö,,;;tlerinin 
yönetimine 30hip olon bazı siyasal elilimler örgülün bütünü aynı eRilimdııy
mif gibi dalWOnmoktan çekinmiyorlar. Orneğin aynı .iyasal elilimkre .ahip 
25 örgüt adına S kişi bir toplantıya katılıp "Bizim söyleyeceklerimiz fi14n fi· 
lan örgütleri de baAlar, bundan sonra toplanhlara onlar adına do biz katılaco
Iız" denilebiliyor. Böyle oldllAu için de örgütün katıldılı eyl�mlere aıdece 
yöneticilerin .iyasal elilimindeki kitle .okulabiliyor. 

Bir ikinci olum.uzluk meucut örgütlerin örgütledikleri kitk ik örgütl� 
yebiluekleri kitle arlUındaki açıklık!Jr. örgütsüz inlOnlonn antl-Iaf"t oImala
nnın uzun boylu bir öMmi yoktur. Onemli olan gittikçe artan oranda Iritlek· 
ri örgütlü mücadeleye çekmektir. Bu nedenle güçbirlili çalışmalanna kahltın 
örgütlerin örgütlenmelen'n; geliftirmeleri özel bir öMm toşınuıktadır. 

Çalışmalarda rcugele çıkışlar ve progrom6ul,1r: önde gelen til! mutloJra 
giderilme,i gereken eluikliklerdendir. Birliktelikler bugi.jnkii durumda. şu ya 
da bu örgüWn getirip dayattılı konularda biraraya gelmekten ibaret kalmoJrta
dı. Kuşkıauz tek tek eylemler etrafında birliktelikler oluştunılabilir L.It oluş· 
turulmolıdır. Ancak bunu yeterli 30ymamak ve somut, tartışılıp kabu. «lilmiş 
programlar etrafında ve bu programı hayata geçirmek için birleşilmelidir. 

Tiirkiye Işçi Partililer Demokrasi Bildirgesi'nde, Büyük Kongre Koror
ları'nda ve nihayet örgütlü Birleşik Güç Yenilmez broşüriinde ifade.ini bulan 
ilke ve ,örüşler dolrultu.unda demokratik güçlerin eylem birlili konU6unda 
ii.zerıı!rine düşeni yapmaya deoom ediyorlar. Ve hayat, bu konuda da Türkiye 
Işçi Parti.ini dolruluyor. 

tekellere peşke$ çekilmesinin, . petrol 
ithalatı yoluyla Türkiye'nın sırtına yük
lediei aelf yükü örnekleriyle sergiledi. 
İkinci tur konuqıııasınd. ILLE. Pekel, de
mokratik kunıluşlann ortak çalışmalan
nı amacından saptınnaya yönelik tutum· 

ların bu toplantıda ortaya çıkan örnekleri 
üzerinde durdu. Bugün Türkiye'n,n 
önündeki . hükümet &orununu "CHP 
gitsin de MC mi gelsın" biçiminde koy
manın, ilerici ve demokrat güçlere kaııı 
tehdit savunnak anlamına geldiRini be· 
lirtti. CHP'nln yapabileceideri konusun· 
da hayal kunnaml$ olan sosyaliıtlerin 
bugün de hayal kınldılına ulramadıkla
rını dile getiren TlP ıı Ba,kanı ,öyle di· 
yordu: 

"Sayın Genç konu,mumda ıorunu 
ıınıf meseleıt olarak, ıiatem meselesi 
olarak sundu ve çözüm yolu olarak kapi· 
talist ılstemden çıkıbnııını önerdi. 

Sayın Genç'in aynen katıldlll.Rllz bu 
sözleri Meclis kürsüsünden de yapmasını 
dUiyoruz. Aksi takdirde bu tür toplantı
larda çokça yinel�nen bu ve benzeri söz
leri nerici, demokrat güçlere uzablmı, 
bır elma şekeri olarak deRerlendirec:e
Riz." 

"ATAŞ ve Pelzol Tekellerinın Sömü
rüsü" konulu toplantı, fırsatçı yaklqun
larla amacından saptııllmak istenml, 01· 
maSlna ralmen, CHP'yı ve onun bükü
metlne toz kondunnamu ıçın yanfolD
ları yine de memnun ebnedi. Cumhuri
yet gazetesi toplantıyı SWeymın Genç' 
In tek b.,ına yaptıRı bır konu""a .bl 
sunmak. ıerelini duydu. CHP b""Wneti
nı temize çıkannu ıçın bucanan. çıbl· 
Inn, ııter Iıtemeı emperyalili tek.neri 

. ve biiyük .. rmayeyl de aklamaklan bat
ka yarar _Ilayamayaıcalı bu ömekle de 
röriiJiiyordu. 
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Havana festivali : 
Caştro: "Gençkr, halklar ve irlS4nIDr oralındaki kardeşlilin en yüce fikirlerinin sönmeyen ateş; göliWerinde yanan 
insanlardır. 

GENÇLiK SöMOROSOZ BiR 
DONY A iÇiN SAVAŞıYOR 

"Dayanıtma, insanlıRın gelişmesinin 
savaşçılan ve bayrak taşıyıcılan için 
vazgeçilmez bir gereksinmedir. Biz da
yanışma için elele verelim, saOanmızl 
güçlenmrelim, gücÜtnüzü artıralım, engel· 
leri yıka1ım, güçlü düşmanları yerletim 
ve beraberce insanlıRın özgürtüıtü, şere
fe, reraha ve mutlulula giden yolunda 
yürüyelim". Ha\lana'da Devrim Alanı'n
da yapılan ll .  Dünya öITenei ve Genç
lik Festivali kapanış töreninde yaptıltı 
konuşmada Küba Komünist Partisi Mer
kez: Komite Birinci Sekreteri Fidel Cast
ro böyle diyordu. 

Ve devam ediyordu: " Burada sizler
derhlyrılırken gözleri yaşlı olarak toplan
mış olan kadın, erkek, çocuktan oluşan 
enerjil� sa"34ÇI halk, daha iyi bir dünya 
için olan umutları sizlerle paylaşıyor ve 
daha iyi bir dünya için sizlerle birlikte 
mücadele etmek i.stiyor." 

Dünya gençliRinin kalbi 28 Temmuz 
. 5 ARusLos glinleri Küba'run Başkenti 
Havana'da çarpb. 145 ülkeden 18 bin 
500 genç, festivalin parolası Banş -
Dostluk duygusunu Küba halkı ile bir
likte yaşadı. Tüm Küba hallonın sahip 
çıkbRı festival, Dünya gençliRinin banş, 
dostluk ve dayanışmasının bir simgesi 
oldu. Festivalin ülkelerinoe düzenlenme
sini bir şeref olarak kabul eden Küba 
halkı dünya gençliRinin temailcilerini 
baRnna basrruştı. Bu olguyu Başkan 
C ... t.ro şöyle ifade ediyordu :  ii ••• dün
ya gençliRinin en iyi temsilcileri ülke
mizde buluşmuşlardır. OnllU, halklar ve 
insanlar arasındaki kardeşliRin en yüce 
fikirlerinin sönmeyen ateşi göRüılerinde 
yanan insanlardır. Bu, ülkemiz için bü
yliklüA"ü tahmin edilmeyecek bir şereflir. 
InsanhA:ın kendisini adadıA:ı en yüce 

bulgaristan'da 
faşizme karşı mücadele 

ve sosyalizm 

• 
n. gorneD8ki 

•. petrova 
i.dimitrOY 

• 
1208. 20 lira 

O MI. r;yctlod üd. 21/1 
jijiıIIn Çembertlo,. IS'T..veUL. 
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olgular ve en asil uRraşlar burada temsil 
edilmiştir." 

Festival'in odak noktası ulusal kurtu
luş savaşı veren halklann gençliRi idi. 
Fe§tivale kablan ülkelerin gençleri bu ül
keler ile lam bir dayanışma içinde ol
duklarını gösterdiler. 

Festivale kablan ülkelerin temsilcileri 
yapılan toplanblarda, gösterilerde sOmü
rüsüz bir dünya özlemlerini dile getirdi
le. Bu özlem Castro'nun konuşmasında 
şöyle ifade ediliyordu: "Halklar banş is
tiyor. Nükleer çaRdaki dünyanın tüm 
gençleri ve çocuklan, bütün güçleri ile 
maceracılara, savaşı sürdürenlere, insan· 
lann ve halkların doymak bil:neyen yok 
edicilerine karşı, bütün dunya halklan
nın yaşamaya ve daha iyi bir geleceRe 
olan inançlannı kabul ettirmek için bu
nu istiyorlar. 

