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Ecevit'in Ege'li iş adamlanyla 
toplantısı 

CHP EGE'DE 
AP'NiN YERiNE' 

OYNUYOR 
AlunerONAL ıZMIR'DEN YAZIYQR 

CHP al�tıklı Ecevll hükü· 
meti hızla daha saRa kaymaya 
devam ediyor.Yanında eşi, dört 
bakan ve 40 teknokratla geçti
Iimiz Cumartesi İzmir'e gelen 
aa,bakan Bülent Ecevit, bura· 
da Ege'li işadamları ve sanayici
lerle bir toplantı yaptı. Uç saat 
süresince Ege Sanayi Odası Baş
kanı Yılmaz Adıgüzel'in. İzmir 
Ticaret Odası Başkanı Dündar' 
Soyer'ln ve lzmil:,. Ticaret Bor
sası Başkanı Hasan Güven 'in 
yakınmalarım dinleyen Başba
kan, ikibuçuk saat süren ko
nuşmasında Egeli işveren ve sa-' 
nayicilere, "ka! dalını aşırtıp 
düze çıkartmı" sözü verdi. 
Buı;uva basım ertesi gün "Umut 
Partisi"nin lideri Başbakan'ın 
işverenlerle muUu anını, ''Ece
vit, iş adamlarından, iş adamla· 
rı Ecevit'ten çok memnun", 
''Hükümetin düzen detiştirme
sinden korkmayın", "Ecevit, 
hj adamlanna moral verdi". 
"Bizden Korkmayın" başlıkları 
ile veriyordu. Nitekim, toplan· 
tlya katılan iş adamları ve sana
yiciler de Ecevit'in açıklamala
rından memnun kalmışlardı. 

öyle ki, AP ıZmir b Başkanı 
Hayrettin Yorgancıoeıu, top
lantıyı kah gözleri kapalı, kah 
açık izlemişti ama, Ecevit'I, 
konuşmasını bitirdikten sonra 
elleri kızarıncaya dek alkışla
mıştı. 

EGE BURJUVAZISI 
ECEvtr'E 

ÖVGÜ YACDIRIYOR 

Ege'li buıjuvazinin temsilci
leri, Ecevit'in yaptıeı açıklama
lardan duydukları memnunlu· 
Ru bir gün sonra basma de!!1eç. 
ler vererek belirttiler, ışadamla. 
rı, Başbakan 'ın, öteden beri 
söylediRi "düzeni deeiştirece
Riz", "insanca hakça düzen" 
gıbi sözleriyle, "geri kapitalist 
sistemin reorganize edilmesini" 
anlattıRım; bunun da kendi
leri için çekinilecek, korkula
cak birşey deRii, sevindirici bir 
olay olduRunu söylüyorlardı, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Baş
kanı Yılmaz Adıgüzel, "Sayın 
Ecevit'ten (�"hlatıcı yanıtlar 
aldık, Başbak�ı düzen deRi
,ikUlinden, özel sektörü yok 
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etmek deeil. aksayan 1,lerin dü· 
zeltilmeslni, illkeye sosyal hu
zurun. iş ve çalışma barı,ının 
getirilmesini kastediyor" .dedl. 
İzmir Tıcaret Odası Ba4kanı 
Dündar Soyer de "Ecevit kuş
kulanmlZl daRıtb" sözleriyle 
görü,lerini açıkladı. 

CHP aRırhkll Ecevit hükü' 
meti hızla saRa kaymaya devam 
ederken. CHP de, zaman yitir
meksizin AP olmaya, daha dot· 
rusu AP'nln yerini almaya ça· 
balıyor. Bunu da "�n gider
sem MC gelir" demagojisiyle. 
"hükiinet olduk ama 11 tane 
baRımslZ milletvekiline bakan· 
lık vererek olduk. inşallah 1981 
de tek başına iktidar oluruz 
da o zaman siz emekçilerin de 
derdine çare buluruz" demago
jileriyle kitlelerden gizlerneye 
ça.lışıyor CHP'ne ne olduRu bi
linmeyen ve açıklanmayan bir 
"sol sosyal demokrat" kanat 
yakıştıranlar da buna yardımcı 
oluyor,Şimdiye kadar bu iddia· 
yı' öne sürenlerin iddialarının 
dışında somut olarak bir varlıRı 
görülmeyen "sol sosyal demok
ratlar" hikayesi ile işçi ve 
emekçi kitlelerin ilerici ve de
mokrat unsurların CHP'nden 
yüz çevirmesi engellemneye ça· 
lışılıyor. 

Ecevit, bu arada "alma şık
sızlık" iddiasını da "başarıyla" 
kullamyor. Ecevit'in İzmir bur
juvazisi ile yaptıRı toplantı, bu 
iddianın arkasına sıeınarak bü· 
yük sermayeye yeni güvenceler 
vennekten başka anlam taşınu· 
yordu. Bu güvencelerden başlı· 
casını Ecevit şöyle dile getirdi. 

"Kar marjlarını saRlıkh bir 
düzeyde oluştunna, aynı za· 
manda işçilerin ücret arttımıa 
isteklerinin de makul bir düzey· 
de oluşmasının temel koşulu· 
dur. Bu konuda benim nasıl bir 
çaba içinde oIdutumu son haf· 
talarda gözlemlşsinizdir, Ama 
çok yüksek kir marjlarının sür· 
düRü bir ortamda işçilerden üc
retlerini makul bir düzeyde tut· 
maları beklenemez." 
v Böylec;e, Ecevit. son hafta
lardaki çabalarının büyük bur· 
juvazi tarafından dolru kavran· 
masını ve karşılıksız bırakılma
masım istedi. Yalnız bununla 
da kalmadı. Aynı zamanda iş· 
verenlere. hüklB'netin. Türk·İş' 
le kamu kesiminde yaptıRı 
"toplumsal anlaşma "nın benze· 
rini "kar maıjlarını saRiıkh dü· 
zeyde tutabildikleri takdirde 
kendilerinin de yapabileceRini" 
öRütledi. 

"Başbakan daha da ileri gitti. 
Büyük burjuvazinin "kilr marj" 
larım saRiıkiı bir düzeyde luta· 
bilmesi için", hükümetin her 
türlü ihraç ve kredi olanaklarını 
saRlayacael sözünü verdi. Geri· 
ye ise, işçi ücretlerini sınırlan
dırabilmek için özel sektörde 
de toplumsal anlaşmanın yapıl
ması kalıyordu. Ecevit, büyük 
sermayeye bunun için de yol 
gösterdi. "önce toplumsal an· 
laşma için kendi aranızda anla· 
şın. Kendi ortak noktalarınızı 
bulun. Ondan sonra sendikacı· 
larla görüşün" dedi. Ecevit, 
Thrk.lş'le imzaladıRı toplum· 
sal anlaşmaya benzer bir anlaş· 
mayı DISK'le de yapmayı he· 
deneyen görüşmeleri sürdüre· 
ceklerini de açıkladı. 

BIR BAŞKA 
DÜZEN DEClşlKLlC1 

Ecevit, işverenlere güvence 
vermeyi sürdürürken karasın
daki "düzen deRişikliRini" de 
açıkladı: 

"Biz bu düzenı deRı,dreee
Riz derken, özel sektöri.i orta
dan kaldıracaRız. demiyoruz, 
özgürlükçü demokrasiye ina
nan ve benimseye' n bir partinin 
ve hükümetin özel girişimi de 
benimsemelii doRaldır. ERer 
özel sektör. özel giri�im olmaz
sa. o üJkede özgürlükçü demok
rasi d� yok demektir." 

Başbakan, devletleştinne, 
demokratik halk kooperatifi ve 
halk sektörü konularında da 
Egeli buıjuvazinln kuşkularını 
şöyle gidermeye ç alıştı: 

"Benim devletleştirme ko
nusunda ya�tılım açıklamalar 
hakkında bazı kuşkularımz ol
duRunu çok iyi biliyorum. Biz. 
önemli madenler ve yeraltı kay
naklan dışında herhangi bir 
üretim aracını devletleştirrnek 
gibi bir niyetin içinde deRiliı. 
Traktör datıtımında, demir çe· 
lik daRıtımında belli bir düzen· 
lemeyi yapmak devletleştirme. 
olarak yorumlarunamalıdır ... 

"Ozerinde belki şu aşama
da anlaşamadlRımız ama birbi
rimizi daha yakından tanıdıkça 
ve konuştukça anlaşacaRımlZ 
bir konuda halk sektörü ve 
kooperatitçilik. Bu konularda
ki yaklaşımımızı razla ideolojik 
bulanlar olabilir. Sizleri koope· 
ratifçilik deRil, kuUandıRuoız 
demokratik halk kooperatifleri 
terimi ürkütüyor. Bugün bu tür 
kOop'�ratiner Almanya'da da 
var, Zaten Türkiye'nin koşulla· 
rı ve gereksinmeleri halk-sektö· 
rü ile kooperatifçiliRi zorunlu 
kılıyor ... " 

Büyük buıjuvazinin CHP' 
den ve onun hükümetinden duy
duR u kuşkular, Ecevit'e göre, 
"iyi tanımamaktan" geliyordu. 
Ecevit'in kendisi de "birbirleri
ni daha yakından tanıdıkça. 
konuştukçalı anlaşacaklarını 
açıklıyordu. 

''YA DAVULCllYA, 
YA ZURNAOYA" 

Bu gelişmelere şaşırmamak 
gerekiyor. Bilimsel sosyalistler 
şimdiye kadar şaşırmadılar. şa. 
şttmıyorlar. Çünkü bilimsel sos· 
yalistler, CHP'ne hiçbir zaman 
sahip olmadıRı ve olamayacaeı 
misyonlar yüklemediler. "tıeri 
demokrasi" adına burjuvazinin 
kuyrueuna takılmayı öRüt!e
yenler gibi de bugün "içimiz 
kan aRlıyor" demek zorunda 
kalmadılar. Bir buıjuva partisi 
olan CHP'nin kendi demokra· 
Lik çizgisinde tutulmasının da 
bir mücadeleyi gerektirdieini ve 
bu mücadelenin yine CHP'nin 
uzlaşmacı çizgisini hedpf alma
sı gerektiRini açıkça belirttiler. 
Bunun da yolu, herşeyden ön
ce, işçi sımfının bilimsel sos
yalist politik hareketinin güç. 
lendirilmesinden geçiyordu ve 
bugün de oradan geçiyor. CHP 
hükümetine toz kondunnamak 
için' işçi sınıfının halımsız ha· 

reketini, kitlelerin örgütlü eyle
mini yasaklamak, CHP'ni de 
bütünüyle büyük sermayeye tes· 
lim etmekten başka anlam laŞI· 
mıyor. 

Çok söylenen bir halk deyi· 
şi vardır: "Kızı kendi haline bı· 
rakırsan, ya davulcuya varır, 
ya zurnaeıya." Aynı deyişi sos· 
yal demokrasi için de tekrarla· 
mak gerekiyor. Sosyal demok. 
raslyl kendı başına bttakırsan, 
Işçi sınırının mücadelesini, kıt
lesel mücadeleyi yasaklarsan, 
büyük burjuvazinin kucaRına 
saRiamca oturmaktan başka ya
pacalı da yoktur. 

BALGAT 
KATLIAM/NDA 
YARALANAN 
EMEKÇILERI 

ÖLüME 
TERKEDENLERI 

IHBAR 
EDIYORUZI 

öDcekl hafta P...- alt· 
fOIDI tatiıI t.1iller ADIwıı' 
Dm Bolcaı ... tiııdo dört bb· 
yeyl ol<ımlıllk oDabIarIa ta· 
rayaıalt dört .aietçıyllıalJet. 
Wer, Sllabh aldın _URda 
yaraloıwı dört .. ekçı olay 
ertesiııcıi Anlwıı Tıallk !lu
taDesI'De klldırılııııfladı, 
Dört yuaiuıuı ........... ii" 

, teklı müdolıolo yapılaıoc!ılı 
ıçın öldilklerl _"'dı. YIirII
Yllt, olay ..-ı bul.- Dii· 
belçl olan ,e ııllbelçl_ 
aldaııaralt _ yaaiıiaıı 
öÜlle terl<edoD Iki ............ 
ilimierini tesbıt eiti: Nöbelçl 
memurlar Hıu EnLI_ •• 
SelmaD Budak, yanbimıı 
_neye pU __ .. , 
�dr EyUb'ü dt yuıiiruıa .... 
rak DÖbetçl _ lIIdıOq> 
kapıyı kUiıı.y_k, yaraiıiaıa 
mlldahale edIIıııeobıl tiııleııılt
\erdi. 

Olay tanıkları, YiiıiIJüt 
muhabirieri .. , _ 
doktor buluDlDu, _yılı iili 
yarabnlD mutlalıa k� 
olacaaını, bu itl ki"ıılD .... 
kaybındaD tiklilklerlnl boIM· 
tiler, Y ..... ılann � ... 
tIrIlmHlndtn 1OIIrI, çaini .... 
_lıemencÖ .... ...
gereun Ic:opçı doktor Ert .... 
Ni Yelnailif lıullDeye çlL· 
r�dı, MHP 'II olarak b1UneD 
Yeloaltay ç .... ya ....... 
hamDIye 1.ImodI, Böyloee 
Yeloalıay cıa dört emekçinin 
\wien tiüıı. __ Imesi 
için düzenlenen tertibe obı· 
dı, 

Tertibln boyuUan ıeçen 
hal,la yapılan bir batka .ç,k· 
lamayı. daba açık biçimde 
ortaya çıktı. KıUiarnı' dü
zenleyenlerden ısı Armal_n 
Trafik Haslanesi'nde·lÖrevliy· 
di ve bu göreve yeni SlRhk 
Bakanı tan döneminde geti
rilmişti. Mete Tan dÖMmil\de 
Saltık Bakanlılı'ndaki ııö ... • 
lerinden alınarak aynı hasta
neye sokulan diRer komando
ların da adını açıklıyoruı: Ay
han Ueur Ece, İbrahim Din· 
çer, Musta�a Aydalan, Ş.bin 
Yıldırım. 

Balgat katillerinin tleba,ı
sı lsa ArmaRan geçen haCta 
ele geçirildi. İsa Armalan'ın 
ik8met etli�i Karapınar ma· 
hallesi, raşist cinayet merkez
lerinin yu"al"ndıRı kararph 
bölgelerinden biri olarak bili· 
niyor. lsa Armalan'ı fle ... 
çirdiRini açıklayan yttkilil.· 
rin, bu bölgede gizle�n dilrı 
karanlık yuvallrı ortaya 
çıkarmak ıçin zaman •• çiı
memelert gerekiyor. 