"Dunya gençliRi savaşa karşı savaş is· 
ti)'or. Savaşı sürdürenler emellerine ula
şamay"caklar. Sömürüsüz bir dünYlii('in 
savaşan ınsanlara karşınükleer bir facia· 
dan kaçınmayanlar kendilerini tarihin 
çöplüRünde bulacaklar. Ergeç emperya
lizm, savaşı sürdürenler, her türlü sömürü 
ve insanın aşaRılanması, bastırllTrl8S1, kı
sacaaı kapitalist toplumun ürünleri yok 
olacaktır. Insanlar ve halklar ne sömürül
melerine, ne de imha edilmelerine İzin 
vermeyeceklerdir. Onlar barışı ve aynı 
zamanda özgürlüRü savaşarak elde eH�
cekt.ir.'� "'-. 

Yapılan dayanışma t.oplantılannda ül
kelerin gençleri birbirlerine deneylerini 
aktardılar, yeni mürarici!' yöntemleri öğ
rendiler. 

ekim devrimi sonrası 
türkiye tarihi 

• 

88Cb bilimler akadcmi8i 

• 
3338. 50 lira 

• 250.TL..yııpII h.lde,de " 15 lıdrimyıpıll, 
• ronı lkM.I ktc".,. ık olmak 111_ 1drme1 ıilınıkrUlr 

Havanu'daki festivalin katılan ülkele
rin gençleri üzerinde etkisi büyük oldu. 
Gelişmekte olan dünya sosyalist siste
minin ürünlerini görmek, onun bir par
çasında yaşamak gençlerin mücadele 
azimlerini, inançlarını artırdı. Uaha bi· 

lenmiş olarak ülkelerine döndü�r. 
Xl. Dünya öA:renci ve Gençlik Fe,ü 

vali bitti, ama yankıları bitmeyecek. lJu .• 
rada kurulan dostluklar, arkadaşbklar 
sömürüsüz bir dünya için verilen 
mücadele boyunca gelişerek sürecek. 
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GOSiSl BÖLÜNMELER: 
• 

iLKESiZ KÖR DÖVÜSÜ 
• 

..rMEHMEl GÜNSUR ................................................ .. 
78 yazının bir özelliAi de, Türkiye'de

ki SOtist hareket saflarında alabildiAine 
hızlanan bir kör dövüşünün başlaması. 
Goıisı hareket saflarında başgösteren 
"hesaplaşma"lar ve böltaırneler. Y.lfolan 
"provokasyon ortamı"nı daha da klılŞ
lıran sosyalizm dışı yol ve yöntemlerle, 
burjuvazinin çekmek istedili alanda ge
lişiyor. Her yeni bölünme, iki üç �in 
sonrı Hürriyet gazetesine manşet . LU

yor. Burjuva basını, pehlivan tefrikası 
misali, ortaya Çıka" takrn:t isimli yeni li
derleri, kısaltılmış adlarının başharfleri 
satırları dolduran yeni "Parti "leri , "Ce� 
he"leri, "Ordu"ları, "sokaktaki adam" 
ın saçlarını diken diken edecek, ürkütücü 
sıfatlarla, balıandıra balıandıra ve ne 
ilginçtir ki, en ince ayrıntılarıyla anlatıp 
duruyor. 71 öncesi "liderlerinin" "yo
lunda" olduklarını söylemekten bıkma
yan bu gruplar, aynı liderlerin "görüş" 
lerini neden bu denli farklı yorumluyor
lar? Orneiin neden bir "öncü savaŞı" 
konusv!uJa, ikide birde "yorum farkla
rı" doIuyor ve yeni yeni yuvarlar oluşu
yor? 

Bunun temel nedeni, hareketin "kü
çük burjuva niteliji "  ve genç "lider" 
Jerin kariyerizmi olsa da, bu nedenlere 
balh dijer etkenler üzerinde de dur
makta yarar var. 

Ilk kez trajedi. ikinci kez komedi 

PARTININ YOKLUÖU 

Tek ve aynı "dünya g6l'ÜŞü"nün tem
silcisi olan birhareketin saflarında, 1975' 
den itibaren, sayısı 4'ü, 5'i çok aşan 
kopauların ve ayrı baş çekmelerin orta
ya çıkmasının baş nedeni, söz konusu 

""areket'1n, yalnızca bir ·"ı�ket" 01-
mlSl. Yalnızca bir "hareket" olmasından 
neyi anlıyoruz? Su: tutar1 1 ve gelişmeye 
açık, yenilenen ve zenginleşen bir ideo
lojik çizgilerinin ve bunun tamamlayıcı
sı, yada daha dairusu, bunu oluşturacak 
ve s;gorta edecek bir örgütsel aygıtları
nın olmaması. Zaten, tartışmaların o-

Kan davası güdenler 
burjuvazinin ekmeğine yağ sürüyor 

VIlremizde onti-fOf"t, onti�mperyoli6t mücadele hede{'kriyle örgüIlendili
ni öm ,;ıren pelr çok ıençlik örgütü oor. Bunlonn azımıranmayocok bir b6liimü 
anti-ıo,"t, onti-moo"ı olma lJzellilini de I:o,ıdıklonndon .öz ediyorlor. Bu id· 
diolarıtıIJ ıöre, hi" de'ilu lu14rlı birer demokrot kurulLIf olnuıları umuluyor. 

Ne uar ki, durmadon kullondıklan pek çok ke.kin .öze klJr·fılık, bu örgüt
ler, temel edindilrleri ilkelerini çolu zcmon unutuyorlor. Anti-,Ofill mücadele 
lere'l di'er demokrotik k"imlerle eylem birlili içinde bulunmak oldukço 
zor ıeliyor bu ö,.,ütlerin yömticilerim. Anti-fo,ilt bir kitte ıö.teri.inde "fo· 
,izme ıeç;t yok" �ya "kahro"un fo,;zm ii tibi do'ru hedefli ıloıanlar yerim 
"UDC'de birle,", "yOfOlın IGD", "ya,aaın SGB " türü ,'oıonlon ye" eyen; ya
da ıolt ortak noktalo" azaltmak omacıyla fOfume kartııenel killaehJoıanlora 
kar,ı yeni IIoıanlor türetmeye çalışon bu örgütler, "eylemıizlikten" dolon 11-
Itılmalonnı gidernuk için de deli,;k yönıemler deniyorlor. 

FOfizme ko"ı tu14rlı bir ortok eylem anlayışının bulunmayı,ı, birbirlerini 
rakip ıoyan bu örlÜtlerin yöndicilerinl birbirleriyle "de'i,lk" biçimlerde di
di,meye ıötürüyor. Anti-fOfilt mücodele konıuundo en ufak .orumluluk bile 
duymamalon ve eylemlerden oportiiniltçe yararlonmaya çolı,molon, .onuç14 
birbirleriyk çah,ma içine girmek,;ne ve bu çolıımonln iılcnmeyen boyutlara 
ula,mOlma neden oluyor. Son tiinlerde. iki.i de onti-maocu ve onti-gofil' ol· 
duklarını öm ,;ıren ilti ıençlik örtülii liyelerinin karfııııdı lokol bOlmalon. bu 
oloylar ıonucu iki kı,in in yaralonmaıı ue böylece burjuoo baıınlna çortof çOl"'
,of malzeme tGllamalorı, dikkatleri çekti. "Antl-moocu ue antl-go,ul" ko
numlardan kolluırak .on"nda maaculula � gOfüme özgü ylJnıemlere ıonlmo· 
nın, hem fo,"t pçkrin, hem de y/m, ıopık okımlonn ekme'ine yol .ürdülü 
ıörüliiyor. 

V1kernizde fOf"' hrmanlftn önütır. leçilme.1 tIC tiderek fOfizmin inine h
kılma" için yapılacak çok önemli ıörevler, lüm ilerici ve demokrotlann do 
önünde durmaktadır. Bu ıöreude bUi,""1 .oıyaliıllerin löreu oo,ında olmMı 
di'erlerin;n mücadeleden kaçmolonna ıerekçe olmamalıdır. Güncel ,örev fa
fizme ko,.,ı "örgütlü, birlefOr tüciin" bir an Önce olllfturulmaıı ve bu yönde 
Nk ter. eıııelleyk; tüm adımlonn ortadan koldırılmOlıdır. 

..... _-

daklandıjı noktalardan başlıcası da, 
''Parti ''nin ne olduju, nasıl kurulacajı, 
ne zaman kurulacağı. Yani oImadıjl. 

Bunca bölünmenin bir dijer önemli 
nedeni de, çok söylenen, slogan olarak 
haykırılan bir sürü işin, yapılamaması, 
ya da başlandığı zaman, yüze göze bu-
laştırılması. 

L 

''Partileşme sürecinde �dujunu" id
dia eden bir hareket düşünün. Bu hare
ket, artık hayatta olmayan bir liderin 
görüşlerine dayandıAını ve onun yaptık
larını yapmaya aday olduğunu, "tek 
yol" un bu oldujunu söylüyor. Bu işleri 
yaparak partileşecelini, paruleştikçe de 
bu işleri daha iyi yapacalını söylüyor. 
Ama bu iş�ri yapmaya bir türlü başla
yamıyor. Gevezelijini yapmayı yejli
yar. 