BAGIMSIZLIK VE BARIS 
• 

MOCADELESi 
CAN AÇiKGÖZ 

CHP'nin kitleler karşısında söylediklerinin tam tersini yapar olması du
rumu, her olay ve gelişmede bir kere daha ortaya çıkmakudır. Bunun son ör
neAi, ambargo ve ambargonun kaldırılmasına ilişkin kararda izlenen tutum oL
muştur. "Ulusal savunma kavramı"nın CHP tarafından ABD ambargosu dola
yısıyla ortaya atıldığı hatırlardadır. Bu "kavramlta daha sonra hükümet prog
ramında da yer verildi. Ama ambargonun kaldırılmasına ilişkin kararla beraber 
Başbakan Ecevit'in ağzından öğreniliyorki, ambargonun kaldırılması, "ulu
.sal savunma kavramı"nı geliştirmek için yeni olanaklar yaratmış. Ambargo
nun kaldırılmasıyla neredeyse ABD emperyalizminin dize getirildiği, Türkiye' 
nin bağımsızlığı yolunda adım atıldığı ileri sürülecek. 

Oysa durumun tam tersi olduğu ortadadır. Türkiye Işçi Partisi Merkez 
Yönetim Kurulu bildirisinde belirtildiği üzere "Ambargo ve ambargonun kal· 
dınlmasına ilişkin gelişmeler, temelde, Türkiye'nin bağımlılığını daha da artır
ma yolundaki emperyalist iS1ek ve planların açık bir kanıtıdır". Türkiye, ABD 
emperyalizminin ekonomik, politik, askeri dayatmalarıyla karşı karşıyadır ve 
yerli büyük burjuvazinin sınıfsal çıkarlarıyla da uyum içinde olan bu dayatma
lar, CHP hükümeti eliyle uygulanmaya konulmaktadır. 

Olan budur ve verilen demeçler, yapılan açıklamalar bu durumu gizle· 
meye yetmemektedir. "Ambargo sorunu ayrı iştir, Kıbrıs ayrı" sözleri, Baş
bakan'ın ağzından sık sık duyulur olmuştur. Ama anıbargooun kaldırılmasına 
ilişkin karar ortadadır ve Kıbrıs sorununun çözümünde ABD ve NATO'nun 
saldırgan emel ve çıkarlarının ağır basması tehlikesi artmıştJr. Benzer bir du
rum ABD üsleri için söz konusudur. Tekrar .açıımalarının ambargonun kalk
masına bağlı olmadığı defalarca tekrarlandığı halde, Başbakan Ecevit'in bir 
g;ızeteciyle yaptığı görüşmede söyledikleri şunlar olmuştur: "Bilindiği gibi 
sözkoousu tesisler ambargo üzerine kapatılmıştı, daha doğrusu işlemesi dur
durulmuştu ve ambargo kalkınca yeniden açılması söz konusuydu. Biz de bu 
tutumu hükilnete geldikten sonra sürdürmüş ve ambargonun kalkmasından 
sonra bunlardan gerekenlerin yeniden işlemeye başlaması için gerekli koşulla
rı saptamak üzere görüşmeye hazır olduğumuzu belirtmiştik. Bu sözümüze 
elbette ki bağlıyız." 

Gizlenemez, saklanamaz hale gelen yalnızca yapılan işin ne olduğu de
ğil, neleri de ka.psoldığıdır. Örneğin Başbakan Ecevit'in halefinden devralarak· 
kullandığı deyimle "tesisler"in neler olduğu artık günlük basının sayfalarını 
kaplamaktadır. Günlük basında haritalarıyla yer alan ayrıntılı bilgilere göre, 
Türkiye toprakları, Doğu Akdeniz'deki ABD Hava ve Deniz Kuvvetlerinin 
nükleer cephaneliği haline sokul-muştur.Yine bu haberlere göre, ABD 'nin Do
ğu Akdeniz'de karada üstlenen en uç noktadaki nükleer saldırı uçakları Tür· 
kiye toprakları ÜZerinde bulunmaktadır. CHP hükümeti şimdi, işte böyle 
"tesisler"in açılması, açık olanların çalışmalarını sürwrmesi için pazarlıklar 
içindedir. Alınacak paranın tatmin edici olduğu kanıtlanmaya çalışılmakta
dır. Kısatası vatan toprakları tekrar tekrar piyasaya sürülmektedir. 

CHP hükümeti üsler meselesi ile ilgHi olarak, "üs yoı.... tesis var", "ka
patılmadı, işlemesi durduruldu" safsatalarıyla altından kalkılmaSJ zor sorum
luluklarla karşı karşıya olduğunu bilmek zorundadır. "Onurlu bir politika" 
yürütmek. kapatılan üslerin tekrar açılmasını deAii, tw" ABD ve NATO üsleri
nin kapatılmasını, y .... t topraklarından söküli4> atılmasını emretrnekledir. Em
peryalizme bağımlılık zincirterini kırmak yolundaki mücadelenin gerçek sa
hipleri, işçi sınıfımızın, emekçi halk kitlelerinin, tüm demokratik ve anti-em

peryalist güçlerin bu gelişmeleri dikkatJe izlediAi unutulmamalıdır. 

Türkiye'nin ABD emperyalizmine olan baAımlılıA:ının daha pekişıirilme
si sonucu verecek dış p�itika alanındaki bu gelişmeler, diğer yandan, Akde
niz ve Ortildoğu'da gerginliiin utmasına da neden olacak niteliktedir. Ayrıca 
Türkiye, topraklarının ABD ve NATO'nun saldırı üsleri olarak kullanllmaSJna 
izin verdiği sürece, dünya barışını tehdit eden adaklardan biri olmaya devam 
edecektir. 

Emperyalizm, sömürii ve egemenlik alanlarını korumak, ulusal ve to� 
lumsal kurtuluş hareketlerini tehdit ve baskı altında tutmak, sosyalizmin dün-

ya çapında ilerleyişini durdurmak için. hiçbir zaman terketmediği saldırgan
IıAını sürdünnektedir. Sosyalist sistemin ve dünyanın ttm barışçı güçle rj nin et· 
kjnliAi karşısında evet demek zorunda kaldığı yumuşamayı red etmek ve bu 
sürecin gelişmesini durdurmak için can atmaktadır .Soğuk savaş havası tekrar 
estirilmek istenmektedir. 

Ambargo, ambargonun kaldırılmasına ilişkin karar, üslerin açllmaSJ, 
Kıbrıs sorununun çözümünde ABD ve NATO'nun ağıriıAını artırmaya yönelik 
dayatılan koşullar, IMF'nin hükümet mm ekonomik kurul olarak görev başın
da olması. bütün bunların hepsi, işte böyle bir ortamda yer alan gelişmelerdir. 
Bununla beraber, ABD üslerinin, nükleer saldırı silah ve gereçler.inin Türkiye 
toprakları üzerinde bulunmasını savunmak ile dünya barışından yana olmak 
Başbakan Ecevit'e göre birbiriyle çelişmemektedir. Başbakan bir gazeteciyle 
yaptığı ve yukarıda da anılan görüşmede şunları söylemektedir: "Sözkonusu 
tesislerin dünya barışına önemli katkıları olabilecek şekilde: değerlendirilebi
leceği kanısındayım. Bunun başka ülkelerle, komşu ülkelerle sorun yaratma
yacak, fakat aynı zamanda, dediğim gibi, dünya barışına da katkıda buluna
bilecek bir biçimde değerlendinnek üzere A�erika Birleşik Devletleri'yle gö
rüşmeye, ambargonun kalkmasından soora hazır olacağız." 

Eşyanın tabiatına aykırı olan bu görüşüri, Türkiye'deki ABD üslerinden 
devamlı olarak nükleer saldırı tehdidi altında tutulan komşularımız tarafın· 
-dan anlaşılmasının en azımlan zorluklar taşıdığı ortadadır. Türkiye'deki ABD 
üslerinin, Sovyetler Birliği'ne ve Ortadoğu'daki ilerici gelişmelere karşı kul
lanılmaya hazır saldırı merkezlerini içerdiAi artık herkes tarafından bilinmek· 
tedir. Esasen yasal dayanaktın yoksun olan üslerin yeniden a.çılması Avrupa 
Güvenliği ve lşbirliAj Konferansı Belgesi ve Sovyeder Birliii Ue birkaç .ly 
evvel imzalanan Siyasal Belge'nin de ihlal edilmesi olacaktır. 

CHP hii<.tlnetinin emperyalizmle bağlarını sıkıla.ştırar.tk SÜl'dürciiğü po
litikanın ülkenin bağımsızlığıyla olduğu kadar bölge ve dünya banşı bakımın

-dan da "onurlu bir politika" olmadığı açıktır. 

Emperyalizme bağımlı, emperyalist-kapitalist ilişkiler ağı içinde ol.ı.n 
bütün geri ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de bağımsızlık için mücadele et· 
mek, dünya barışı için mücadele etmektir. Diğer bir deyişle, emperyalizme 
karşı çıkmadan, ülkeyi onun ekonomik, politik ve askeri tasallutund.ın kurtar· 
madan, bu yolda mücadele etmeden dünya barışuıdan yana olmak miinkün 
değildir. Dünya halkları arasında savaşa neden olacak çıkar çekişmeleri yok
tur, savaşın ve savaş tehlikesinin kaynağı emperyalist-Kapitalist sistem, tekel
ler, sömürücü sınıflardır. Toplumların demokratikleşmesine de karşı �an 
emperyaliıme ve onunla bütünleşen yerli egemen sınıflara karşı mücadele, 
sınıfsal düzeyde geliştirilecek kitlesel bir mücadeledir, böyle �mak durLmun
dadır. Barış mücadelesi de özünde bir �ınıf mücadelesidir. Bu yüzdendir ki, 
dünya barışının dSll güvencesi sosyılist sistem, uluslararısi iıçi sınıfı hareketi 
ve ulusal kurtuluş savaşlarıdır. 

Barış mücıdelesini geliştirmek, kitlesel kılmak Türkiye'deki �rıştlO Y.l· 

na tWn güç ve kişilerin önde gelen sörtvlerinden birisidir. Buna rağmen bu gö
revlerin yerine getirilmesini zorlaştıracak, dotrudan barış hareketine Ziilr.tr ve
recek tutumlara da rastlanmaktiıdır. Başka alanlarda da görülen, hareketin w
fiye edilmesine yönelik hasıalıkJar barış mÜC.1delesine de sıçraulm.ık isten
mektedir. Ilerici sendikal hareketin bktiii deyip bunu dinamitJeyenler, faşiz
me karşı birlik deyip bunu zorlaştıranlar, dar grupçu siyasi hegplarını banı 
hareketi içinde de yapmakta, ortada adına dolaştıkları ne olursa olsun, bilim
sel sosyalizme ters davranış ve politikalarla doğrudan barış mücadelesine nr.tr 
vermektedirler. 

1 EylUl Dünya Barış Günü bu yılda, dünyanın tim banştan yana güçleri· 
nin emperyalizme ve savaşa karşı mücadeledeki kararlılıklarının ve artan gUç
lerinin ortaya kooulaca,A:ı gün �acak. Türkiye'deki barış mücadelesini geliştir
mek, onu barış mücadelesinin geçmişine layık kılmak aynı zamanda dünya 
barış hareketini de güçlendirmek olacaktır. 



Eylül'de 
petrol ve şekere 

zam kesinleşti 
Yüriiyüş'ün çeşitli bakanIJk

lardaki k�nakla.rdan edindiA:i .• ilgilere aöre Eylül ayında pet· 
rol ürünleri ve şekere zam ya
pılması kesinleşti. BakanlıRın 
CHP 'Li yetkilileri, petrol ürünle
rine yapılacak umrnın gerek
çesi ""larak, dü,ük fiyatla satı
lan peLrol ürünleri için yapılan 
sübvansiyonun bu ürünleri kul· 
tanmayanlartn sırtına yüklen
mesini gösteriyorlar. Oysa bu 
ürünlerin en büyük bölümünün, 
ıenilj emekçi ylRınlar tarafın
dan ya dotrudan kullanılmAı, 
ya da diaer tüketim mallarında 
girdi olank kuUanıldlRı bilini· 
yar. 

Petrol ürünlerine yapılacak 
zammın gerçek nedenlni. bü' 
yük sermayenin, bu ürünler için 
yapılan açık finansmanın ken
disi. için kuUarulmuı t.alebi 
olu,turuyor. Petrol zamnu, 
uzun türedi, IMF tarafından 
bu nedenle isteniyor. GeçtiIi
miz Salı ,ünü TOSİAD Baljka
nı Berker'in, emisyon hacminin 
arttınlnuw yerine petrol fiyatla
nna zam talebini tekrarlamaaı, 
hükümetin bu konudaki hazırlı
Iıyla il,ili ,örülüyor. 

Şekere yapt.lacak um da 
yine .yna· nedene dayanıyor. 

Anarıık, prek petrol ürünlerine 

preuıe tekere yapılacak zam
mın, huat mevaiminin tamam
Ianmuın. kadar ertelenmeai ,e
rekli ,örüldü. Ecevit bü.kiimeö, 
böylece &am branna br,ı 
yü ........ t "pmleri .... Iına" 
llft'Iuyor. Bu durumda pelin' w 
...... I&l11I1UJlm Eyliil_ 
IOIlIanDda açıklanınau blkleal
yor, 

Eemt hükümetinin luuubnasın' 
dan bu yana AP, kendiıini yeniden 
iktidara haZIl'lam.a çalı,matamıı sür
dürüyor. Bu Wil'bidar Içinde, tekelci 
büylik tennayeye uzun Yadeli açıdan 
,'jyen yudıikcek bir Iı.adronun oIu,
lurulmaSl birinci yeri tutuyor. Fa,ist 
partil'le itbirtiği AP Için yeniden ik
tidar olmanın temd koıullanndan 
biri olu da, AP için, yeni iktidannda 
yine büylik burjuvuinin uıi partiıi 
duıumunu konımuı 6rııem ta,ıyor. 
Bu, AP'nin, kendi dl.fında kuracaiı it
tifakların dl.fUlda, kendi içinde de ... 
rekli bU- Iı.adrola,mayı tamambmuı· 
nı zorunlu kılıyor_ 

Al' lçindeld 100 sellfmder bu açı' 
dan anlam wanıyor, AP içindeki 
mlkadelenln kızı,muıyla Ugili haber
ler, parti içinde Ye y6rııetiminde yeni 
bir kadrolatmanın huII'hkJanru yan
ıllIyor. 8u, hiç ku,kwuz, kendilini 
)'eni kadrolaımaya aday !Ören tidCT
lerin ya da pup1ann Mtaya çılunuı' 
na ortam haz .... yor. Ancak .on ad,,' 
mderin MOnil, bup.1di yönetime 
kar,ı bir muhaııdet weketinin oIu'-

Ecevit hUkümetinin kurulu
şundan bu yana birinci .orunu 
emperyalizmle i1i,kilerinin dü
zenlenmed oldu. Bu sorunun çö· 
zümlenl'1}ulnde bugüne kadar 
önemli adımlar atıldı, ama kesin 
sonuç benüz alınamadı. Ecevit 
hükümeti bu kesin .onucu alabiı· 
mek için emperyalist güçlerin 
birbirini izleyen dayatmaları kar· 
şısında her defasında daha açık 
tealimiyetçi bir tutum aldı. Son 
gelişmelerle birlikte bu teslimi
yetçi politikanın açı�a çıkma
sında yeni bir aşamaya gelindi. 