Gençlik hareketi deAii, "h.lk hareke· 
ti" olmak gerektilini söylüyor. Ama, on 

küsur yıldır, "gençlik hareketi" olmak
tan, bir adım öteye gidemiyor, dahası gi
derek de gençlik içinde daha dar bir 
"ınıbun" hareketi oluyor. 

Aynı hareket, "ideoloji" ye önem 
verdijini dilinden düşürmUyor. Tek ide
olojik faaliyet alanı olarak da dijer "si
yaset"lerin "eleştirisi"ni anlıyor. ABÇ 

• diye diye bol bol eleştiriliyor. Böylece 
ortaya "kalemi kılıçtan keskin", espri
Iiı ve hatta çoAu zaman külhanbey bir 
üsluba sahip, ama dönüp dönüp aynı şe
yi söyleyen ve herbiri birbirinin aynı sı
nırlı kafa yapısına sahip, Türkiye'nin s0-

mut koşullarını, örne!in, sendikal hare
ketin nasıl olması gerekirken bugün na
sıl olduğunu vs. hiç mi hiç "kafasına 
takmayan" "ideolog"lar ortaya çıkıyor. 

BIR FILM GIBI 

Söylediklerini yapamayanlar, yaptık· 
ların i yüzlerine gözlerine bulaştıranlar, 

düşünmeyi bilmeyenler ve düşünmeyi 
6lretemeyenler, kaçınılmaz olanık bölü
nUyor. Yada bezdiriyor. 

TUrkiye'de goşist hareketin sık sık 
bölünmesinin yanısıra bir diğer özellili 
de, "film gibi" olması. Üniversiteye gi
rerken, bileti alıp, oturuyorıun, seyre
diyorsun, bazen heyecanlanıp b;ıAırıyor
sun, ışıklar yandıAında da çekip gidiyor
sun, ve ilk seçimlerde de, götürüp oyunu 
CHP'ye atıyorsurı. Goşist hareket bu nt
teliAiyle, sürekli delişen, yaş ortalaması 
aynı kalan, akışkan bir "taban"a sahip. 

BELIRLEYICI Güç 

"Bir parti, özel faaliyetinin bir mem
leketin tarihini az ya do çok etkiledi,i 
ölçüde az ya da çok bir onlam ve czlırlık 
kazanır. 

"ı,te görülüyor ki, bir memleketin 14-
rihint yazmo tarzına gÖrt, bir partinin ne 
old",,, ue ne olması gerekti'i hokkında 
bir düşünce edinilebilir. Sekter partili. 
parti içi ufacık oltıvlan büyültür, onun 
gözünde bunklr bir ıır niıelili alır. bun
lardan millik bir coşkunluk duyor; ltı
rihçi ise, her bir şeye bütiiniin ltıblOlun
daki yerini verir, özellikle portinin ger
çek etkenliji, olumlu ya da olum.uz be· 
lirleyici gücü, ba,ka olaylonn meydana 
gelme.ine kalkıda bulunLIf derectıi üze
rinde durur. " (GRAMSCI, Felltefe ve Po
litika Sorunları, •. 255) 

Gramsci, bunları "Parti" için söylü
yor. Parti"nin "belirleyici gücünü"nün, 
" başka olayların meydana &elmesine 
katkıda bulunuş derecesi"ni" önemine 
dikkat çekiyor. 

Parti, ideoloji ile örgütsel aygıtın bü
tünlüğü. Ideolojisi ve örgütsel aygıtı ol
mayanların, "belirleyici gücü"de olmaz, 
" olayların meydana gelmesine katkılan" 
da olmaz. Ancak pompalandıkları, şişi
rildikleri, " tefrika edildikleri" zaman 
kendilerini "var" zannederler. Ideoloiisi 
ve örgütsel aygıtı olmayanların "varhiı", 
sinema perdesindeki görüntü gibidir. Si
nema perdesindeki IÖf'Üntii gibi oldukla
rını hisseden�r de -ki biraz kafası çali
şan bunu bir ıür'e sonrJ, f.ırkedebiliro e
ğer kapasitesi sınırlıysa, savrolup sider; 
yok biraz hırslı ve yetenekliyse, ancak 
yılların oluşturduğu birikimi aşamıyor
sa, gerçekten "var" olmaya çalışır. Bu 
"var olmaya çalışma" o zamana dek öi
rendiği yol ve yöntemlerle denenince 
de, yeni bir "filmttin kahramanı olur, o 
kadar. Yeni böliWımeler, yeni "sw"lar 
yaratarak, sürer ıider. 

Marks, "tarihte bir olay ilk kez tra
jedi olarak ortaya Çıkarsa, ikinci kez 01'
taya çıktığında komedi olur" diyor. 

71 öncesinin tr'ajedisini yaşatmaya 
çalışanlar, bugün bir komedinin acemi 
aktörleri olmaktan öteye ıidemiyorlar. 

Burıdan üç yıl 611C1 HtInUI Kara
denu öldü. O/limU _ ILIr  ola)! do· 
lileli. FOfizmin hapiılanele"nin uf 
fOf"t yömtiml.';nin He.rd,.1m 
,ecilem;' bı, öWtndii. Hap""'''''
den kurtuldulıtan aonra a. 61Umü 
aratında lMrimU bl, dörwm .. riJdi. 
Anılan buıün '71 öncai �in birçM 
ipucu &.IlIrm, ttrwmini ta,ıyor. 

Bu ."mı ,.MUa. lJjlIMn w.)'Go 
.ıdan • .,mıdır, Ho"," KanxI.nilin. 
Anca. 0.11 ön,m ""O'an II..". .. mU
cod.lui. ö"utlli ,.".,../in ....... 
na olon inancı ve )'ılmG)ıan �o 
dır. 

Tıirltiyo bi/_I ooqoı't, "..ı..
ii HG1"Wt KotwI.".i &u ... � 
'" .. nç/1Iı ... _0"" /flıtdolıl .. 
MylmloMdon .. ,. ... �'" on ye. 
""" b/çi_ �"', 
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( Çekoslovakya: ) KARSI DEVRiMiN 
• 

BOGULMASINDA ONUNCU YIL 
A, SiNAN KORKUT 

Bundan on yıl önce Çekoslovakya'da 
karşı·devrim, Çekoslovak işçi sınıfı ve 
emekçi halkırun yirmi yıllık kazanımıa· 
nnı ortadan kaldırmak ve Çekoslovakya' 
yı sosyalist ülkeler topluluiundan 
kop&nnak için başkaldırdı. Bu karşı
devrim hareketi bir taraftan Çekoslovak· 
yı halkının özverili mücadelesi diRer ta· 
raftan da kardeş sosyalist ülkelerin en· 
ternasyonalist ilkelere dayanan yrtrdım· 
lanyla bastınıdı. Bugün, bu başkal' .ınJla· 
nın bir reform atılımı delil de tam boy 
bir karşı·devrim girişimi oldulu konu· 
sunda enternasyonalin İlkelere baRlı 
uin bilimsel sosyalistlerin görüş �irlili var, 

Böylesine önemli bir konuda görüş 
birliRine varılabilmesi kolay olmadı. 
Karşı·aevrimin ve emperyalizmin propa· 
canda makinesi aradan uzun süre geçtiRi 
h.8lde bile kafaları bulandınJlaya devam 
edebiliyor. 

Bu konuda bilimsel sosyalistıere dü
,en görevlerden biıi Çekoslovakya'da 
ortaya Çıkan karşı·devrimci durumun 
gelişme koşullanm çözümlernek ve bun· 
dan çıkarılacak dersleri devrimci pratile 
uygulamak olmalıdır. Çekoslovakya 'da 
tar,l·devrimin gelişmesinin ve başkaldı· 
nm ı.-mayı celmesinin en büyük so
rumlulanndln birinin bizzat Çekoslovak
y. KomiOıisl Partisi (çKP) olduRu, bu 
partinin Aralık1970 tarihli Merkez Ko· 
mitesi Plenumunda kabul edilen bir ra· 
porla saptandı. Bu raporun kısa bir öze· 
li, bilimsel sosyılist parti ilkelerinin sap· 
tanması ve uygulanması, veya Çekoslo· 
vakyı'da oldulu gibi uygulanmaması 
durumunda ortaya çıkabilecek sorunla· 
no boyutlarını göstermek için yararlı 
olacaktır. 