Amerikan Kongresi'nin Uz)aş
tırma Komisyonu'nun Türkiye' 
ye uygulanan silah ambarg08u 
konusunda aldıaı karara karşı 
gösterilen tepkiler, bu yeni aşa
manın ortaya çıkmasında belirle
yici rol oynuyor. Uzlaştırma Ko
misyonu'nun kararı, ambargo
nun kaldm.lması için bugüne ka
dar öne sürülen koşulları en açık 
biçimde dile getirdi. Bu kararın 
özeUiRi, ambargonun kaldırılma· 
sı ve Türkiye'ye ve Yunanistan'a 
yapılan silah satışları ile Ameri
kan dış politikasının Doau Ak· 
deniz'deki amaçları arasında tam 
ve kesin bir paralellik kurmasıy
dı. Uzlaştırma Komisyonu'nun 
k;u-arıyla ABD, Türkiye'ye ve 
Yunanistan' a yapılan ve yaılıla
cak silah satışlarının, doarudan 
doRruya, Doau Akdeniz'deki 
amaçlarını gerçekleştirmeye yö
nelik olduRunu en açık biçimde 
dile getirmiş oluyordu. 

ABD KENDI SIKTıGı 
BULUTLARı DAGITıYOR 

Bu ne anlama geliyordu? 
'1Unerikan silah satışları naaıl 
ABD'nin bölgedeki çıkarlarının 
korunmasının bir aracı olacaktı? 
Bu iki olgu arasındaki balı, �ilah 
sabşıan yoluyla Türkiye'nin ve 
Yunaniatan'ın ABD'ye ve NATO' 
ya ballunh tutulması, böylece bu 
iki ülke araSlndaki sorunların 

ABD 'nin ve NATO'nun çıkarları 
dollrultusunda çözümlenmesi, 

mu! belirlemiyor. Gcliımelerin özü
nü, yine Demirel'in kontrolü alOnda, 
büylik ıcnnaye çevrelerinin Denıirel' 
ıe birtIkte çalı,acak yeni bir yönetici 
kadro yanınıa çalnlan oIu,tuNyor. 

Bu anlamda, örneğin "Inan muha· 
Ideti" deyimi ıa-çeldere uygun dU,· 
miiyor. İnan'ın hemanp bir muhalc· 
ret hareketinin ba,ını çebnCli 1Ö� 
konuıu olmadıtı pbi, daha önemlisi, 
Genel Baıkanlık konusunda hiçbir 
,anıı görülmüyor. AP içinde "mu ha
Idet" olarak nitelerııen ,",plann De· 
mircl'e kar,ı herhangi bir alternatir 
öne IÜfmekten vuseçmit olmala", 
İnan'ın ,anıını keıln oIa ... k ortadan 
lı.aIebnyor. Inan 'u) en büyük umudu 
batladıAı bir öra\lUl, aynı nedenle 
Inan'ın Genel Ha,kanlık adaylıiı için 
beklenen deııetl keıin olarak reddet· 
m" bulunuyor. 

Al"nin ıeçenla-de yaptlan ıZmi r 
Merkcz bçe KonlVC:li, bu durumu 
en açık blçlmly le ,Öllerdi. inan 'ın 
&ÜVen batladJğl Cemal Tarcan eldbi· 
nin bçe 8a,kanl adayı Muammu 
SatııOı ıcçimleri Iı.aybctd. Onun kar-

YURUYUS' 22 AtJUSTOS 1978 -4 

EMPERYALiZME 
TESLiMiYET 

POLiTiKASıNA 
SON i 

AMBARGONUN KALDıRıLMASıNA iLIŞKIN KARAR, ABD' 
NIN TüRKIYE'YE YAPTıGı SILAH SATıŞLARıNıN, DQ(;RU· 
DAN DQ(;RUYA, DQ(;U AKDENIZ'DEKI AMAÇLARıNı GER· 
ÇEKLEŞTIRMEYE YöNELIK OLDUGUNU EN AÇiK BiçiM. 
DE DILE GETiRDI. ECEVIT HüKüMETI, BU KARAR KARŞI· 
SINDA, ABAD HEGEMONYACıuGINI SAVUNMA VE ONU 
HAKlı Ç ıKARMAYA ÇALIŞMA YOLUNU SEÇTı' AYNI 
GüNLERDE EMPERYAliST FINANS KURULUŞLARıNıN 
YENI iSTEKLERININ DE YERINE GETIRILMESI, EMPERYA· 
LIST GüÇLER öNüNDE IZLENEN TESLIMIYETÇI POLlTI· 
KANIN YENi BIR AŞAMASıNı BELIRLIYOR, TüRK LIRA· 
SIYLA ILGiLi ALINAN SON KARAR, TüRKIYENIN ULUS, 
LARARASI SERMAYE PIYASASıNA BAGIMLlLlGININ DA· 
HA DA ARTIRILMASI ANLAMıNı TAŞıYOR, 

daha doRrusu, bu çözümün bu 
iki ülkeye empoze edilmesi kuru· 
yordu. Bu arada Kıbns sorunu
nun da aynı biçimde çözümlen
mesi, Türkiye'deki Amerikan ve 
NATO üslerinin daha etkin bir 
biçilnd, çalıştınlması, Türkiye' 
nin başta Sovyetler Birli�' olmak 
üzere sosyalist ülkelerte ve bölge· 
deki antiemperyalist, ilerici re
jimlerle ilişkilerinin kontrol altı
na alınması, bölgede ABD pat· 
ronluaunda sürdürülen silahlan· 
ma yarışındaABD'nin ve NATO' 
nun tek söz sahibi olma durumu
nun korunması saıtlanacaktı. 

Uzlaştırma Komisyonu kara
rının açık anlamı buydu. Karar, 

ABD 'nin bölgedeki müdahaleci, 
hegemonyacı politikasının üze
rinde bugüne kadar asılı tutulan 
sis bubtlarını da bilinçli olarak 
kaldırıyordu. Bu tutum, emper
yalizmin en saldırgan güçlerinin 
uluslararası ilişkilerde hegemon
yacllıA:ı halklara bir olgu gibi ka
bul ettirerek barışçı güçlereaçık· 
tan açlA:a meydan okuma, böyle
ce "soltuk savaş" kurallarını fii
len yeniden canlandırmaya yöne
lik son zamanlardaki politikaları· 
nıu doltrudan bir yansımasıydı. 

ABD yönetiminin tam aynı gün
lerde pervasızca OrtadoRu'da 
"doA:rudan ulusal çıkarları oldu
lunu ileri sürerek Camp David' 
de hazırlanan "üçlü zirve"ye 
"tam taraf" olarak katılacaRını 
ilan etmesi de yine aynı doarul
tuda bir gelişmeydi. 

Uzlaştırma Komisyonu'nun 
kararı NATO'da alkışlarla karşı
landı. Brük8eI'deki çevreler, bu J 
kararla ABD 'nin Doau Akdeniz' 
de "hakem" rolünü açıkça üsUen
diRine işaret ederek, bunun ken
dileri için kararın temel noktası 
olduaunu belirttiler. Komisyon 
kararmın, ABD'nin böııedeki be
lirleyici rolünden vazgeçmediRini 
özeııikle vurgu)aması, Yunanis
tan'da da, ABD'nin ve NATO' 
nun vesayetini ellerinden kaçır' 
ma endişesiyle ambargonun 
devamını isteyen ı,.�vrelerin a1k1' 
şıyla kar4llandl. Şoven sosyal 

demokrat muhalefet dışında he· 
men bütün burjuva politika çev· 
releri, bugüne kadar ambargonun 
kaldırılmasına en uzlaşmaz bi
çimde karşı çıkanlar kendileri 
deRiimiş gibi, ambargonun "ken
di istedikleri koşuUarla kalktıaı
nı" ilan ederek Komisyon kararı
nı göklere çıkardılar. 

HüKüMET 
ABD HEGEMONYACılıGINA 

RESMEN SAHIp ÇıKıYOR 

Türkiye'de kararın muhatabı 
Ecevit hükUmetiydi. Ecevit hü
kümeti ambargonun kaldırılması· 
nı en önemli "başarı" göstergesi 
olarak bekliyordu. Bu "başarı" 
hiç kuşkusuz gerici MC partileri
ne karşı ABD'nin ve NATO'nun 
desteRini kendi arkasında göster
meye, ekonomik bunalımın 
çözümünde emperyalist kuruluş' 
ların yardım elini yakalamaya, 

emperyalizmle i1i,kilerinin düze' 
ne eirmesini bekleyen büyük ler
mayeden ".terin" almaya yöne· 
lik bir "ba.,..rı(' olacaktı. Aynı 
"bafUı"bekleyl.fi, kuruıu,undan 

bu yan. ABD'nin, NATO'nun, 
IMF 'nin, Dünya Bankuı'nın her 
tiirlij dayatmaana .yak uyduran 
hükümetin bu teslimiyetçi politi
k.asınm temelinde yatıyordu. 

Uzla4wma Komlayonu'nun 
kararı Ecevit hükümetine oyna· 
yabilecell tek rol bıraktı:Ambar' 
gonun kaldırılmı4 olmasını savu
nabilmek adına ABD'nin apaçık 
ortaya çıkan hegemonyacıhRınl 
savunmak ve bunu 'ıaklı göıter
meye ÇalıŞmak. Komisyon kara-
rı, Türkiye'yi açıkça ABD'nin 
DoRu Akdeniz'deki çıkarlarının 
bir aracı, bir sıçrama tahtaaı ola
rak gösteriyor ve ilan ediyordu. 
Ecevit hükümeti, kamuoyundaki 
tepkileri yumuşatmak için öne 
sürülen birkaç küçük "itiraz" dı· 
şında Komisyon kararına sahip 
çıkarak, Türkiye'ye verilen bu 
rolü fiilen benimtiyor, Amerikan 
emperyalizminin apaçık baskı ve 
begemonya emellerini me,ru ilan 
ediyordu. 

TAZE PARA YOLU 

Böylece Ecevit hükümetinin 
emperyaliı:m karşılındaki uzlaş· 
macı politikası, belki kendisi için 
oldukça erken bir dönemde türlü 
çeşitli sis perdelerinin arkasın
dan kendisini bütün açıklıaıyla 
sıyırıp teşhir ediyordu. Ecevit 
hükümetinin kendi zamanlamUl 
açwndan "erken" olabilecek bu 
açıaa Çıkma, nesnel koşullar açı
Slodan kendi özgün zamanına 
oturuyordu. ıunbarıo kunusun
daki kararın beklendili &.Jr.ı sua· 
larda, Ecevit hükümeti, eroperya
list finans kuruluşlarından bekle
nen gecikmiş "taze para"nm yo
jundaki tıkanıklllı gidermek için, 
8 dev bankanın oluşturdulu. 
konaordyumun kapwnı da a,m
dırmak zorunda kalıyordu. 011$& 
balımh Türkiye kapitalizminin 
bunalımına tekelci büyük lenn&
ye yararına çözümler bulma ça
bası, emperyali.t giiçierin her ye· 
ni dayatması karşısında hükümeti. 
daha da teslimiyetçi konumlara 
çekiyordu. 

Uzlaştırma Komisyonu kara
nnın belli olmasından sonra y.
pılan Dışişleri açıklamasında yer 
alan bazı deyimler bu bakımdan 
d3 dikkat çekici oldu. Açılıtlama· 
da, ambargonun kaldınlmasm
dan sonra, Türkiye'nin, ABD ile 
işbirliRini, ekonomik alanda da 
düzenlemeyi istediRi bildiriliyor· 
du. Bu deyimler, Amerikan üs1e
rinin faaliyetini düzenlemek için 
yapılacak yeni "ikili anlaşma" 
nın ekonomik bir yardım prOl
ramını da içermesi ,erektiRi an
lamına geliyordu. Ecevit hükü
meti, böylece emperyalist fi
nans kuruluşlarından sonra NA-

,uında tekL,ci Selçuk Va,ar'ın hiı
metindeki Yaw� Onursal'ın listeıi IC
çimlcri kazandı. 8u gCıifmedcn ıon
n. "eınar grubunun temıiJeui" ola' 
nk nitelenen Cemal Tercan ekibi de, 
astı amacının, Demirel'in kendisini.n 
değil, çnresinin deği,tirilmeıi oldu
ğunu açıldamaya ba,tadı. 

AP'nin bçe ye b Kongrclerinddti 
çekiımdcr, gerçekte: politik alterna
tiner ansmda değil, bu örgüOerde et
Idn olmaya çalı,an ıcnnaye gruplan 
anıındaki mücadclderi yansıtıyor. 
Özellikle AP'nin Ege örgütünde etkin 
olunmU!, etkin olan ıcnnaye grubu' 
nun Büyük Kongre'de de yönetimin 
bile,iminde kesin löz sahibi olmalina 
olanak veriyor. Aynca bu örgütlerde 
ıcçim kazanmak ıcçim knanan eldp' 
ler içm özel "proresyondlik" olanak. 
lan uğlıyor. çek..işmeh:rin perde ar
kasını bu raktörler olufturuyor. 
Gruplar aruınd;&ki mevki yanıpnaıını 
yönlendircbilcn nemirel, bÖylece 
Büylik Kongre için kendisine en uy
gun ortamı da yaratabilil'or. 