IDEOLOJIK E�ITIMIN IHMALI 

1948 yılı Şubat ayında girişilen ve o 
zamanlar Çekoslovakya'da kurubnu, 
olan burjuva demokrasisini yıkmayı 
amaçlayan ıw,ı-devrimin ÇKP önderli· 
linde bastmlmuından sonra kurulan 
Ulusal Cephe, ÇKP'nin önderlilinde, 
ıosyalizmin kurulması için. başarılı 
adımlar atmaya başladı. Çekoslovakya 
toplumsal yaf&1llın her alanın�I'(.lbÜYük 
Ilerlemeler gösterirken bu ilerl��elere 
ballı olarak ülke içinde ÇKP'nin prestij 
ve IIYCınhll da arttı. Parti. üyelerinin sa· 
yısı hızla büyüdü. Yeni parti üyeleri ara· 
sında, ÇekOilovakya halkının büyük ço
lunluIunu olu.şturan küçük burjuvazi. 
den gelenler önemli bir yer tutuyordu. 
Partiye yeni üye olanların bazıları da 
inançlı bitimsel sosyalist oldukları için 
deRil, ÇKP'nin artan saygınhlından ya· 
rarlanarak kendilerine bir mevki kapmak 
amacıyla partiyi bir araç olarak kullan· 
mak istedikleri için üye oldular. Toplu· 
mun i1erleyip gelişmesi ve sosyalizmin 
nit.eliRI konularında kendilerine özgü gö· 
ri.i.şleri olan küçük. burjuvaların yanısıra 
kariyeristlerin de dolu"tulu ÇKP'nin 
düştüRü durum, ideolojik mücadele ve 
çalışmayı ön planda tutan bir partinin 
bile çok güç Ustesinden gelebileceli biI" 
sorun yarattı. Geleneksel olarak ileri bir 
örgütlenme düzeyıne ve milliyetçi bir 
ideolojiye sahip olan Çekoslovak küçük 
burjuvazisinden gelen unsurlann parti 
Içindeki ideolojik eRitimi ve özümsen· 
mesi ÇKP tarafından ihmal edildi. İdeo· 
lojik elitim ve mücadelenin zayıfiılı bir 
bI'lka yanlışı da beraberinde getirdi ve 
kÜ(Uk burjuva öReler partinin önemli 
konumlarında Köreve KetiriUrterken top· 
lumda da etkili olarak özellikle kitle ha· 
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berleşme araçlarının kilit denetim nok· 
talarına geldiler. 

Sosyalizmin kuruluşu aşamasında or· 
taya çıkan yeni sorunların güçWIü ve 
kannaşıklıRının yanl:tıra ÇKP'de ortaya 
çıkan diRer bızı öznt!1 yanlışlar da parti
nin politik ve ideolojik mücadelesini za· 
yıliatan balka geiiımelerdi. Bu yaniıŞ' 
ların belki de en önemUleri Leninist par· 
ti ilkelerinin zaman zaman ihmal edil· 
meleri ve parti içinde demokratik mer· 
keziyetçilik kunUarının öznel nedenler 

. sonucu uygulanmamalarıydı. Politik ve 
ideolojik zayıfiık doaal olarak partinin 

i kitlelerle olan ballarımn da seyretmesi· 
ne ve zayıf1amasına yol açtı. Kitlelerle 
olan ballann ve partinin yönlendirici 
niteliRinin zayıflaması, yalnız küçük 
burjuvazinin deRIl I"çi sınıfının bir bö· 
lümünün de burjuva ideolojisine ve pro
pagandasına elverişli bır alana itilrnesi 
anlam ına geliyordu. 

KONGRE KARARLARıNıN 
TERSINE 

1966 yılında toplanan 13. Kongre' 
den önce yapılan tartışmalarda ÇKP' 
nin bu konudaki eksiklikleri ve yanlış
hklan üyeler tarafından kapsamlı biçim· 
de dile getirildi ve çözmı önerileri ileri 
sürüldü. 13. Kongre'nin de aynı dotrul· 
tudaki saptarnalanna ve kararlanna kar
şın ÇKP'nln üst yönetim kademeleri 
partinin içinde bulundulu tehlikeli 
durumu giderecek önlemleri uygulama
ya koymadıkları gibi, Kongre kararları· 
nın tenine uygulamalarla durumu dalıa 
da ciddiletJtirdller. 

kadrolar sorunların clddllillnin farkında 
olarak öneriler ve eylem planları geliştlı· 
meye devam ettilerse de.Merkez l yöne· 
tim kademeleri bu önerileri hiçbir za· 
man dikkate almadı. Merkez Komitesi 
Prezidyumuna da egemen olabilecek ka· 
dar güçlenen revizyonist h.izlp, Merkez 

Komitesi kararlarını uyculamııdı ve bu ka· 
rarlar · hakkında parti üyeleri arasında 
kuşkular yaratacak. davraruşlann bat s0-
rumlusu oldu. Merkez Komitesinin 
Ekim 1967 Plenurnunda ÇKP'nin ve çe
koslovakya'nın karşı karşıya bulundulu 
sorunlar en geniş biçimiyle dile getiril· 
di. Merkez Komitesi Birinci Sekreteri A. 
Novotny açıkça revizyonist tarafı tuttu· 
Runu belirten bir konu'lma yaptı. Aralık 
ayı Plenumunda baş gündem maddesi 
13. Kongre kararlannın uygulanması so· 
runuydu. Bu toplantıda Merkez Komite· 
sindeki Ideolojik açıdan saRlıkll üyeler 
çok büyük bir yanlışlık yaptılar ve tar· 
tışmanın A. Novotny'nin kişisel duru· 
munun irdelenmesine kaydınlmasma . 
izin verdiler. Böylece Ocak 1968'de 
Novotny'nin görevinden istifa etmesi 
saRiandı ama, bunalımın çözümü için 
hiçbir olumlu adım at.ılmadı. 

Oybirliliyle Birinci Sekreterlile seçi· 
len A. Dubçek, Ocak ayı Plenumunun 
13. Kongre kararlannın uygulanması yo· 
lunda oybirlili Ile aldılı karan hayata 
geçirecek oJteL.kte olmadılı gibi böyle 
bir niyeti de yoktu. Parti ııderlilinin bu 
karanaılılı ve partinin eeli,melen yön· 
lendinnek yerine kendililinden olan ge-
lişmelerin peşine talı:ılmaaı parti organ· 

"HER IlLKEN1N KEND1 HALKlNlN ÖZVER1L1 MUCADELES1 VE 
HER ULUSUN KEND1 KAHRAMANCA ÇABALARlYLA ELDE ED1LEN 
SOSYAL1ST KAZANlMLARl DESTEKLEHEK . KORUMAK VE GUÇ
LEND1RMEK BUTUN SOSYAL1ST IlLKELER1N ORTAK ENTERNAS
YONAL1ST GöREv1D1R" 

Parti ıçınde revizyonist unsurlann 
bundan sonraki gelişmesi son derece 
hızlı oldu. 1968 yılına kadar gerek çe· 
koslovJlkya cenkse ÇKP son derece yo· 
lun bir Ideolojik hUcuma hedef oldu. 
Parti Içindeki revizyonistlerde tam ara· 
dıRı müttefiii bulan emperyalizm hesap
lı ve kontrollU bır propaganda kampan· 
yasıyla saldırıya geçti. Genış emekçi yı· 
lınlannda hi.li süregelmekte olan bur
juva gÖlÜflerin ve özlemlerin uyandınl· 
maya çalışılması, kapitalizmin erdem· 
lerinin propagandası, milliyetçilik ve 
anti·sovyetizm zehirlennin saç.ılması gö
rülmemiş boyutlara ulaştı. Kendi Içinde· 
kı revizyonist unsurlarla bile mijcadele 
edemeyecek duruma dilij;ürülmu., olan 
ÇKP, toplumu bu çok yönlü hücumlar· 
dan koruyacak güçten yoksundu. Daha 
da kötüsü parti içindeki revizyonist ha· 
rekete kar,ı belirli bir hoşgörü ve ataJet 
gelişmeye başladı. 

Revizyonist ve antl·komünlst görüşle· 
rin ve eylemlerin gerek toplumda gerek· 
se de partide yaptılı tahribata karşı ya· 
pılan uyarılar hep sözde kaldılı için par· 
ti ıdeolojık yönden sahip oldueu tüm si· 
lahları giderek yitirdI. Parti Uyelerinin 
ideolojik ve politik elilimleri giderek 
daha çok Ihmal edilir oldu. 

MERKEZ KOMITESINE 
SıÇRAYAN HASTAlıK 

Partideki sallam bılımsel sosyalist 

larını Çalışamaz duruma eetirdi, parti 
tam anlamıyla Iaçka oldu. 

Ocak Plenumu kararları yayınlanma· 
dıRı için parti üyelerl ve Çekoslovak hal· 
kı partinin tutumunun ne oldulunu bil· 
miyordu. Revizyonistler bır taraftan 
Dubçek'in etrafında onu liderleri gibi 
gösterecek bir ai örerlerken, diRer taraf· 
tan da Plenwn kanrlarının yayınlanma· 
ması yanlışından yararlanarak bu karar· 
ların tam tersi uygulamalara giri'ltiler ve 
bu uygulamaları Plenum kararlan gereli 
gibi gösterdiler. Anti·komünist güçlerin 
eline geçmiş bulunan kitle haberleşme 
araçları da daha önce ba"latılmış olan 
kampanyayı en geniş boyutlara ula ştır
dılar. Parti içinde ve toplumda yürütülen 
ve emperyalizm tarafından açık veya 
gizli olarak hararetle desteklenen kam· 
panyanın yöneldili başlıca iki amaç var· 
dı: ÇKP'nin önder ve yönlendlrici rolü· 
nün in karı, sosyalist ülkelerin, özellikle 
Sovyetler Bırlılinin ve sosyalizmin kara· 
Ianması. Bu kampanyaya karşı çıkarak 
bilimsel sosyalizmin ilkelerini savunan 
herkes "tutucu" olarak nitelendirildi. 

REVIZYONIST "MUHALEFET" 

Parti içindekI saReı, revizyonist hare· 
keti merkez alan bır "muhalefet" hare. 
keti başladı Bu muhaleret tim parU ör
güUerine sızdı ve kend1 polıtık platfor· 
mu Ile kendi örgütsel yapısını ve Işleyişi· 

nı olu,turdu, Parti içindeki önemli yö
netim kademelerine ya muhalefet grubu· 
nun ijyeleri ya da gericillle kar,ı Iftini 
yükselbne cesaretini ,österemeyen ka· 
ranlZ öReler getirildi, Parti böylece 
adım adım teslim wnV'ken toplumda 
kitle haberle$ffie araçlan, toplantılar ve 
imza kampanyalan ile olu,turulan ve ce
liştirilen anti·komimilt, antl-lOvyet lıteri 
dONk noktası"" uı.ıtırddı. Parti yönelı· 
minin partiye )tvl ,österemernesi sonu· 
cunda yerel kongreler revizyonistlerin 
cirit attılı ılanlar durumuna reltli, Mer· 
kez Komitesinin Nian 1968 Plenumun· 
da kabui edilen Eylem Programı, ÇKP' 
nin içine düşürüldülü bunalum büüm 
açıkhlıyla sergiliyordu. Bu dökümandı 
belirtilen ve bilimsel sosyalist bir parti. 
nin belgesinde hiç bir yeri olmamUl ıe

-reken çözündeme ve formülasyonıU 
ÇKP'nin teorik, politik ve öqütael ola· 
rak ne kadar geri lötüriildülÜlliiı kanıtı· 
dır. 

Oiatanüstü toplanacak olan 14. 
Kongre hazırlıklan partiye artık epD'Ien 
olmu'l olan revizyonistlerin terör ve .... 
kalan altında yapıldı. Bunun sonucu ola
nk da kongre deletelerinin seçiminde o 
zamana dek görülmeyen bir du�or
tayı çıktı: Delegelerin yalnız yüzde 17' 
si i'lçiler arasından ıeçildi. 

Parti ve Devlet orpnlanom bilinç" 
olarak Çoiı ....... dıınıııuı lellrilmeolDln 
tek bir amacı vf sonucu allbiUrdi: Çık· 
ması mutlak olan bir Iç avı ',ta Çekos
lovakya'run sosyaüıt kazanımlarmın Çe
kosloru halkı tarafından .yunulaml· 
ması. 

KARŞI DEVRIMIN B�ULMASI 

21 Atu.1<ıs 1968 lÜ'Iü be, aooyalilt 
ülkenin silahlı kuvveUeri, ayru ay Için· 
de BraUllaYl'da imz ....... _ beit ... 
nin verdill KÖrev ve sorumlululu yerine 
getirerek Çekoolovaky.'ya lirdiler. çKP 
adına A. Dubçek'ln de imulaclılı bu 
belge şöyle diyordu: " Her ülkenin bildi 
halkının özverill mücadelesi te her ulu
sun kendi kabnmanca çabalanyıl elde 
ed1len sosyalist kazanımlan destekle
mek, korumak ve ıiiçlendirmek bütüD 
sosyaüst iikelerin ort.ik entemuyonalilt 
görevidir." 

ÇKP Merkez Komitesi nporunun 
ulaşbRı sonuçlardan birisi bütw1 dimya 
l'Içi sınıfı partileri Için büyiit bir önem 
taşıyor. Şöyle diyor rapor: "Çekoolovak 
olayları ideolojik alanda uzla,ılmuma 
olanak olmayan burjuva ideolojisinin 
önünde geri çekilme diye bir sorunun 
mevcu t olmadlRıru kanıtlamı,tır. Bu 
olaylar partinin dar pntik-çilile dü.pe· 
mesi, ideolojik çall$ffiayı ıevşetmemesi, 
ideolojik çalışmanın izlenen politikanın 
propagandası düzeyine indirgenmen.ı 
ve Marksist·Leninist ötretinin soyut bir 
açıklaması durumuna dil1ürülmemesi ce
rektiRini de kanıtlamıştır. PITtinlnl ideo· 
lojik mücadelesi partinln ve işçi sınıfırun 
politik mücadelesinin ayrılmaz bir par· 
ÇISl olmalıdır. Partinin kitlesel-politik ve 
ideolojik çalışmasının her ihmali ve za· 
yıf düşürülmesi: partinin teorik, sınıfsıl 
ve enternasyonalist temellerinin yedi'! 
her darbe ideolojik düşmanlar tarafın
dan kullanılır. Mantıksal olarak bu önce 
sosyalizmi "iylle,tlnne" ve "mükemmel· 
leştinne" çabalarına, ent.ernasyonaliım 
yerine milliyetçililin �, ·,masına yol 
açar. Sonra küçük burjuva tüketici sos· 
yalizml Idea1inin geliştirilmesine, sosya· 
list gerçeklik hakkında yanlı'l mitlerin 
yantılmasına gider ve sonunda da sos· 
yallzmin genel olarak reddedilmesin,. ve 
inkarına varır." 



'Bulgaristan'da faşizme karşı mücadele FAŞiZM BOTON 
DEMOKRATLARıN 

ve sosyalizm":  _________ _ 

MEHMET KÖK 

BULGARISTAN'DA FAŞIZME KARŞI 
M VCADELE VE SOSYALIZM 

N. GORNENSKI S. PETROVA I. DIMITROV BILIM YA YINLARı 

AnıKI eaemen "nrfln toplumQ.J te
melini terör, aşırı milliyetçilik, bağnaz
lık, sosyal demaaoii, politik ve ideolo
jik sapbrtna YOllilrl ile genişletmek olan 
ıtalya'da ve 5Onr� uluslararası alanda 
da adımı f.ışizm denen hareketi Bulgaris
tan da tarihinde yaşadı. Ancak faşizm 
�ını bu hareketin izleyicileri resmen 
kendilerine ynıştlrmadırilr. faJizm her 
ülkede birbirine benzer f_at ayrı ayrı 
isimler ald •. Bulgaristan'da 'Milli Birlik 
Grubu', 'Anay...ı Blok', 'Demokratik 
Birtik', 'Bulgaristan Milli Lejyonlar Gru
bu', 'Milliyetçi Toplumsal Hareket' ve 
benzeri isimler faşistler tarafından kulla
nıldı. Bulgaristan faşistleri ister muha
lefette ister iktidarda olsunlar Alman ve 
ıtalyan faşizminden ya da faşizmin di· 
ier cürlerinden hiçbir unsur taşımıyw-; 
larmışçasına, yepyeni bir Bulgar harek� 
tiymiıçesine davrandılar. Ne var ki ken
dilerine ne isim t.akarlarsa takSl"lar, fa
ıistleri amaçiMI ve ' iiIllaçlarını uygun 
eylemleri ile her ülkede ayırt etmek ko
layd ... 

Faşistlerin her ülkede ayırt edilmele
rini sallayan orU.k özellikleri, hedef ve 
görevleri nelerdir? 

Komliıist partisinin ve proletaryanın 
diier bütün öf8Ütlerinin ya.sıklanrTWI ve 
acımasızca yok�ilmesi; burjun-demok
ratik hu ve özgürlüklerin mümkün oldu
iu kadar kısıtlanması; açık terörist bir 
rejim �urulnwı; şovenizmin ve ırkçı 
bağnaz"lın körüklenme.i; bütün halk 
dü$fT1anl yol savunucuları"ın politik par
tilerde birteştirilmesi; zorbaııiın, kapita
list egemenlilin sajlill1llaıtırılması ve 
aşırı milliyetçiliiin yasal zorbaltlın, an
ti-komUnizmin sosyal demagoii, politik 
provokuyon ve ideolojik sapttrma yol· 
larıyla te,-.ıik edilmesi. 