SERMAYE 
DEMIREL'E 

YENI BIR 
ÇEVRE HAZıRLıYOR 

Ege'de ,imdi bmiı b Kanpal'ne 

hazırlanılıyor. Demird'in çevresinin 
deği,tirtlmClinden yana olan büyük 
ıcnnaye çevrelerinin dCltct� 'u an
da meveut b 8a,kanı Hayri Yorgan' 
cıollu'nun ark.uında toplanıyor. Ozcl
Iilde Nahit Mente,e, Selahattin KılıÇ 
ııibl Dem ircl 'ın yıpranmı, çevreıinin 
de, Yorpneıoğhı'na kar,ı MESS Ege 
Bölge Temıi1cili Tacettin Hiçydmu't 
çıkarnıaya huıılandılı bildiriliyor. 
Bu arada Ege Bölgeli. Sanayi OdaJ:ı 
�1ecllı 8a,Jr.aru Şinaıi Ertan'tn da 
m uhtemel b 8a,kanl adaylan arum' 
dı. oIduğunıkn iöz ediliyor. 1977 ye-

rel ıcçlmlcrinde AP'nin bir Beledi
ye Da,!tan a<la)'1 olan Ertan'ın, gc:ç. 

tilimiz aylarda Selçuk Yapr�n Çe,
me'rl<: d�enlC'dlttl toplanbda "Al' or
tant. ıolunda bir partidir" dediii ha· 
brla01ıyor. Bu ıöı.lcri hatırlau.nlar, 
Ertan'tn, bir CHp·AP Ir.oalisyonunun 
oIu,turulmuında önemli i,kYler yulr.· 
lenebııceelini dil� getiriyorlar. 

8ütün bu geli,mdc:r Demin'l'in 
yerinin uilamblına JÖlse dli,ünnit
yor. Bununla birlikte Mente,e ve Kı, 
Iıç p bi eski aOann deli,ceetine k�ıin 
gözüyle b.kıhyor. 8una br'ı .... 



BORAN: "Ambargoyu kaldırma 
kara", Türkiye'nin bağımlılığının 

yeni bir kanıtıdır" 
AmeriA-an Kongre'; Uzlaşhnno Komisyonu 'nun ambargo

nun koldınlmIJ"ykı ilgili karan üzerine Türkiye Işçi Portü; Genel 
Boşkonı bir demeç !Jerdi. Bu kararın. omborgonun. Türkiye üze
rinde ABD politikasının istekleri dolrultuşunda baıkı yapmak 
iiz.ere konulduAunu lle karorın ballandı'. şartlarla bu basırının ,ü,... 
düriilmek utendilinin bir kez daha giin ış,'ıno çıktıRını belirten 
Borun şöy� dedi: 

ıtKıb,." .orununu" ikili 6Örii.şmelerle çözülme.i öngörülmekl. 
beraber, bu çözümle, ABD görüşünee kaplOma61 gereken nokta
Jar peşinen ortaya konulmakladı,.. ABD, K,b,.". ve Dolu Akdeniz 
üzerinde kendi hegemonY08lm yürütmek niyetinde olduRunu bi,. 
ku daM gözler önüM sermektedir. " 

Boran, Tlp'i" Kıbm .orununu" ABD tıe NA TO çerçev"i için
de çözülmek utendili"; ve bunun Kıbrıs Türk ue Rum topluluklo

rının oldulu kadar Türkiye tJıe Yunanistan halklonnın ç.kartanna ııe 
bö16e, doloyuıylo dünya barış ue güvenliline aykın oldulunu 
defalarca belirtmiş oldulunu habrlOtarak, sözltrini fÖyle $Ürdü,... 
dik 

"Ambar,onun şortlı kaldınlmakarann. kabul etmekle Türkiye 
hükiimeti e.ltiden oldulu gibi Kıbm sorununun Yunan illan 'la iliş
kileri ııe tüm E,e ve Akdeniz politikasının ABD 'nin nüfuz ve dene
timi alhndo bulunm48.nı kabul etmiş olacaktır. Aynca karar, ııeri
lecek tukeri ,ilah ve araçların kuUanılmosının denetimi koşulunu 
da içermektedir. Ameri�an askeri yardımı ııe silOh ıahşlarının ye
niden başlamaııyla Başbakan Eceııit'jn çok sözünii ettili ',ilahlı 
kUlJIJftlerin araç ue gereçleri açısından tek bir dış kaynCJAa ballı 
Olmll8ının ",kıncaları ' giiçlemrek devam edecektir. Ambargoyu 
kaldırma kararının içerili ııe oluşan durum, ABD 'nin ne denli ktU
tahça dayahcı ııe baskıcı, Türkiye 'nin ise Mreket serbestlilin;n ne 
denli sınırlı ııe balımb oldu'unun yeni bir kanıhdır. " 

TO'nun da Türkiye'yi ekonomik 
batımhlık m,kilerine baRlaması' 
na yeşil ışık yakmı, oluyordu. 

Komisyon karaflndan hemen ıon
ra Maliye Bakanı Müeninollu' 
nun "aniden" Washinaton'a gön
derilmesi bu tasarılara yakından 
baRlıydı. 

hlnci MC'nin MaJiyt Babnı CiNt 
BilAchan'ln, daha önce ı'ıukla,bnldı
ğı çeYreyt yeniden preceli haber 
veriliyor. Bıı gcli,menin, tekelci bU
yük ıcnnayenin dileklerine ııygun dü

,«eti belirtiliyor. 811 arada, AP ken
di dı ,ında fa,i.t partiyk ili,ldlerini 

"ıuıa,bndunıın, ıöriinü.fıc MHP'den 

ıızakla,lıll izlenimini verecek buı 
bdro ckli,tmkrl de bekleniyor. Sü
tun bunlann AP'nin yerıiden iktidar 

oIabilme.ini ullayacak "kadro deli
,imi''nin önemli adımlan olacaj:ma 

k.c.in pilyk bakdıyor. 

IMF ONIKI'DEN VURDU 

Bu baA:lan tılarm önemli so
nuçlarından biri geçtilimiz Per
şembe günü Türk Lirasının dış 
delerini özel çekme haklarına 
göre (SOR) ayarlayan hükümet 
kararnamesinin imzaya açılmaaı 
oldu_Bu karar yine IMF tarafın
dan hazırlanmıştı ve Türkiye'nin 
uluslararası sennaye hareketleri
ne daha da baRımh hale getiril
mesi anlamını taşıyordu.Böylece 
Türk Lirasının deA:erinin düşürül
mesi eskisinden de sürekli hale 
getirilebilecek, bu i,lem kimi 
zaman kamuoyuna sezdirilme
den ya da en azından kamuoyu 
artık bütünüyle duyarsızlaııtırıla
rak gerçekleştirilecekti. 

Ecevit hükümetinin teslimi
yetçi politikası, işçi sınırının ve 
tüm emekçi tabakaların çıkarla
nna aykırıdU'. Bu politika, Türki
ye üzerindeki emperyaliıt emel
leri körüklemekte, ulwal baRım
sızlıRımızl daha büyük taahhüt
lerle yüzyüze getirmektedir. Bu 
politikanın sonucu, illÇi sınıfının 
ve emekçi kiüelerin daha da 
yoksullaşmaıı, demokratik hak 
ve özgiirlükler üzerindeki "ambar
go"ların daha da aRırlaşmul ve 
egemenlik haklarımızdan yeni 
kayıpların verilmeıidir. Uluu.ı 
çıkarların en kararlı &avunucuıu 
işçi ıını/mın ve yanda.arının ör
giitlü gücü bu politikanın önünü 
keımeli, emperyalizmin .inıl 
planlarını açlRa wrmalıdır. Gö' 
rev budur. 

OLEYİs YİNE OLEYİS 
TURIZM-Iş OLEVIS'E ILTIHAKIVLA OLEVIS'E DEVREDILEN ANKARA'DAKI DE
DEMAN OTELI GREVI, IŞVERENLE I ŞBIRLI(;I SONUCUNDA TATLlVA BA(;LAN. 
MI ŞTı. DEDEMAN I ŞVERENI, OLEV ls'IN IMZALADI(;I SÖZLEŞMEDEKI DISIPLIN 
KURULUHüKüMLERINE DAVANARAK 12 lşçlvl IŞTEN ATTı. PEKÇOK Işçi DE 
TEHDITLERLE IŞTEN AVRILMAK ZORUNDA BıRAKıLDı' IŞTEN ATıLANLARıN 
SENDIKAVA BA(;LI BAZI IŞVERLERINDE VÖNETlclLERE KARŞI IMZA TOPLA. 
MAVA BAŞLAMALARı DA OLEVls VÖNETIMI TARAFINDAN ENGELLENDI. 
ÖREN'DE TABANıN SÖZ VE KARAR SAHIBi OLMASI, TASFlvECILI(;IN ENGEL
LENMESI VöNÜNDE KARARLAR AlıNıRKEN, OLEVIS TüRK·iş'TEN KALMA 
VÖNTEMLERLE BILINÇLI IşçiLERI "ZARARSıZ" HALE GETIRMEVE DEVAM 
EDIYORDU. 

HıDıR GÖKTUG 

YürüyWj;'ün geçen &ayısında DısK'in son 
ören toplanbsı an1atllmıııb. Bu yazıda, DİSK'in 
yeni yöneticilerinin eskilerinden pek de farklı 
olmadıA'ı, DISK'in sınıf ve kitle sendikacıhA'ı 
yolundan saptırılmasınm devam ettiA'i vurgulan
mıştı. Yazıda özellikle deRinilen Maden-lş ve 
Tekstil dışındaki sendikalarda da durum pek 
farklı deRil, bu günlerde. 

DISK'e baA:lı OLEyıs'te de eski gelenekler 
sürüp gidiyor. Türk-Iş'de iken "sosyal demok
rat hareketin" içinde yer alan OLEYıs, işkolu 
patronlarınm, turizm tekeııerinin gözde sendi
kasıydı. 1975-76'larda, hızla bilinçlenen işkolu 
işçilerinin DısK Turizm-ış'e geçmeleri karşısın
da "laaldan çok kralcı" kesilen OLEYIS 
yöneticileri, Sheraton'da, Hilton'da, Etap'ta, 
Cariton'da ve daha birçok işyerinde işçilere 
düşman tavırlarını açıkça sergiliyordu. Referan
dum uygulamasma karşı çıkıyorlar, işçileri 
"anarşisUikle", "yasa dışı davranışlara girmek
le" savcılı�a ihbar ediyorlardı. Bu, sosyal-de
Jh:ıkrat yöneticiler bir yandan da "devrimciliRi" 
diııerinden düşünnüyorlardı. 

AlıN SIZE BiR "UMUT" 

Bütün çabalarına raRmen, Turizm-Iş'in hızla 
gelişmesi karşısında OLEYIS erimeye başlamış
tı. Fakat, Turizm-Iş'deki sosyalistlerin, "DISK 
Operasyonuyla" tasfiyesi OLEYIS'e yeniden 
kan verdi. Bu kez süreç tersine dönmüşt.ü. OLE
YİS, Turizm-Iş'in zaanarından da yararlanarak, 
üyelerinin "Türk-Iş üyesi olmayı onurlarına ye
diremedikleri" gerekçesiyle, Eylül 1977 'de 
DısK'e katıldı. Şubat 1975'de, artık "sadece is
mi varolan" T6rizm-tş VLEYIS'e iltihak etti. 
O sıralarda, işkolunda sözleşme yapma yetkisi
ni alan OLEYİS o gün bu gündür işkolunun 
"alternatifsiz ve dp.vrimci ( ! )" sendikası olarak 
görünüyor. 

OLEYts, DISK'e katılırken kimi ilerici ( ! )  
çevreler, O'nun eskiden beri DısK ilkelerine 
ballılıRından dem vuruyor, kimileri de OLE
vIs 'in "artık" düzeleceA:i umudunu yaymaya 
çalışıyorlardı. Yeterince bilinçli olmayan bazı 
Turizm-Iş üyeleri, kendi sendikalarının anti
demokratik, tasfiyeci tutumuna karşı, OLEYıs' 
i bir umut olarak görüyorlardJ. Son DİSK kong
reıinde anü-demokriltikliRe ve tasfiyeciliRe kar
ŞI alınan kararlar ve OLEYıs Genel Başkanı 
Mukbil Zırtılollu'nun Yürütme Kurulu'na seçil
mesi bu umutlara "payanda" oldu. 

Sosyal-demokrat "umut"lar siyasi planda 01-
duRu gibi, sendikal planda da uzun ömürlü ola
mıyor. Hele, tarihin akışının hızlanrlıRı şu gün
lerin Türkiye'sinde. DısK-OLEYıs için de du
rum böyle. 

OLEVls KIMIN HIZMETINDE? 

geçtiA:imiz Temmuz ayının sonunda Otel'in 
" mWj;terilerinin hizmetine açılacalını sevinçle" 
duyuruyordu. 

Otel müşterilerinin hizmetine açılmıııtı, am. 
OLEYIS kimin hizmetindeydi acaba? OLEYİS 
yöneticileri, grevi devraldıktan sonra eski işyeri 
temsilcilerini görevden aldılar. Kendi hesapları
na uygun olanlarını atadılar. Ardından, sözleıı
me�i kendi bildikleri gibi imzaladılar. Greve Çı
karken anlaşmazlık konuları olan noktalar, iş
veren lehine "çözÜJnlendi". Işverenin 8811 derdi, 
Iş Kanununun 13 ve 1 7 .  maddderine ilişkin iş' 
güvenlili talepleriydi. Dedeman, işçinin karşısı
na geçip, bak iddia etmesinden hoşlanmıyordu. 
lstediA'i işçiyi, istediRi gibi atabilmeliydi. Uz
laşmaziıRın ana nedeni buydu. Sözleşmede, iıı
ten çıkarmam için bir disiplin kurulu kuruldu. 
Ancak, bu kurul OLEVlS'in eski sözleşmelerin
de de vardı. Oedeman işçileri bu kurulun n&S11 
çalıştıRını pek iyi bilirlerdi. Yetkili sendika 
OLEYIS olduktan sonra, patzon için, işçi at
mada bir sorun yoktu. 

ESKI DOST! 

Nitekim, iş güvenlilinb nasıl işlediA:i hemen 
sözleşme sonrasında ortaya çıktı. Sendikanın 
görevden aldıRı eski temsilcilerin de içinde bu
lunduRu 12 kişi işten atıldı. Ayrıca, pek çok 
işçi de tehditlerle işten ayrılmak zorunda bıra
kıldı. 13. ve 1 7 .  maddelerin kaldırılmasını talep 
eden DISK'in OLEyıs'i, DISK kararlarını "eı
ki dostuna" feda edivermişti. 

Sendika yöneticilerinin, işten atılan işçilere 
tavn daha da ilginçti. "Neden sendikaya .eli
yorlardı? Bu mücadelede işten atılmak da var
dı." Işten atılanların sendikaya baRIı buı işyer
lerinde yöneticilerin tavrına karşı imza toplama
ları, sendika yöneticileri tarafından, .nıeııendi. 
Bu işçilerin basına verdikleri açıklama, sendika 
yöneticilerinden icazet ahnanıadlRı için pek 
çok gazetede yayınlanmadı. ören'de tabanın 
söz ve karar sahibi olması, ve t.as.fiyecililin en
gellenmelii yönünde karar alınırken, OLEYIS 
yöneticileri, eski yöntemlerle, tehlikeli işçileri 
"zararsız" hale getirmeye devam ediyorlardı. 