ı,te bu hedef ve ıörevlere Bulgaristan 
taıistleri de Ulkelerinde ylkleldiler. Fa
şisder dojrudan egemen smıflarca bes
lendiler ve desteklendiler. Çaldljl mo
narşizmi yapttılar ve ondan destek aldı-

lar. Naıi Almany� ile iıbirtijine girip 
ülkelerini ve Bulıarlstın halkını nazilerin 
kucağına teslim etmekten çekinmediler. 
Nazi Almanyasının uluslararası alandaki 
saldırgan emellerine, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliii'ne ve bu ülkenin 
kişilijinde tüm ülke işçi ve emekçilerine 
yönelttikleri saldırılara alet oldular. Bul
fLM f.ışi.tleri ellerinden geldili kadar 
hem ulusal hem ulustarımı planda hatk 
düşmanlıklarını fazlasıyla yerine getirdi
ler. 

Ancak proletaryanın saAlam bilimsel 
sosyalist ideolojisi, ıdeolojisine uygun 
yapıda öncü politik örgütü ve örgütünün 
de ulusal ve uluslararası alanda �şmaz 
hedef ve ıörevleri vardı. Her iç ve dış 
koşulda yeni koşulları uyıun mücadele 
yöntemlerin� ıeliştirebilecek yeteneku 
yaratıcı ulusal ve uluslararası önderleri 
vardı. Proletarya dünyada enternasyonal 
düzeyde örgiltJÜYdü. Enternasyonal yü
kUmlülüklerine titizlikle ballı ve bu yü
kümlülükleri kendi ulusal koşullarında 
yaratıcı bir biçimde yerine getirebilecek 
ilÇi ve emekçi önderlerden oluşan ve SI
nıf mücadelesinin her �içiOline hazır bir 
Partiye sahip olan Bulgaristan halkı er· 
ıeç zafere ula:tacaktı. Tarjhin ak'ışına 
uygun ve bu akııın öründe onu kaçınıl
mn sonucuna dojru götüı enler elbette 
tarihin çarkını tersine çevirenlere karşı 
muuffer olacaklardı. Bulgaristan'da da 
böyle oldu. 

N. Gornenskl Bulıarisunın bilimsel 
sosyalistlerinin anti-faşist mücadelesini 
ıu şekilde özetliyor: 

"Sosyalizm için mUcatıeleyi, ulusal 
baAımsızlık ve demokrasi mücadelesine 
baAlayan Bulgaristan Işçi Partisi, bunu 
halkların faşizme karıı savaşlarını kap
sayan enternasyonalist görevinden ayır-' 
mıyor ve yurtiçi Vt ulıJSlarar..s1 planda 
temel ilkelere dayanarak hareket edi
yordu. Bu ilkelerin dojruluju ile sos
yılizm mücadeled, Bulgar halkının ulu· 
sal ıörevinin bir parçası oldu. Bunun 

DOŞMANIDIR 
sonucu olarak da Sovyetler BirfiAi tara
fından yönlendirilen ve filŞizme karşı sa
vaşan halkların uluslararası birleşik 
cephe mücadelesinin bir bileşkesi haline 
dönüştü." 

Anti-faşist mücadele kararlılık, sabır, 
örgütlülük, yiğitlik, bilinç ve yaratıcılık 
isteyen çetin bir iştir. BUtün bu nitelik
ler ise Bulgaristan'ın devrimcilerinde ve 
onların önder Partisinde vardı. 1941' 
de 769, 1942'de 3105 komünist tutuk· 
Iandı. Bir kısmı zindanlara ve toplama 
kamplarına atıldı, diAerleri düşman tlra
fından soruştutma sırasında vahşiçe kat
ledildi, geri kalanlar da mahkum edile
rek öldürüldüler. Silahh mücadelenin ilk 
yılında tan veren Anton Ivanov, Polit
büro üyesi ve Parti Merkez Komite Sek
reteri, Tsvyatko Radoinov, Merkez Ko
mite üyesi ve Merkezi Askeri Komite 
Başkanı, Bulgaristan Işçi Partisi ve Mer
kez Askeri Komite'nin beş üyesi, Zveno 
da sol kanadın ve askeri birtiiin temsil
cisi, Bulgar Sovyet dostlujunun cesur 
savaşçısı General Vladimir Zaimov ve 
daha bir çok anti-faşist lider ve eylemci 
bunlar arasındaydı. 

Bulgaristan Işçi Partisi'nin verdiii 
kurbanlar, parozan hareketindeki tek 
tek yenilgi ve hatalar, düzinelerce askeri 
örpjtiiı Cöküşü mücadeleyi yenilgiye uj

'ratmadı. Çünkü Dimitrov, tarihi Reichs
Ug Yangını duruşmasında fişizme ilk 
manevi darbeyi indirirken, birleşik 
cephe konusunun altını tekrar önemle 
çizmişti: 

"Kitle çalışması, kitle mücadelesi, 
kitle direnişi, birleşik cephe, macera 
yok." 

Demokrasiyi ve bütün demokratik 
hak ve özgürlükleri biitünüyle yadsıyan 
faşizm, sadece komünist harekete değil, 
bütün demokratik örgütlere ve tüm 
emekçi halka karşıydı. ıtalya ve Bulga
ristan'daki politik durum, faşizmin tüm 
emekçi halk ve onların ülkeleri için en 
büyük tehlike olduAuna hiç şüphe bı· 
rakmamaktaydı. Işçi, köylü, sanatçı, es
naf, katip ve memurlardan doktor, avu
kat, mltıendis, profesör, yedek subay ve 
hatta generallere kadar kendi emejiyle 
ya�ayan herkesin ortak düımana karıı 
kendilerini Silvunabilmeleri için bir birle
şik emek cephesi olulturmJları hayati 
bir zorunluluktu. i 

Ancak faşizme karşı birleşik emek 
cephesi mliadelesinin ayrıl mu bir par
çilst da her türlü sınıf uZıaşmacıiılına 
karşı mücadeleydi. Dimitrov yazılarında 
birleşik cephenin iki dilımanı"" birleıik 
cepheyi komünistlerin "akııiıca bir hare
keti" olarak gösterip korku yaymak iste
yenleri ve BKP'nin birleşik cephe öneri
sinin kendi tlktiklerinin doArulujunu 
gösterdiAi spekuıasyonunu yapan sınıf 
uzlaşmacılarını açıla çıkardı. "Birleşik 
cephe ile sınıf uzlaşmacıhAı" diyordu 
Georgi Dimitrov, "bu ikisi birbirine zıt, 
kesinlikle uyuşmayan ve uzlaşmayan 
taktiklerdir. " 

Genel olarak Bulgaristan Çiftçi Parti
.ii, Sosyal Demokrat Parti , Zveno gru
bu, demokratlar, radikaller ve faıist ol
mayan bajımsız politikaCılar, af'lti�faılst 
direnişin devrimci olmayan kesimini 

temsil ediyorlardı. Eylemleri kararsızdı, 
fakat Bulgaristan'ın faşist blokUn ko� 
masını ve anti-nazi koalisyonda yerini 
almasını istiyorlardı. Amaçları kapitaliz
mi, yönetimdeki faşist burjuvazinin Al
man yanlısı politikasının kötü politik ve 
sosyal sonuçlarından k"rumıktı. Hepsi 
faşizme k�rşı oliln, çeşitli sınıf ve sos
yal tabakalar ve onların yeralttneiıki po
litik partileri Blp, BÇP, SO.Y.ıL Demok· 
rat Parti, Cumhuriyetçi Zveno grubu, 
Radikal Parti ve diierleri aru.ndı bir 
eylem birliii, anti-faşist mücadelenin ba
şarısı için gerekliydi. Parti politik, uhr 
sal ve dini batlarına bakmida" bütiiı 
yurtseverlerin birleşmesi ve salimi, ka
rarlı eylemlerle proaran'lln uygularması 
gerektiiini vurguladı. 

Bu Moda Bulpri ..... Işçi Parti.i bü
tün devrimci maceraıCılıldardan Slkl",
yordu. Şartlar olgunlaşmadan sifahlı bir 
halk hareketini ör�demeye ymaşmadı. 
Devrimci ortamı oluşturmak için, kendi 
güçleri ile büÔl diler anti-faşist aüçleri 
hazırlayıp geliştirmeye baŞladı. 

Bulgar halkının iç faşizme karŞı mü
codeı .. i yirmi y. sürdü .. 1) Birteşik 
Cephe, 2) Holk Cephesi, 3) Holk Kurtu
luş .. Vatın Cephesi (libi birbç .. Ii�me 
döneminden geçtikten sonra, 9 Eylül'de 
tırihi uferine ulaştı. Bulpristın haI� 
nın dış faşizme karşı rnüudelesi ise .,aıi 
Almanya'sına karşı verilen Yurtse...er sa
vaşıyla sürdürüldü. 

Oç i_Iemeden oluş,"", büti01 .. IIik· 
leri ıözetilerek okunduklarında faşizme 
kırşı mücadelede içine düşülebilecek 
yanlışlar, etkin bir mücadelenin başarıl
ması için sailanmUl gereken koşullar 
ve anti-faşist kup ile anti-kapitalist 
kaVlanl" karşılıklı iliıkileri Uzerine sıi
lam bir kavraylŞ3 sahip olmak isteyenler 
Bilim Yayınları 'ndan çıkan bu kitabı 
okumaııdırlar. 