OLEVls VINE OLEVls 

OLEyts'in eski alışkanlıkları sadece DEDE
MAN 'da tekrarlanmıyor. Terminal Oteli'nde, 
bir zamanlar Turizm-1lı'e geçmek için uzun mü
cadeleler veren, fakat "DISK kararı" eereRi 
OLEYJS'e devredilen işçiler üzerinde de oyun
lar devam ediyor. OLEYİS'in imzaladlRı sözleş
me wasında işten ablan iııçiler sahip.iz bır.ıul
makla kalmadılar. üstelik, patrona karşı açılan 
davaları yürütülmek üzere 2000'er lira toplandı 
kendilerinden, sendika taraimdan. TüzüRünde. 

Yürüyüş okurları Turizm-lş'in Temmuz üyelerinin yasal haklarını korumayı taahhüt 
1977'de başlayan Dedeman grevini bilirler. De- eden bir sendika, bu görevini yerine eetirmek 
deman işçileri, OLEYIS'in DISK'e katılmaya karşılılında üyelerinden para topluyor. Hemen 
hazırlandıRı bir dönemde, uzun mücadeleler so- eklemek gerekir. OLEyıs'in avukatları bu işçi
nucu, Turizm-Iş'de örgütlenmişler ve toplu söz- lerin davalarıyla i1gilenmiyorlar. OLEYıs yöne
leşmeye oturulmuııtu. Patronun "evlat ve to- ticileri, "devrimci" olmayı, "aendikacı" olmayı 
runlan gözüyle baktıRı(!)" işçilerden lOS'ini iıı- bırakın bir kenara, asgari namus ölçüleri içinde 
ten' atmasıyla grev başlamış, ardından işyerinin kalmayı bile unutmuş görünüyorlar. 
kapatlldlRı ilan edilmişti. Grev ıürerken, bir Evet, OLEYts gerçekten DİSK'e katılmadan 
yandan da "grevin kanunsuzluRu"na dair patro- önceki OLEYİS. Eıki yöneticüer yine baştalar. 
nun açtı;:ı dava sürüyordu. Turizm-ı, köşeye sı- Eski alışkanlıklar, eıki "dosUuklar" devam edi
kıştırılmaya çalışılırken, OLEYIS yöneticileri- yor. Ama, haklarını yememek eereldr; OLEYIS 
nin "iıteseler patronu ikna edebilecekleri ama isminin baııında DISK var ve ııimdi "so.yal-de
müdahale etmek istemedikleri" söylentileri ya- mokrat düzen" delil, "sosyalizm" diyorlar. 
yılıyordu. Turizm-Lt'in OLEYIS'e iltihakıyla DISK ve soeyalizm kavramlarının içeriklerini 
Dedeman erevi de OLEYlS'e devredildi. Sendi- bOta1t.ara.k. Zamanında, Turizm-lt'deki socya
ka yöneticileri, eıki tanıdıkları olan patronla an- lisUeri tasfiye ederken, OLEYıs düşmanlıRanı 
la,makla güçlük çekmediler. Grevi bitirmek "is- kimselere bırakmayan, Ilimdi de OLEYIS yöne
terliler" ve bitirdiler! Grevin batlarında "Kiralık ticilerinin emri altında ,örev yapan "ıoıyalizm 
Hotel" i1anlarıyla Işçileri tehdit eden PIonon, ' havarllerinin" kulakları çmlaaın! 
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Polis oyunu 
Tlp·TKP mrleşme-boglaşma komitesi imzaSlyla yeni bir "bildiri " dalıa pj. 

ya14ya 'ünildiL Son "bildiri" ile bu defa, TDp·DER 'de geliştirilen lle oiumlu 
bır yola sokulan birlik anlayışını bozmak, o;ıu provoke etmek amaçlanmak' 
tadır. 

HatırlanacoRı gibi, Yürüyüş 'ün 169. sayı,ında TIP Başkanlıh Kurulu Vyesi 
Gü"diiz Mutluoy, bu tür oyunlann eskiden de oynandığım belirtmiş IJe sözko· 
nUlu "TIp-TKP Birleşme ue BaAlaşma Komitesi" adıyla yayınlana" bildirileri 
polis oyunu olarak nitelemişti. 

Yürüyüş Haber Merkezine iletilen ue TDB·DER içindeki gelişmeleri hedef 
alan bir başka "bildiri" de, TDB-DER 'i içine girdiği dar boğazdan çıkartacak 
ittifak gelişmelerini önlemek, giderek prolJoke etmek IJe bozmak amacı IJardlr. 
Bu durum, polis oyununun deuam ettiğini gösteriyor. 

Türkiye Işçi Partisi Merkez Yayın OrgamÇark Başak 'ın çıhan son sayısında 
sözü edilen "komite"ye ilişkin bildiriler konıaunda örgüte yapılan bir genelge 
ile " ... Partimizdeki bu gelişme, dolal olarak hem sermaye sınıfınııı, hem de 
diger 14pkın akımların dikkatinden kaçmamakta, durdurulmaya IJeya bu olası 
olmadığına göre elden geldikince kösteklenmeye çalışılmaktadır. Ancak 
bunda da başarı şonslarının bulunmadıRı her geçen gün. dost düşman Iıerkes 
tarafından bir kez, da1w öğrenilmekte bu yoldaki girişim ue çabaların hüsrana 
malıkum olduğu bir kez da1w açıkça anlaşılmaktadır .... Nitekim son günlerde, 

devam ediyor 
b u  yoldaki -:olJtJlllco gayretlerden yeni bir örneğine tanık olundu . .. bunu 
yazanın veya yazanlorın Partimizin çalışmalarından herhDngi bir yerel örgütü
müzdeki ıode bir üyemiz kadar dahi bilgili olmadıklonnı, böylece ,öz. kontu" 
'duyuru 'nun tamamen Parti dışı kişi veya kişilereı! hazırlandığını ortaya koy
maktadlr. " denilmekle. ve yapılmak istenilen;" içyüzünü ortaya çıkartmakta
dır. 

TOB-DER kongresinin yapılmasından hemen önce yaratıtrnch i,tenen pro
uolwsyon. duyarlı ue tutarlı öğretmenleree elbelte önlenecek; ve TOB-DER 'i 
başka yerlere götürmek isteyenlere gereken cevap uerilecektir. 

YVRVYOŞ, bu konuya ilişkin Olarak bundan Önceki ıoyımızdo Töb-Der' 
in bu kongresini "dÖnüm noktası " olol'ak niteleyen Demohraıi ıÇin Birlik 
Grubunun lideri ılhan Alkan 'ın görüşüne başvurdu. 

ılhan Alkan, konuya ilişkin olarak şunlan söyledi: "Bu bildiri, da1w önce 
de Yürüyüş 'te belirtildiRi gibi, provokasyon yapmaya yönelik polu oyunları
nın bir deoomıdır. Bu kez, örgütüm üz TöB·DER 'e yöne/miştir. A maçlan, 
oluşturmaya çalış/ığım12 birliti bozmak, engellemek, prolJoke etmektir. Bu 
bildin' ne Demokrasi Için Birlı'k grubumuzltJ ne de birlikte daIJranmak yolunda 
hızla me14fe aldığımız diger grupları agilendirmemektedir. Bu IJe bundan 
.omu ıohneye honmah istenecek poliliye oyunlar ue prouokasyonlar boşa Çl
karılacak lır. Bu böylece bilinmelidir. " 

SON SÖZ 

ÖGRETMENLERiN 

r TOB - DER -

4. OUGAN GENEL KURUL 

MUZEYYEN EKiM 

,HK-DER'in 4. Genel Kurulu için örgüt 
yoııcummin huırladığı "Çalı�ma Raporu it goo'" 
nci "ır!lldan birkaç hafta once basdar"k dağı· 
Iıld . Çalı�ma raporlan örgutlerin gcnd dünya 
'·e . ıırkiye sorunlanna bakıı açullUn getirildi· 
ıii, bır donemin mine boyuna tlU"uşddığl, 
yolpıl.ınlolnn yapılamayanlann açıkça ortaya 
konduğu \'e bunluın ışığında önündeki do
neme uygun onc:rileri içeren belgelerdir. TOB· 
DI:.R'jn bugunku yöneticilerinin 4. olağan ge. 
nci kurul ile ilgili ha:cırladığı rolpor. bu açılar· 
dan bir "rapor" olmaktan u:taktır. 

Kcndikrini sosyalist saydıklarını sandığı
mit bu yoneticiler r,lporda bir ıek "sosyalist" 
s""..:uSı' kullanmamışlır. Ne dunya sosyalist 
,isıc:minclen ne de sos)'ali"min dunya çapın
daJ.i ha, .. rılarından so" «Iilmemi�. Ama bir
lek yerde bu ıo"cuk bilerek kullanılmış: 
".US\"IISI si)aJal hareketle varolıın dağınıklık 
'': b .... l�mw,luk .. .'· (s.16) Bugun bu te!tnis (!l 
wyesinde i�çı sınıfı dışınd.ıki guçlere umut 
b.ğLsıııyor; burjuv.uinin kuyruğuna tak..ı.lını-

NOKTA NOKTA NOKTA 

4-1 1 Şubat 1978 tarihleri aralin
da TDB-DER. Demokratik Eğitim 
Kurultayı düzenledi. Kurultay'dan 
sonm "Demokratik Eğitim Kurul
toyı" adıyla bi, kitap yayınladı. Ki
tapta yer a/(m tebliğ/erden bir bölü
milnde noktalar/a başlayan, ya da 
cümle içinde noktalarla sürdürülen 
kıısımhır lJ(Jr. Burjuuozi ile "kandır
ma-kaydırmoca" oyunu oynanıyor. 
Bu oyun oynanırken, kısa oodeli, 
kongreye yönelik lıesaplar14 nasıl' 
küçuk düştüklerini, sadece kendile
rini delil, TOB-DER 'j de küçüllWh' 
lerinin bilincinde midirler bilmiyo
ruz Ama bu konuda, "taşıyamaya' 
cağınız yukün altına girmeyin " de
dikten ba,ka, haketmedihlen halde 
TOB-DER Aferkez yönetimine seçi
lenlt're Iııs<ıca şu nohtoyı hatırlatı· 
yoruz 

Anlaljıldıl:ı biçimiyle dürüstlü
ilun, hele hele bililmel sosyalistleri" 
mUcodf'lt! aıılay/ımdan hiç çıkma· 
ması gerelıenlemel bir ilhe oordır; 
Bir işi yaparIıen onu,l sorumluluAu
rlU ?utu,ıuy/e, hatasıyla e".ııjği ile, 

ller yerde gokıllnu gere gere açıklo' 
yahılme.i,ı; biimek 

Du ilhp unutulursa, yapılon iş so
due 'u (arsız/,k olarak kalmaz. ayııı 
zamanda te.limiyet anlamlrıo gelir. 
"Sorumluluk" adına kendini sansur 
maııtıkıyla yolo ("ıkarıların yaptıkla' 
rı onları. te./ımıyetlen öte bir yere 
ı'Oroırnwyacalrhr 
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yor; kitle orgülıeri cephelerin öncüsü ilan edili' 
yor, ideolojik ve politik mücadele misyonuy
La yükJeniyorlar. 

Yönc:time gelirken ''Maoi�me ve goşi:cme 
karşıyIL . . onl.,11I karşı en iyi biı mücadele veri
ri:c"diyen �imdiki )'Öneticiler, r.tporda 
maoiım ve goşi;cmden de hiç sö:c etmemişler. 
Ostdik maoi:cmin adı "demokrasi mii::adelesi' 
ne: inanÇıll eğilimli grup" (Onur Kurulu Ra
poru. s. i LO) olmu,. Ya o dönemde hiç böy
l� bir sorun yoktu, politik �esa�lar �çin �oyle 
bır slogan atıldı, y. da yonc:tlme geldıkten 
sonra bu ilkeyi çok iyi uygulayıp maoi;cmin ve 
g(.lşiımin kök,lJ\ü knıdıllirından artık larmı 
bile etmeye gerek görmliyorl;ır. Eğer böyle bir 
sorun orıadan kalkııysa nasıl bu işi başardık
larını (!) raporlanna ynsalardı herkes yar.ırla
nırdı. Durum açık ve h�sap orıada: Makyave
list anlayış iliklere işlemiş_ 3. Olağan Kongre· 
de maoi:cme ve goşi:cme karŞlyı;c deyince 
yönetime gelme şansı vardı; bugün iK maoiz
me goşi:tme şirin görUncrek yönetimde kalma 
şansı var diye dU$unüyorlar anlaşılan. 

SosyaliII sO:ccüğıme ambilJ"go koymanın, 
hele hele ö:cdlikle sosyalist siyasal hareketıe 
dağınıklık var demenin bir diğer nedeni de 
sosyal demokratlara Kmpatik goriinmek çaba· 
sı. Dtınyanın hiçbir yerinde bilimsel sosyalist· 
Ler kimliklerini saklayarak ittirak yapınulu. 
Eğer bu yapıhrsa . bunun adı ittifak değil ,  
kuyrukçuluk olur. Ittifakın temeli ortak ilke
lerde anlaşmak ve ortak ilkeleri uygulamaktır. 
Ne teslimiyettir, ne de oyuna getirme anlayı
!tıdır. 

R...porda Milli Eğitim Bakalıinın çeşitli oy· 
gulamalanna ıık Sık değiniliyor. Olumlu giri· 
!timleri deliekleme. (ivme yerine bsaba poli
ıikaı.:ısımn pohpohlama anlayışı hakim . .EI· 
bcıte f. şisı odakların )'iinctimdcn u:cakla,a
rılma çabası ve uYlt\lbmaları so)y:ılistlerin du
teğini gördü ve Kanne),ı' drv:ını rıliy"ı. Ama 
bir eğiıim enstituleri ilc ilgilı l)-.mı�ıay karar
larının uyguLınmaması "Milli Egiıim Bakanı· 
nının iyi nivetle yaptılı uygulama" denilip ge
çi,tirilema.Su :ınl:ıyı�m <Yıüoe inilip eleştiri 
lir, yeni öneri ve wepkr ıuarb ileri sUrllUr. 
Gi.ınluk g;ızete okuyucu sütunlarında valilik
leri n hali -rÖB·DER üyesi ö�reımenler ÜEerin· 
de sürdurdugü kıyımbr ortadayken bunlar 
örtbas cd�mn, sorunlar gizienCTek çözinık
nem et_ TÖR-DER yönetimi CHP hUkiineti
nin ve Milli Epitim Il;ıkanının en iyi, en sadık 
destekçisi olduı(lannı ispatlayıp, sosyal de
mokrat öltretmenleri yanın.ı. çekmek için bÖY
leıi bir yönteme başvuruyor. 

Raporda şimdiki DISK yönetimi de çok 
övlilÜYor. Ostelik eıki DISK yönetimiııe kıya· 
sıya çatar"k, TÖR·DER yönetimi, DISK'in es
ki yönetin.,ne, o yönetimin işçi sınıfı çıkarla
rına ten davr:ınışları olduAu için, DISK 'i lllUr 
se ndi kacıhAmdan u"akla,urdıltı için mi böyle' 
sine çauyOf"? Hayır. DISK'in geçmiş dÖnemin
deki yönc:timi ve bu yonetime olanak saAla
yan unıurlan konusunda en açık ve doAru te,
hislerin TUrkiye Işçi Partisi tl'rarından yapıl
dığı bilinmekte ve bu te,hiılerin ha geçen 
gJn dojtrulandıltı herkesçe görülmektedir. 

TOB-DER yöneticileri bu teşhisieri kavramı, 
olsalardı, bugünkii Abdullah Baştiak yöneti
minin de yapısını çok iyi kavrayabilirlerdi. 
Oysa TOB·DER yönetimi, bugünkü DiSK yö
netimine i Mayıs 1 978'jn şerefini baltışbyor 
(s. 9). Demokratik güçlerin dayanışma.u yo
lundaki çOk olumlu ( ! )  girişimlerini beğeniyor 
ve destekliyor. Şimdiki DjSK yönetiminin CI
ki yönetime karşı gö;cükmesinin temdinde ise, 
başka bir neden var: Kaba bir antikol'nünam . 
TOB-DER'in bugunku yöneticilerinin, şimdiki 
DjSK yönetiminin bu tutumunu çok iyi bil· 
dikleri halde bu övgüleri yapması, batı "çi;cgi. 
ler"i hedef göstererek antikomünizm ticare· 
tinden başka birşey deAildir. 

TöB-DER 'iN öN ONDE,u GÖREVLER 

Bilimsel sosyalistlerin her alandaki örgüt· 
lenme ve eylemiere bakışında iki nokta var
dır. Birincisi önlerindeki her adımı yanna bağ· 
layarak atmak; ikincisi iK bu adımbrı atar
kefl, sürekli en geniş kesimleri mücadeleye 
katmak, onları kapiwist dilLenle çaıışmanın 
bilincine vardırmak. Geniş kitlelerin katıldıltı 
her eylemin başansmın ölçiitü; katılan kitle-
nin eylem sonucu ve sonrası gerçek düşmana 
karşı mikadelede bir adım daha ileri gitmi, oL
masıdır. Bugune kadar çok söylendi, yine tek' 
rar edelim: Eğetöndeki adımı atmak yerine 
çok ilerdeki adım ahımaya kalkılına, kitlder
den soyutlanılır; teni yapılırsa da geriye giai· 
lir. Buglin TOB·DER'in önUndeki temd gö
rev; en geniş ö�etmen kitlesini kucaklamak 
örgiltlemek ve müca.de1eye kaunaktır. Her ne 
kad:ı.r TOB·DER Orta-Daltu'nunen büyük öğ· 
retmen örgütil ise de heniK Türkiye'deki ölt
retmenlerin üçte birini kaPlaroına alabilmiş 
dı.rumdadır. Yapılması gereken de, TöB· 
DiR 'in kitlesel nitdiitinin nam xcli,tirikbile-
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ccğinin tartışılması ve bu yolda somut a lım"
rın atılmasıdır. 

TOZOK DEClşlKLlC1 ONERlURl 

Bugmkü TöB-DER yÖnetimi tüıilk ile il
gili ilginç değişiklikla öneriyor. Öneride da
neğin adı (lwa adı değil )  deiti,ririliyor. Pek
çok ülkede eAiıim işkolundaki sendikahrdan 
örnek alındığı belirtiliyor. Oyelik kaps<tmıyla 
ilgili 5_ madde için, bazı bakanlıklann adlan 
sıralanarak, burad:ılti ttm çalı,anlan kapsaya· 
cak biçimde bir değişiklik önerisi yapılıyor. 

Öğretmenler eğitim emekçil eridir. Ama 
eğitim emekçileri kapsamına MEB'nda Çalı
,an bir haderne veya da�ıiıoyu, Gençtik Ve 
Spor Bakanlığı'nda çalışan bir sekteıeri veya 
ücretli işçileri dahil ederek bir örgutlenme bi· 
çimi Önermek neden? Eıtcr amaç öğretmenle' 
ri örgütlernek olsaydı, öğretmenler içinde 
farklı sorunlan olan (ilkokul ötretmenleri. 
meslek okulları Öı;reımenleri, yol.) keıimkr 
girıdeme actirilirdi. Bunu gündeme ıetirmevio 

Ta.fiyecilltr, TOB-DER 'J ö'rdmenlerin elinden ala"," 



i 

ölrt:trnenlik lOI'unlanyla yakın uzak ilişkiıi 
olmayan kftimkri örguıe dahil etmenin iki an' 
lamı vv: 

Birincisi: TöB·DER'i; öAretmen sorunla· 
rından uultb�nrmak ve ökr"etmenlerin ayrı 
orgüt.lerunftine Itemin haltıılamaktır. 

Ikincisi; memur örgütlenmesi alanında 
mi.lcadele eden TOM·DER'den tab;ı.n kapma 
uAraşıdır. TOM·DER son genel kurulunda, 
memur statüsünde olmalanıla raAmen, bAreı
men! ri IJYdik kaps:unmdan Çıkarttı. Öğret· 
menlc:rin mesleki sorunlanna en iyi yaklaşım 
"e ç�Umıeri ö�etrnen örgütünün getireceği 
anlayışı ve sorumluluAuyla hareket etti. TöB· 
DER yöneticilerinin bundan bira:t y:ırulanma' 
lan umulu"""u. Sadece memurlarla da yo;tinil· 
miyor, yapılan deAi\iklik önerisiyle ücretli ça· 
Iışanlarda üyelik Ir.apsamın.ı alınıyor. Sayılan 
blokaNıklarda ik:rt:tli çalıp,nların çotu işçidir 
ve sıcndikalıdlr. Bu sendilr.alara karşı TöB· 
DER'i önennek; demek ôrgütlc:nmesini sendi· 
kaya ahematH hale getirmektir. Tüı.iit önerisi 
gctittnlu bunun cevabını huıı etmek için sık 
sık "biz grewli toplu sÖoZleşmdi sendika haklu 
olmayan ... . ldikayız" diyorlar. Bu tanıma en 
uygun sendib TöS'diir. TöS. TöB·DER'den 
dcmok.rıı.tik hakhr bakımından (gclişme, üye 
sayısı kastedilmiyor) daha ilerde bir örgütlen· 
meydi. Aidatların bordrodan kesilmesi, valilik' 
lerce istenüdiinde kapaulamaması önemli 
farklılıklardır. Elbette dernekler sürgit devam 
etmeyecektir. Grevli toplu sö:tlcşmcli sendikal 
haklan alma mik:adelcıine onun için 1�k1i 
geniş kftimkr katılmaya çalışılıyor. 

Sadece üyelik kapsamı ilc ilgili değil 
örgütlenme biçimiyle ilgili olarak da (ilçe, il, 
gend merkez) değişiklik öneriliyor. Anlayış 
şu: TöB·DER bir sendika olduğuna gört: sen' 
dikal örgütlenmeyi ömek a.lmalıdu. Objektif 
durumu değiştinneye çalışmak başka, tersini 
söylemek başkadır. TöS ve TöB·DER UrŞI
laşurması TöB-DER'in ne olduğunu ortaya 
koyar. SC ıdibl örgüllcnmcden ömek alındığı 
belirtiliyor. Hemen belirtelim ki, sendikaların 
tck tip örgütlcrune biçimi yoktur. Bugün, Ma
denoffin, Yoı.ffin, Geneı·lş'in örgütlenme bi
çimi birbirinden farklıdır. Sorun hangi sıcndi
b tipi örgütlenmeyi ömek almak değildir. 
Hangisi alınusa alınsın, değişme:t kural, yann 
sendika hakluna kavu,ulduğunda öğretmenIe
rin yaruından fu1asım kaplamak zorunıulu
!udur. Sorun, bugikl ekonomik Çıkar saAIa
mak olanaAı (toplu ıü.tleşme, ücret artışı 
vs.) olmadıiından. göniilü üyeiii gdqtirici, 
daha çok öArctmenin liye olmasını saAlayıcı 
işleyişi kunnaktır sorun, öretmenlerin örgüte 
geli,ini engelleyen dar grupçu anLayışın orta.· 
dan kaJdınlmasıdır. 

bçe, il tipindeki örgOtlcnıne TöR·DER'in 
bupıkü durumuna hiç uygun delildir. Adını 
TöB·DER dıŞında. hiç duymadılırnu. grupla
nn varolduğu, adeta. gruplann panc:llcmeye 
giri,tiAi bir örgüte bu tik" örgüllenme dar grup. 
çuluğu teşvik edicidir. lı şubesinin yönetimin· 
de bulunan ve dar grupçu hesaplarla hareket 
eden grup veya gruplann ilçe şubelerinin geli· 
şimini engellernderine olanak vermektedir. 
Aynca hemen hemen bütün illerde merka şu· 
bder daha kalabalıktr. Merkez şubcde etkin 
olan grup veya grupların il ,ubeıinin yöneti· 
mine ge:lme ,anıı çok daha ruladır. Bu du· 
rumda merkez fUbc ilçe şubelerini yönlendir
miş olacaktır. örgütlenme biçiminin doArulu
lu, şeldi bir dclerlendinne delil, objektif du
ruma uyıvalutu torunlan çö:tWnlcmcde fonk' 
ıiyond olmaııdır. LAr grupçu anlayı, yi.itUn· 
den çok yara alan bir örgütle fonlUryond olan 
örgüllenme biçimi dar grupçuluA;u ortadan 
IWdLnCI olmalıdır; metcldCTe dar grupçu anla· 
yışla yakla,mamaktır. Bu anlayı,ın en başta. 
TöB·DER'in buciinkü yönetimine nalıJ. hakim 
olduAunun bir karutı, doAal delegelerin sayı· 
ıında yapılmak iıtenen artı,ur. En buit hesap 
bile Merkez yönetimi dinde bulunduran grup 
yey. gruplann (undi içinde parçalanma 
olmadılı ıürece) Uye ta.barn tanrından dÜfG
ri.ilmeıinin mlinkün oImadJ!lnı ortaya koyar. 

Bugunkü TöB·DER yönetimine hakim 
olan gruplann makyewaliJt ve dar grupçu anla· 
ylŞI artık gOZıer önune ıcrilmiştir. Bu yöneti
mi işbaşına getirenler beddini pahalı ödeye· 
rek bunu .... vrama ıürecine girmi,lerdir. TöB
DER yönetimi, TöB·DER'i ölretmen örgütü 
(ilerde ıcndiwı) olmaklaon çıkaramayacakur. 
Tasfiyecilik o çok kı:ıdıldan (I) geçmiş DISK 
yönetimine na.ı1 bir yarar sallamadıysa bu· 
günkü TöR·DER yönetimine de bir yarar ge
tinneyccek. bapnya ulapmayacaktır. Hele 
hele geçmiı DISK yönetimiyle ilgili sa! bası· 
nın gunlerce ıdrika haline getirdili biçimde 
anti-komÜJ1ilm ticaretine olanak verilmeye· 
cektir. Bu ticareti yapanlara karşı en doiru 
miJcadc1eyi bilimsel losyaliltlCT vermiştir ve 
yerecektir. 

TÖB-DER 

SORUMSUZ GRUPLARıN 

ELiNDEN KURTARILMALIDIR 

2 1 ,  2 4  Alustos 1978 tarihleri arasında Ankara'da yapı
lacak olan T()B-DER 4. OlaRan kongresine. ne pahasına 
olursa olsun, yöneLımi bırakmamak niyetinde olduklan an· 
laflian Genel Merkez yöneticilerinin iyidt'n iyiye gerginleş
tirdikleri bir ortamda gidiliyor. iki yıl içerisinde tasviyecilik 
ve sorumsuzlutu 'l'OH·Uı:;K üyelerinin düşleyemeyeceli SI
nııLara vanlıranlann, örgtitü parçalanma noktasına gôtiirebi. 
lecek tu turn ve davranışlarından hiç olmazsa kongre sırasın· 
da kesinlikle kaçmmalan geı:ekir. 

. 

Son günlerde, Hükümetin bir kanadı tarafıı dan -hiç kuş
kusuz tüni.itiln bilgisi altında- yürütülen, "siyasetle uRraşan 
memurdernekteri mutlaka k.apatılmahdır" kampanyası ile 
TöB-DER'in içerisine sürüklendiRi ve neredeyse kopma 
nOKtasına vardıttlan bunalımın aynı günlere rastlaması işin 
ilgi çeken yanlarından birisidir. Devekuşu mantlRıyla 
"TöB·DER'de bunalım yok" diyenlerin. burjuvazinin eline, 
�apama gerekçesini hiç olmazsa toplumun bir bölümü için I
meşrulaştıracak kozlar vermesinden. seçim alma ihtirası ile, 
çeşitli provakasyonlara göz yummasından korkulur. Ariş 
asan polisler ve kapatılan POL·DER öyküsün� anıl�r� he�iiı 
ı;OK canlıdır. Yann Dunlara seçimi kazanabılmck ıçın bır· 
birlerini yiyen öA'retmenler ve kapatılan TöB-DER öykü!i.i 
de eklen�bilir. Böyle bir oluşuıt)un sonımlulutu ise, genel 
merkez yöneticilerinin boylarını çok aşar. 

Burada anlablmak istenpnin sıradan bir "kavga" elma· 
dıRı açıktır. Binlerce üyesi olan bir şubenin gentl kurula 
katılabilmesini önlemek amacıyla, çok önceden hazırlanmış 
bi planı titizlikle uygulayan, son ıında (!)  göriişlerini beRen
medikleri şube yönetim kurullar.nı fesheden, İlkokul öR
retmenlerini Yardımlaşma �andlRı yönetim kur.:.lan seçilen 
üyelerini hainlikle suçlayacak kadar şiraziye elden kaça'an 
bir yönetimin, yarattıRı ve yaratacaRı kargaşa ortamıyla 
burjuvazinL., ekmeline yat süune tehlikesi her an gündem· 
dedir. Umulan ve beklerıcn,-hiç olmazsa kongre sırasında 
saRduyunun egemen olması, sonuçlan için. hiç kimsenin 
kafasında soru iF,mtlerinin dolaşmayacaRı bir seçimle yeni 
yönetimin iş başına gelmesidir. Bu da ancak, seçimle gelen 
delegelerin eksiksiz olarak, hiç bir zorlamaya tabi tutulma
dan kongre salonuna ahnmasıyla mümkün olur. Kongrenin 
güveniiRi ııe ilgili her çeşit ön1emi almakta şimdiki yöneti· 
ciltrin sorumlulutunda olan bir iştir. Bunlar yapılmadan, 
çeşitli Aizans oyı:nları ile kazanılacak bir sözde zafer, mu
zafferlerin dışında kalan büyük kitleyi :tandıramayacaktır. · 

TOB·DER YONETIMI NE YAPMADı? 