KAHBELICIN ONURU 

güne, renlrten r'enfe aoIuyordu 
güne, dalların ordlnD dÜfiiyordu 
lralkocoltl4rdı JrtJIUJtlonıp uçGeolrlardl 
baMr ku,lonyla bcroMr 
balloro incu.ww 
pınarlor. ;çceelrlerdi hlanol'ya 
IÜlkri doyıwya lro'dllYOClllrJardı. 
bGlon'filM,e .G,..I 
bildikleri bütün fOr/ulan Kjyleycceltkro 
boşa ç.rp.nıyordu 
düşnitştü Irollttıtn4Zdl 
Itör olalı gözkri orlcodon baJr.omo.ıdl 
dal ul' lÜne, gibilere 
onul'D, umuda. güzel gekeele 
ezilrlilin ebiirlilin ocuıydı içinde 
can için con lMremeyen 
gül için gül dilıemiyen 
kor gibi eriyen yitre'i 
utonan bile'i 
yere �üşen boflYla 
n bidtohbedir 
.on "ücüyle tükürecek rüzgore Irarf' 
aıçak GwnlutuRo 
Iw(a.rnı f;,n,eltkre lMreceltti 
hiç lupırdomadon 
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4.  Genel Kurul TDB -DER DE 
DDNÜM NOKTASI 

• TöB·DER'in 4. Olqan Genel Kurulu 21-24 
Alustos'da yapıbyor. Yıllarca demokratik öA:retmen 
hareketi içinde yer almıli ve TöB-DER'm çe,itli ka
demelerinde görev yapnuli biri olarak 4. OlaRan Genel 
Kurulu, kongre öncesinde nasıl deA:erlendiriyorsunuz? 

.Olkemlzde işçi ve emekçi ylRınlan büyük bir buna
bma sürükleyen MC aylar önce iktidardan düşürüldü. 
ÇeşiUi vaadlerle emekçi yıltmlann oy1ann1 da topla
mayı başaran bugünkü hükümet kuruldu. Ne var ki, 
vaadlerin aksine sorunlar daha da derinleşti. Falilst çe_ 
teletin aaldırılan artarak devam ediyor. t,çilere, öt
retmenlere, memurlara, teknik elemanlara karşı sürdü
rülen baskılar, yaralama ve öldünne olayları had saf. 
haya ulallb. Hergün &ünlük gazetelerin birinci sayfa
larını (aliist çetelerin işlediRi cinayet haberleri doldu. 
ruyor. 

ırkçı, şoven, milliyetçi baskılar, özellikle Doltu 
Anadolu bölgesinde yaşayan emekçi kiUeleri kıskaç 
altında tutmaya çalışıyor. Hükümet, faşist ııaldınlar 
karşısında her geçen gün biraz daha saRa kayıyor. Fa. 
şizmle mücadele bir yana, faşizmi besleyen uluslarara
sı tekellere, i,birlikçı burjuvaziye ödünler veriliyor. 
Tekellerin kir amaçları doA:rultwunda "toplumııal 
anlalimalar" imzalanıyor. 

Hayat pahaWıltl hızla yükseliyor. Emekçi ylRınlar. 
La birlikte biz öRretmenler hergün biraz daha eziliyo. 
roz. Bir avuç sermayedara faizsiz kredi kaynalı biçi
mine dönü,türüJen MEYAK kesintileri siirdürülüyor. 
Yönetimleri kısmen demokratikleştirilen Eititim En'
tHüJeri faliisUerin hedefi olmaya devam ediyor. Ve bu 
okutların büyük çolunluRu açılanuyor. E�timi, öjtre. 
�mJerini sördiirebilenlerin yöneticileri, öRretmenleri 
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Türkiye'nin her köııcainde demokrasiden yana güç
er büyük bir bunalım ve ,u,kunluita itilmek isteniyor. 
:;ok ilin valisi, emniyet görevlileri faşist çetelere göz 
ıu",maya devam ediyor. 

K.ıolOlı<"aSl; faliizm her geçen gün yeni ivmeler kaza
. r . �  tırmanllj:mı sürdürliyor. 

Tüm bo " Iup biten!er karşısında, faşizme kar,ı ııür· 
lüriil<,n miicadelC'!c1e, demokrasi mücadeleııinde önemli 
ıeri olan DısK ve TöB·DER gibi demokratik kitle ör
cÜtleri büyük bir .su,kunluk içerisinde. TöB-DER'in 
lo Olatan Genel Kurulu bu kOliuUarda yapılıyor. Bu 

kongre, gerek Türkiye'de verilmekte olan baitımaızhk 
demokrasi mücadeleııi açısından gerekae TöB·DER'in 
doltru mücadele eksenine oturtulm8.11 açısından büyük 
bir önem ta,ıyor. 

Demokratik kille ör&ütlerinin demokr ... i mücadele· 
sindeki etkinliklerini arbrabilme,i için, dotru yönJen· 
dirilmeleri gerekir. Dotru yönlendirmenin iki k04U' 
lundan biri, demoklui mücadeleainl dotru kavramaya 
ha�lıdlT. Soııyalist mücadeleye kar,ı tavıı abnarak de
mokrasi mücadelesi baliMılı biçimde ııürdürülemez. 
Sosyalistler, her türlü demokratik hareketi ııoayalist 
mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak görürler ve 
kabul ederler. Söylenenlerden, TöB·DER ıibi demok
rat.ik kitle örgütleriile ıoıyalu,t mücadele verilecek an
i.1ml çıkarılmamalıdıı. Bu bir perlpektit ııorunudur. 
Pprspektin dotru ııaptayıp mücadeleyi o ektene oturt· 
ımü. ayrı .-yeljr, hanp nitelikteki ör(Ütlerle hangi he· 
dener� varılacaımı bilmek ayn �ydir, 

4. GENEL KURUL öNCESINDE ıLHAN ALKAN YOROYO$lON SORULARıNı YANıTLADı 

İkincisi ; demokratik kitle örgütleri en geni, 
kitleyi demokrasi mücadelesine çekmek zorundadır. 
Faşizme kar,ı emperyalizme kar,ı kitlesel tepkiyi ör
giit.lemek ve yönlendirmek görevi ile kar,ı karşıyadır. 
En geniş kitlelerin Caşizme karşı birli�ini örmenin yo
lu, o kitlenin en somut en acil taleplerinden hareket 
etmekle mümkündür. Buıün faşiat tehlikenin beılarat 
edilmesi kitlelerin acil talepleri arasında yer almakta· 
dır. 

TöB·DER'in 4. Olallan Genel Kurulu'nun bu mü' 
cadeleyi eksen alarak içe dönük, dar grupçu mücadele 
yerine, dışa karliı mücadeleyi hedeneyen olumlu çö
zümlemeler getireceRi inanClndayız. 

• Demokratik kitle örgütleri bugün de bir dar bo· 
Raza ve bkaruklıRa süriklenmektedir. Sizce bu tıb· 
naklıRın kaynaklan nelerdir? 

• ıçerisinde yaşadlRınuz koşulları başlangıçta kısaca 
açmaya çalışbm. ARır koşulların üstesinden gelebil
mek, hızla tırmanan falinme geçit vermemek örgütlü 
mücadele ile mümkündür. Çalışan yıltınlar ortak sınıf 
çıkarı_n ekseni etrafında, ekonomik demokratik çı
karlarını korumak ve geliştirmek amacıyla demokra
tik kitle örgütlerinde örgütlenirler. Demokratik kitle 
örgütlerinin başta gelen görevlerinden biri de demok
rasi mücadelesinde yer almak ve en ıenili yıRmlan bu 
mücadeleye çekmektir. Ne var ki, özellikle son yıllar
da demokratik kitle örıülleri bu ililevlerini yeterince 
yerine getiremiyorlar. Iç mücadelenin öne çıkardlRı 
darbotum ve bkarukhRın içerisinde bocalıyorlar. 

Bu bkanıkbltm kayn&tı ikili. Birisi dlş etkiler. Ege
.men giiçleı in demokratik kiUe örgütlerine dıştan yö
nelttikleri ince, hesapb ve planlı saldınlar. Ve provo
kasyonlar. İkincisi ise örgüt içi etkenler. örlÜt için et· 
kenlerin başında karşı devrimeiözü açılta çıknuş Mao· 
culuRun yaratbRı tahribatlar geliyor. Temelde egemen 
güçlerin demokratik kitle örgütlerine saldırıları ile 
MRocuların saldınıarı, yöntemleri farklı da olsa bir 
!ıoktada ç..kışmaktadır. Her iki kesimin ince planb 
ııaldmlarına karşı ideolojik uyanık.1ık içerisinde ol
mak, oyunları önceden görmek ve bu oyunları ters 
yüz etmek başta sosyalistler olmak: üzere tüm ilericile· 
rin ve tutarlı demokratların görevidir. 