Bilindili gibi. demokratik kitle örgüUerinin temel görevi, 
üyelerinin ekonomık· demokratik hak ve çıkarlannı koru
mak, geliştirmek, varolanıar'" daha ileri düuyde yenilerinin 
eklenmesin i  saRlarrak için çaba göstermektir. Devrimci 
kitle örgütleri, batımslZlık ve demokrasi mücadelesir.e de 
omuz vermek zoru ndadırlar. 1976 Atlastas'undan bu yana 

yönetimi elinde burunduran grubun, yaptıklan ve yapama· 
dıklannı bu ilkelerin IŞtl altında deRerlendirmek gerekir. 

"TöB-DER yöneticilerinin iki yLl içerisinde en az Ilgi· 
lendikleri şey nedir?" diye sorsalar, üyelerin büyük bir bölü· 
mü, bizim özliik soru nlarımızrur yanıtınıverir. Tayin-terfi iş
lerinden tutun da, ilf ve can güvenUline, ekonomik sorunlar
dan, toplumsal saygınlıRın büyük bir hızla yitirilmesine ka· 
dar hiç bir sorur., kısa vadeli de olsa, genel merkezin ilgisini 
çekmemilfOr. Bu konularda Itgili olarak üyeleri aktir eylem· 
lere itmek bir yana, dl,e dokunur ciddi öneriler hazırlandıRı 
bite söylenemez. Oysa bu sorunların tümü de yıltardan beri 
işleyen birer yan durumu ndadır. Tayin ve terfi Işleri hl18 
birt.&.kım "adam"lann elindedir. Kir.Jn, nangi okul ya da 
yerleşim merkezine, hanel ölçülere göre atandılını kimse 
bilemez. Iş ve can g;ivenlilinin ne durumda olduRunu anla
yabilmek Için, �nlük gazeteleri okumak yeter. EkoDomik 
ko,ullann dayanılmazhlı ve meslelln toplumdaki yeri üze
rinde durulmayı gerektirmeyecek kadar aç ıktır. Bir yıl ön· 
ce, katsayının 14 olmasını Isteyen, bunu bildiriler, basın bül
tenieriyle dört bir yana duyurduktan sonra tabana danış
mak gerelini duyan, "Ikide bir ardan oraya yürüyüp dura
calımlZa, bir kez Edlme'den Ardahan'a yüriiyelim de bitsin 
bu ı'" sözleriyle üyeleri tararından bile alaya alınan bir yö
netimin meslek sorunlanmLZI ön plana almasını beklemek 
sanık olurdu kuşkusuz. 

ORUPÇULUOUN AÇTIGI YARA 

TöB·OER idediaı için bu sorunlar bir anda çözümlene
mn belki ama, en azından bu konularda somut öneriler ha· 
zırlayarak bunlan killelere benimsetmek, somut istenılerle 
üyelerini kitlesel eylemlere yöneltmek de, yöneticilerin te· 
mel görevlerinden biridir. 

Insanların, kendilerine dolaylı yollardan Ugilpndlren so
runlara daha az ilgi gösterdikleri çok bilinen bir gerçektir. 
Ankaradaki D.GM. yürüyüşüne, benim ilçl'rnden iki otobüs 
dolusu öptmen giderken, bumumu�un dibinde, Denizli 'de 

yapılan ve kaçıncısı olduRunu şaşırdlRımıı, PahahhRI-raşiz
mi tel'in mitingine iki minibüs dolusu insan güçlükle götürü· 
lebiimiştir. ERer daha önceden, hiç olmazsa bir iki kez, ci(j· 
di bir taban taraması yapıJarak, öRretmen sorunlan ile ilgi· 
ii mitingler düzenlenseydi, böyle bir sonucun dolması da 
önlenmiş olurdu. Uyeler genel merkezin tutumuna karşı 
duydukları güveni yiUrdikçe, eylemler de anlamsızlaşmış
tır. 

Elbette TöB-DER baeımsızlık ve demokrasi mücadele· 
sindeki yerini alacaktır. Elbette raşizme, işsizlik, yoksuttuk 
ve pahalılıla karşı direnecektir; amatemel görevini hiç unut
madan. Aksi takdirde kend� kitlesini en haklı eylemlere kat
makta bile zortuklarla karşılaşır. Hele bir de işin ciddiyeti 
kaçırılırsa, ortaya giderilmesi güç sorunlar çıkar. 

Ya, yürüyüş ve mitingler sırasında ortaya çıkan gariplik . 
lere ne demeli? ParseııennUŞ sloganlarla parsa toplayabilme'" 
için vargüçleriyle bagıran, aynı anda, hem de genel merkez 
temsilcilerinin öncüliRiinde, önce "raşizme geçit yok" son
ra, "iş-ekmek-hürriyet, faşizme nihayet" diye slogan atabi
len, önde hangi <:iyasetin (!) yürüYe<'eRini saptayabilml'k 
için miting alanıı la saatlerce tartışan kh"i ve gruplarla yapı· 
lan eylemler, öRretmen kitle�inin ilgi ve canlılılını tüket
mekten başkabir sonuç vermemiştir. Ustelik bunlara bır de 
TöB-DER içerisindeki gruplar ve siogan sava,lan eklenincl' 
işin iyice tadı kaçmıştır. Thrkçe'de imamla c�maatın davra
nışlannı karşıJaştıran bir alasözü vardır. Grupçuluk ve ya
rarcılıRı genel merkez başlatırsa, ötekilere söz anlatmak ola
naksız olur. 

Milyonlarca liralık olanaklara sahip olan genel merbz, 
okunabilirlik ölçüleri ile sınırlı, ciddi bir yayın organı bile 
ç ıkararnamıştır. Dediler, dedik ile dolu savunma bültenini 
andıran bır garip dergi ve düzenli yayın ni!.eliRi bile olmayan 
sözde bilimsel ( ! )  bir başka dergi. Hepsi bu. Bol bol da, ku· 
şe kalıtlara basılmış Demokratik-Merkeziyetçi kitapçık ve 
propaganda broşüıü. 

BU YONETIM GOREVDEN lIZAKLAŞTIRILMALIDIR 

" Şu karşıdaki küçük daılar var ya, onlan ben yarattım" , 
diyen adama hangi gözle bakılıyorsa, ek ders ücretlerini 60 
liraya çıkarttık diyen genel merkez ekibine de o gözle bakıl· 
dılından kuşkunuz olmasın. Yıllık enflasyon oranını yüzde 
50 ile yüzde 100 arasu�da oynadlRı bir ülkede, yan ödeme .. 
nimetlerinden hiç denilecek kadar az yararlanan, katsayı 
cenderesiyle bolazı iyice sıkıımı, bir topluluRun, biraz ne· 
fes alabilmesini, ylfamasını sallamak amaclYla günd�me ko· 
nUlduRu muhakkak olan bu uygulamadan pay çıkarmaya 
çalı,manın adına ne denir, bilemiyorum. Kulis çalı,maları 
Ile Ucretteri artırma yöntemi yeni geli,tirilml, olmalı. 

Denilebilir ki. FISE üyeliRi ve oldu bittiye ıetlrelen DEK 
dışında bu yönetimin başarı ve ciddiyeUe yürüttütü bir ça· 
hlfma olmamlŞbr. Bunlara tüm demokratik güç�rin ortak 
başarııı olan DGM mitingini de ekieyebiliriz. O kadar. 

Bu yöneUm kurulu, görev başından mutlaka uzaklaıb
rılmalıdır. Daha başlangıçta sezilen, yönetirnde direnme etl-

timi (1 )  gUn geçdkçe, her çeşit baskı yöntemi Ve yasa d"ı 
yollarla konumunu korumaya çalışma biçiminde kökle,e
rek, yerte,me durumundadır. Oyelerinin özmk sorunların
dan kopanidıkça özü boşaltılan, kitlelerle balı iyice gevşe
yen bır örgütün datıtılması da, kapatılması da, burjuvazi 
Için sorun yaratmaz. Bütün bunlar göz önüne alınarak, örıü
tün saliıRını ve gelecelini güvence altına alabilmek. daha 
güçli, daha yılınsal bir TöB-DER yaratabilmek için, yöne
timin muUaka ei detiştirmesi, öflÜtüf't sorumsuz, maceracı 
gurupların ve bu&Onkü kariyerist yöneı .ııerin elinden ku rta
rılması gerekir. Aksine bir oluşum, ülkemizdeki olumSUZluk. 
lar zincirine yeni ve çok önemli bir halka daha eklemek an
lamına gelecektir. 

(I )  Demokrası ıçin Birlik, TOB ·DER 3. OlaRan 
kongresi ve sonrası, 5.22 
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SOGUK 
SAVAŞA 
DÖNOSE 

• 

DUR 
DiYELiM ! 

I 
Dunya Barış Konseyı Başkanlık Komite
sı., Geçtiğımız ay Modouo 'da toplandı 
Uluslararası düzeyde "ııoğuk &allaŞ"O dö· 
nuş belirtflerinin özellikle ele alındığ. 
toplonhda dünyadaki tüm OOr/ŞÇı güçle
re hıtaben bir çağrı yayınlandı. Dünya 
Barış Konseyi'nin bu Çaln ',ını aynen 
"muyoruz. 

"Silahlanma yanfU1lh tırmandınlmasını hedef alan yeni planlarla büyük bir tdı li
unin tdıdidi a1tuıa sokulan yumufama sürecinin geleceği hakkında derin bir ilgi ve kaygı 
duyuyoruz. 

"Son ?.amanlarda cm�ryaliı.min en sa1dugan güçlerinin, silahlanına ya.nşıruo tır
mandınlması'u, uluslararası ilişkilerde "ltJAuk savaş" nitdiline uygun sert bir kutupb,
mamn ycnXlcn canlandırılmasmı körükleyen ve gitgide hızlanan eylemkrine tanık olunu
yor. Bu girişimlıer, NATO KOJlKyi'nin Mayıs ayında Washington'da. BM Genel Kurulu' 
nun Silahsızlanma konulu özd Oturumu'yı. ayru tarihlerde, meydan okurcutllA düzenle"> 
nen ıopbnwında en yoA;un ifadesini buldu. NATO Konseyi. yeni bir silah yığ:ımının ger· 
çdde,tirilmeıi amaayb geçmişte eşine ıast.lanmarruş uzun vadeli bir prognım benim.edi. 

"Bu girişimler, ulwlararası ili,kilerde tlm banş güçlerinin yorulmak bilmeyen ça' 
balan ,onucunda ,ağlanmış olumlu değişiklikler WŞlllnda büyük bir tehdit oluşturuyor. 
BUtiin bunlar, halklann iradesine karşı birmeydan okuma ve BM Genel Kurulu'nun Silah· 
ııdanma 0"1 Oturumu'na kattlanlann çabaların" bu Ozd Oturum 'un silahlaruna yan,,· 
nın sona erdirilmesi ve uluslararası gerginliAi yumuşatma ıürecinin pekiştirilmesiyle ilgili 
görüşmdere yeni ufuklar açan sonuçlamu bilinçli olarak reddetme anlamına gelmekte· 
dU. 

''Dünya kamuoyunun yığmsal protestolarına raAmen militarin güçler QÖb"on sila' 
hının (Rtimini ve mevzilendirilmesini başlatma niyetlerinden vazgeçmiş değillerdir. M' 
km alanda yumu,amayı Ağlamaya yöntlik görüşmderde hiçbir ilerleme olmamasının .. 
lorumluJuğu onlara aittir. 

''Emperyalizm, ırkçılık ve aparlheid güçlerinin. ulusal kurtuluş hareıtctlerini, ba
kımıız devktlerin egemenliğini ve gelişmesini hcdd alan eylemleri &itgide daha tdılikeli 
bir nitdik alİnaktadır. Bwıa bağlı oIarak,bazl iikelerin NATO'nun askeri aygı;bnın coğra' 
fi kullanım alanını geni,letmeye yönelik girişimleri iiLdlikle tehlike taşımaktadır. 

''Yumu,amaya karşı Çıkan güçler. bu tür girişimlerini, uluslaransı dÜleyde güdlm· 
Ict\en ve detişik lIkderin halklan arasında dUşmanlık ve giNerui:zliği körükJem�i amaç
layan propaganda kampanyalan ile örtmeye çalışıyorbr. 

"Dünya Barı, Koru.eyi bütün banKI güçlerin dilliımi bur;iirı ohqmakta olan du
rumun ciddiyeti üzerine çekr. Dünya Barı, Konseyi, tiR banş güçlerini, yumu,unanın 
WanımJ.anru uvunmaya, totu.k Avap dönlitü C'n8'CUemeyc, kalıcı bir ban, ve u1w1anra-
11 güvenliğe dotru aatlam ve ileri adımbnn ablrnasıru ağlamaya çağınr. 

"Bunun için, herf�den önce, devletlerin dı, politika yolunu çizenlerin halklann 
ndesine kulak vttmelerinin ve silahlanma merdiveninde bir basamak daha alma planla' 
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aaygıgölt.eriJmc:sinin gözetilmeıi de bir zorunlu1uktur. 
''Nükleer bir dünya sava,uun önlenebilme.inin belirleyici kOfUlu ıilahtızlanmadtr. 

Si1ahtl:c.bnma, birçok ilke halklarının k.a.r,ıımdaki derin toplumsal ve ekonomik ıorunla' 
rm çözimü için de temel bir zorunluluktur. 

"Ban, güçleri di.inyadaIU durumu köklü bir biçimde etkileyebilecek güçttdirlcr. 
Sunun için ortık eylemde bulunmak, evrensel ban,ı ve halkların güvenliAini ullarna gibi 
ıoylu bir davada iŞbirliini ve ruşıhkh yardımlaımayı en geni, ölçüde yaymak ve 
güçlendirmek gerekiyor. 

"Dünya Barış Konseyi, bu amaçlar.ı ubpnak için büttkı politik güçlerle, kitle ha
reketleriyle ve hüklmetler dışı örgüt1erle işbirliAine hanr olduiunu bir kere daha belirtir. 