Yine demokratik kitle örgüUerini tıkanıklılta iten 
iç etkenlerden biri de deRişik biçimlerde ortaya Çı
kan ııapmalardır. Demokratik kitle rrlÜtlerini salt 
ekonomik demokratik mücadelenin aracı haline ge· 
tirmeki,teyen ııae ııapma ile, ekonomik, demokratik, 
politik mücadele bütünlüRünü gözardı edip demokra
tik kiUe örgütlerini sadece politik mücadele aracı ha
line getirmek isteyen sol sapmadır. 

Her iki sapma ayrı özelliklere sahip olmakla bir
likte demokratik kitle örgütlerinin mücadele,ini bb
makta birlelj:irler. 

Bu kabn çerçeve içerisinde TöB·DER özeline indi
Rimizde daha karmaşık bir yapı ile karşılaşıyoruz. 
TöB·DER geniş bir tabanı kucaklıyor. Uyeleri ülke 
düzeyine yayılnuş. örgütlenme mücadele,i ve ııelenelti 
köklü. Bu özelliklerinden dolayı, henüz adı dahi belir· 
lenmemiş " politik çizgiler" TöB·DER içerisinde ken
dilerine taban aramaya kalkıyor. "TöS·DER 'i ele ge· 
çirireem Türkiye'deki hareketi ben götürürüm " mantı· 
tı örtüt içi mücadeleyi öne çıkanyor. Böyleııi yakla
,ımlar giderek TöB-DER'i ideoloji k mücadelenin " tek 
aracı" konumuna sürüklüyor. Sonuçta daha deRi4ik 
haııtalalar ortaya çıluyor. Bu haııtabklardan ilk ikiM 
dar grupçuluk ve t.as.fiyecilik. 

Dar grupçuluk; kitle örtütlerinm yönetimini ele ge
çirmeyi veya yönetimi kaybetmemey. giderek tek 
amaç haline getiriyor. Bu amacın gerçekleştirilmeıi 
pahaama her türlü yalan, ittira kampanyalan ııürdürü
IÜYor. Delege hesapları naylon Ij:ubelerin olu,turulma
sına kadar uzatıhyor. Bu ve benzeri yanb, yak.la,ımla,r 
kitle örgüUerinde tahribatlar açmaktan ve ilj:levıni tı· 
kamaktan öte hiç bir sonuç vermiyor. 

• O halde bu &Orunların üsteıinden naaıl gelinebl
IIr? 

.Sorunların çözümü, ıorunların kaynaRını doRru 
.. plamaktan geçiyor. Bilimsel soayaliamin klUe örtüt· 
lerini nUlI deRerlendildiRini bilmeden kJtle örctit1erin
deki hertürlü yanh, ve _pmayı açı,a Çıkarmak, bu 
yan114ların ve .. pmaların üsteslnden getmek zorla .. -
cakbr. 

Yukarıda deA"indilim baamıltzlık, demokrui • so.
yalizm m\JC8.dele.inde kullanılan aracın önce özeHikle
rini ve yapısını bilmek "erekmektedir. ömeRin de
mokratik kitle örgütlerinin yöneticileri, örıüUeri,ıb 
kitluelliRini umursamaz tavırlar. düter_, y.plIUlın 
demokratiklilini bozarsaı kitlenin en .omut en acil 
ıorunlarından hareket.Je bu .orunların politik mücade
Le ile içiçelitini gözardı edeneı arruıç olarak demokra
tik kitle örgütlerine aiy .. ' parti " levini yükJene, bu 
örgütler iııtenae bile tıkanıklıktan kurtarılamu. 

TöB-DER'in 4. OlaRan Genel Kurulunda dar grup
çu heııapların, taııfiyecililin, kariyerizznin, ma.kyne
Itzmin üzerine ilkeli ve tutarb bir tavırla gidilmelidi.r. 
Belirli aiyasi çizgilerin, aeçim alma, yönetime ,elme, 
yönetimde kalma he .. plan ile her tarafa çamur atma 
ve iftira kampanyalarma pnne manbk 'ft yalda,ımlan 
mutJ..a.ka te,hir edilip bir daha örtütümüzün yapwnda 
yeteremiyecek biçimde mahkum edilmelidir. TöB· 
DER 'in ekonomik olanaklarını, hovardaca tüketerek 
örtütümüzü bu yönüyle de ,üçRizle,tirenlerden heuıp 
sorulmalıdır . 

• Bu sorunlarm ı,ıRmda 4. Olala:ı Genel Kurulda 
demokrat, ilerici ve ıoıyalilt ölr'etmenlere dqen IÖ
revier nelerdir? 

eTÖS'ÜD kuruluşundan bu yana öqütiimüzüıı pM) 
kurullarına katıldım. Bu ıenel kurullann hemen tü
münde YÖDetime talip IlUplar olmu,tur. Ele,UrUer ve 
özeleştiriJer yapılnuştır. Bu genel kurulların her biri 
demokratik öRretmen hareketine yeni ufuklar açm .. -
tır. Balımmzbk demokrui mücadeıe.inde dotru be
deflerin aaptanmaııı, dotru ,örütlerin plitip &üç •. 
mesine katkıda bulunmu,tur. Ileriye yönelik ,elitme 
sürecinde, ao.yaliltlerin ve tutarlı demokratlarm ta'ft'l 
belirleyici ve yönÜ!ndiri�i olmu,tur . 

örgütümüzün içerilinde bulundulu buJiia.kü dubo
laz ve tıkanıklıklan a,,"*da yiDe en biiyü JÖI'n ye 
&Orumluillk ao.ya1iatlere n tutarlı demokratlara diit
mektedir. özellikle Demok:raıı.i Için Birlik pubu.nun 
deleıeıeri bu görev ve lOrumluluk bilineiyle dawaDa' 
cak ve TöB·DER'in 4. D1alan Genel Kuruluna katda
caklardıı. 

Bu konırede birtakım puplar özeUikle de örpt 
yöneticileri, yapbkları yanlı,lann, açbldan tahribat
larm heııabını vermekten kaçabilmek için, miieadeleyi 
birtakım serap hedeflere çekmek isteyebUirler. Bu 
amaçla Kongre öncesi ve Kanare ıurua bir taJOm tab
riklere prebilirler. 2 Altuıto, tarihli Genel Merkez ya
ym organı ve peşpeşe çıbnlan birtakım bro,iider 
(Genel Merkez yanlıst) bu tahrikçililin ön adun.lan 
sayılabillı. 

Hangi gruba memup oluna obun deleıe arkw,la· 
rtmızın bu tahriklere kapdmarnaıa ıerekir. Mücadeleyi 
özeUikle çekilen alanda aerUeştirmeye kallu,mak, ör
gütümüz TöB-DER'd" buıjuvazinin rahatlıkla Jl,lzabUe
ceRi gedikler açabiılı. Bu Kediklerin onarımı bem ,üç· 
leşebHir, hem de demokrasi &üçleriue plhabya mal 
olur. 

Sosyalistlere tutarlı demokratlara dü .. n ,örevler
den biri de örgütümüzu daim yönlendirebilecek tu
tarlı, ilkeli bir kadıonun yönetime ,elmeııini ullarna
ya çalışmak olmabda . 

Bunun için, dar P'UpçuluRu öne çıkarmayan, bir· 
taJUm pe,in dayatma1ara düşmeyen, ilkeli, kabCl e:n 
geni, ötretmen tabanını kucaklayan, Maocu ve birey
lel teröriııtlerin dışında k&lan ıruplarla BİRLlK oluş
turmaya çab,acaRız. 

Konuya ilitkin her türlü emeklili ıöıılererek, öt
retmen tabanının özlemleri dolrultuaunda BİRLIK'in 
olu,turulmasında üzerimize dÜ4en ,örevleri, ıoıyalilt 
ııorumlu1uRumu:ı.a uy(Un olarak yerine ,etireceRiz. 

Birlik çafyılarında, ilkeıiz yakla,ımların üzerine 
gideeeRiz. Faydacı, giinübirlik lavıı deRilitirenleri ge
rekine te,hir edeeeA:iz. Sadece yönetime gelmek için 
yapılmak iııtenen birlile evet demeyeceRız. TöB. 
DER'i halımJl,lzlık demokraai mücadelea.inde en etkin 
kılabilecek anlayışların yönetime gelmesı temel ilke
ıinden ödün vermeyeceRiz. 

örgütlü ötretmen mücadelesi her geçen ,ün tmtu· 
larını atarak, bk&nıklıklannı a..,.lı:, bilimeel ıoıyaliz' 
min kılavuzluRunda yeni mevzUer kazanacaktır. 

Bu doRrultudaki TöB-DER'in 4. Olalan Genel Ku
ruluna b&fU1lar. 
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