"Emekçi halka, kadınlara, gençlere, aymnlan, ban, ve ilerlem�i ö%lcyen herkese 
Kıleniyona: 

''Hep birlikte .ilahlanma yanıına .on verelim! 
"Hep birlikte nötron ıilahınm üretimini önleyelim, nükleer .ilaNlzlanmayl saAla' 

yalımı 
'1iep birlikte yeni kilk kırım .ilahlanrun yaaaklanmuıru gerçekle,tirelim i 
"Hep birlikte BM Genci Kurulu'nun Silahsızbnma Ouı Oturumu'nun önerilerinin 

hayata geçirilme.ini u.Alayalım ı 
"Gend ve tam silahsızlanmayı aAlama yöni.inde .omut önlemler alacak olan'bir 

Dunya Silah,ızlanma Konreraruımn en erken zamanda toplanmuı için hep birlikte mU
cadele edelim! 

''Hep birlikte yeni .ömürgcci serüvenlerin yolunu kapayalım, halklann ırkçı rejim
leri n ve ıömürgeciliiin kalınblannın boyunduruAundan keıin olanık kurtulmatıru, her 
türlü emperyalist müdahale ve batkıdan lıyrtlma.ınl 13.Alayahm ı 

''Hep birlikte adil uluslanrası ekonomik ili,kIlerin kurulmıııını "Alayabm. genç 
bağımsız devletlerin hı�IJ gelişimi için gerekli ko,uUan yantalıml 

"Barı,. ywnu,ama, li1ahtızlanma, ulunl kurtulut ve geli,me daVaJI bütibı halkla· 
rm ortak ya,amsal davasıdu'. Bu davanın zaferi yolunda hiçbir çabayı eıirgcmeydiml" 

Moıkova, I .. Temmuz 1978 

BARISI KAZAN 
• 

RAŞiT KAYA 

Yak1aşan 1 Eylül, Uluslararası Banş 
Günüdür. Dünya halklarının barıŞ ve kar
deşlik istem ve özlemlerinin dile getirII· 
di�i uluslararası barış günü olarak ı Ey
lül'ün seçilmesi de boşuna de�ildir. 1 
Eylül Nazi Almanyast'nın, faşizmin in
sanlık tarihine en büyük yıkımt getiren 
2. Dünya Savaşını başlatbeı gündür. Bu 
nedenle Uluslararası Barış Günü olarak 1 
Eylül'ün. seçiminin çok özel bir anlamı 
vardır . 

İnsanlık, 1 Eylül'de saldırıya geçen 
faşizmi yendi. 1nsanlık suçu olarak tes
cU ve mahkum etti. Ama dünyada fa
şizm tehlikesi sürüyor. Faşizme karşı 
mücadelenin de sürdüeü gi!>i. 1950 
Stockholm Banş çaensmı 500 milyon 
kişi imzaladt. Bu 500 milyon kişi insan
lık tarihinin en büyük savaşını yaşamıŞ 
olanlardı. Ancak, dünya çapında barışı 
tehdit eden maddi temeller ortadan 
kalkmadı. Banş için mücadele de devam 
ediyor. 

Faşizmin olduRu gibi, savaş tehdidi
nin de yok olabilmesi için maddi temel
lerinin tarih sahnesinden silinmesi gere
kiyor. Faşizmin maddi temeııerinin or
tadan ka1dırılmasl emperyalizme karşı 
kesin zafer kazanmaktan geçiyor. Bu bi
liniyor. Banş'ı kazanmanın yolu da sava· 
ŞI oluşturan maddi temellerin saptanma
sı ve bunlann yok edilmesi için mücade
lede:ı geçiyor, 

BARIŞ MÜCADELESININ öNEMI 

Çaeımızın en önemli sorunlanndan 
birisi banş ve savaş sorunlan, GünümÜZ
de dünyanın her an patlamaya hazır bir 
barut (ıÇıSı olduRu çok sık yinelenen bir 
söz. GeçtiRimiz son 15 yÜZyıl boyunca 
14 binden tazla savaş oldutu, ve bugün 
dünyada yaşayanların sayısınca, yani 3 
milyar dolaylarında insanın öldütü he
saplanmıştır. ÇaRumzda bilim, teknik ve 
sanayide gerçekleşen büyük ilerlemeler 
savaş sanayüne de yansırnış, savaş araç
Iannın yok edici gücünü büyük ölçüde 
arttınnıştır. GünümüZ savaşlarının in
sanları insafsızca öldürücü gücü arttı:ı 
gibi çok büyük maddi deRerleri tahrip 
gücü de (azlalaşmıştır. Bilimsel ve tek
nolojik devrimin saeladıRı olanaklar si
lahlanma çabaları çerçevesinde daha ge
lişmiş ve etkili silahlann yapımı için 
kullanlimaktadır. ''MOdası geçmiş" 
olanlarla deRiştirilmek ÜZere yeni ve da
ha güçlü silahların yapımı için harcanan 
kaynakların parasal deeeri artık milyar
larla ifade edilemiyecek büyüklüklere 
erişmiştir. Bu kaynak daaılımı, insanları 
her an öliinle, yok olmayla tehdit ettitl 
gibi, teknik ilerlemelerin ortaya Çıkar
dıeı olanakların toplumsal ilerleme hiz
metine verilmesine de en büyük engeli 
oluştunnakladır. Silahlanmanın yol aç
ttRı toplumsal ve psikolojik etkiler de 
önemlidir. Korku ve endişe ortamı, sos
yal yabancliaşma ve umotsuzlulun, psi
şik gerilimin olumsuz sonuçları her gün 
yaşanmaktadır, 

GöriildiiRü gibi, savaş ve barış yalmz
ca teknolojik gelişmenin ulaşbaı düzey 
nedeniyle ortaya çıkan tahrip gücü so
nucunda önem kazanmamaktadır. Savaş 
tehdidi bireylerin yaşamının hemen her 
alanını doerudan etkilemektedir. Savaş 
tehdidi bireylerin günlük yaşamlarını et
klledıaı gibi, halklann kendi gelecekleri
ni kendilerinin bellrlemeierl, sosyal ya. 
şamlannı örgüUeyip, IstecUk1eri düZeni 
kurabilmeleri açtsından da önemlidir. 
Bir toplumu oluşturan bireylerin günlük 
yaşamlarını böylece "alrudan Ilgilendi-

ren soru nlar arasında yer almaıı bant 
için mücadelenin kapsamım ve VlZaeçU
mezliA:ini de ortaya koymaktadır, Bu ne
denle, sorunun çöziinlenmesi açıııodao 
"savaş" ve "barış" kavramlannm ıoıyal 
kategoriler olarak tanımlanıp, anla,ıla
bilmesi vazgeçilmez olmaktadır. 

SAVAŞ NEDIR? 

Savaş çok yönlü ve oldukça kaypak 
bir kavramdır. Yaygm bir biçimde kul
lanıldlRı eıbi "gerçek yaljlmda .. vaş 
ve barıŞ birbirlerinin kar,ıtı mıdır?tI LO
rusunu öncelikle yanıUamu ıereldyor. 
Eaer böyle deAilse, bu kar,IUılın oe za
man sallanabilecetini açıla Çıkarbnak 
son derece önemli bir Uetaş olmalıdır. 
Diya1ektik bir yaklaşım olmakSlZID .
vaş ve barışın özü kavranamu, metafi
zik ve delişmeyeceti varsayılan kavram
lar kıskacından kurtulunamaz. 

Savaş ve hanş sorunlanna diyalek
tik anlayışla ilk yaklaşan düşünürün Al
man Clausewit2 olduRu biliniyor. Clau
sewit2'e göre savaş "devlet politikaSIDIn 
yeni araçlarla sürdürülmesinden t.şb. 

birşey de�ldir." Başka bir anlabmla ... 
vaş, poııtikanın şiddete başwnılarak de
vam ettirilmesidir. Clausewitz'in görüş
leri bugün de reddedilmiyor. Sorun 
Clausewitz'in görüşlerinin ayaklan üzeri
ne oturtulması, bilimsel içerik kazandJ

_ rılması, Bu tanımın bilimsel olabilmesi 
için tanımın unsuru olan "politikatlnlD 
içeriRinin belirlenmesi gerekiyor. Onun 
için sorun, sözkonusu politikanın top.. 
lumsal &ınıflardan kimlerin amaç ve Çı' 
karları doRrultusunda belirlendilinin 
saptaı:ırnasıdır. Böyle bir saptarna 
geç'l!!Ş savaşları oIduAu kadar bugiOıü 
de ari1amak için kaçınlimazdır. Sıva" 
politikanın başka araçlarla devamı oldu
A'una göre en anlamlı bakıŞ, saVlş önce
si, savaşa yol ıçın politikayı incelemek, 
savaşa yol ıçan sosyal ve siyısi nedenler 
ile sistemi belirlemek olacaktır, 

SAVAŞLARıN SORUMLUSU 
EGEMEN SıNıFLAR 

Tarih boyunca en sık rastlanan ve en 
büyük kayıplara yolaçın Iıvaı;Iar, dev
leUerarasıgörünümdeki ava,ıardır. Böyle' 
saVl4larda, görünüşte çupı .. nıır, eldt 
silah birbirlerinin canına kıyanlar, ya da 
kıymak zorunda bırakdonlu pnl, halk 
klUelerl. emekçiler de olalır. __ • 



K iCiN BARISI ÖRGOTLEYELiM 
• • 

çatışmaya yol açan çıkar kavgası farklı 
toplumların egemen sınıfları arasındadlr. 
bk çalıarın köleei devletlerinin giriş
tikleri yaRmacı saJdınlardan, dünyanın 
yeniden paylaşımını amaçlayan son iki 
dünya savaşına kadar bütün bu tür savaş· 
lar, denetimleri altında tuttukları sömü
rü olanaklanyla yetinmeyen egemen 51-
oıtlano yeni zenginlikler peşinde 
toşmatarının sonucudur. Yabancı ülke
lerdeki tüketim pazarlarının, dotal kaı" 
naklarının ve daha sonralan yatırun ola
naklarmın ele geçirilmesi için izlenen 
politikalarda, yenı araçlar, başka bir de
yi,!e şiddet yolları gerektiRinde, savaşa 
başvurulmuştur. Amaçlan ve kaynaat 
zenginliklerin paylaşunı olan savaşlar
da, egemen sömürücü sınıfların yöneti
thinde birbirleri üzerine salınan ordula
rm, savaşan tarafların emekçi balkların
dan oluşması, savaşların sınıfsal temelini 
cxtadan kaldıramaz. Çillkü Dünya'nm 
neresinde, ve tarihin hangi kesitinde 
olursa olsun çeşitli toplUJIllann emekçi 
h.alkları arasmda savaşı gerektirebilecek 
temel çıkar ayrılıkları yoktur. Saldm ve 
paylaşım savaşlarının işçi ve emekçilere 
saAlayabildiAi, saAlayabileceAI 'bir yarar 
da yoktur ve olamaz. Buna karşılık sa
vaşlarda ölen, sakat kalanlar emekçiler
dir. Savaşların maddi yükünü de omuz
layan, aRır vergiler altında ezilen, işsiz, 
eniz kalanlar da emekçilerdir. "Tarihte 
birçok savaşta, blrçok cephede, aynı sı
nıftan, aynı çıkarları ve geleceaı payla
şan ancak ayn siperlerde yeralan asker
lerin, üstlerindeki baskı kalkıp belli ger
çeklerin farkına vannca silahlanru bir 
yana bırakıp birbirlerini kucaklamaları, 
savaşın sınıfsal özünün en gi.2el somut
lanışıdır. Bu somuUamşl çok daha ge
nel bir başkasıyla, askerleri cephede bir
birine öldürten büyük patronJann "ku
caklaşınamıyla" yanı bır yandan reka
bet ederken, öte yandan en ııcak savaş 
şartlannda bile iyi Uişkilerlnl devam et
tinneleri Ile, birlikte ele alınca tablo da
ha da aydınlık kazanmaktadır." (Çark· 
Baıak No 14.  1 .9,1976, .. 5) 

EMPERVALlZM DoGASI GERE�I 
SALDıRGANDIR 

Tarih ve  billm savaşlann, gÖJÜ'lÜŞ ne 
oluna olsun, belirli bır ıınıf poııtikasının 
uluslararası alanda şiddete başvurularak 
devamı oIduAunu gösterdiAl pbl, bu po· 
lltllıanın ıçınde YltadlAımlZ 20, yüzyıl. 

da emperyalizmin politikası olduaunu 
da göstermektedir. Uretimini devam et
tirebilmek için boyuna daha büyük ham
madde kaynaklarına, ürettialni satabil
rnek için hızla genişleyen pazarlara, sö· 
mÜlerek elde ettiei birikimi daha büyük 
sömürüye çevirebilmek için arlan yatı
rım olanaklarına gereksinen emperyaliz
min dotal eıilimi saldırganlık ve savaş
çıhktır. Ustelik kapitalist sistemde, 
savaş araçları yapım ve ticaretinden 
doerudan kir saelayan, savaştan Çı' 
kar saelayan bir kesim özel sermaye 
de mevcuttw. Bu kesim doRası gere ei 
saldırgan olan, içine dilşweü dönemsel 
krizleri atlatabilmede başlıca araçlar ara
sında askeri müdahale ve harcamalan gö
ren kapitalist sistem içinde militarist 
eeHirnlerin doQ'rudan tahrikçilieini de 
yapmaktadır. Kısaca günümüzde savaşın 
maddi temelleri emperyalizmin doRasın
dan kaynaklanmaktadır. Savaş ve barış 
"politikanın yeni araçlarla siirdüıi.ümesi" 
Qldueuna göre emperyalizmin politikası
nın 5Ürdüıi.ümesi halinde başta sordu�u
muz sorulardan birisinin cevabı ortaya 
çıkmaktadır. Emperyalist ve emperya
lizmin güdümünde politika için banş an
cak yalnızca bir sav8Şsızlık hali olmak
tadır.Yani savaşa kadar " güç toplama ve 
fırsat kollamak" için bir "ara"dan baş'" 
ka anlam taşımamaktadır. 

SAVAŞ VAZGI OLAMAZ 

Böyle olunca savaş insanlık Için bir 
yazgı mı olmaktadır? Kesinlikle deeıı! 
Savaş gibi banş da bir temele dayanır. 
Belirli bir politik temele. Giiniinüzün 
gelişmeteri savaşın önıenmesi için macj... 
di politik temelleri de yaratmaya başla
mıştır. Barış'ı savaş'ın karşıtı olarak ger
çek yerine oturtabitmek bu maddi te
meller ışı�ında yeni bir politikanın be
nimsenmesi ve uygulanmasına baRhebr. 

Savaş ve barış egemen sınıfların poli
tikalannın ürünüdür. Dünyada Ilk sosya
list ülkenin kurulmasıyla birlikte, temel 
amacı barış olan bir politika da devlet 
politikası haline gelmiştir. Bugün sosya
lizm bir dünya sistemidir. BiHmsel sosya
lizm daha dotuşundan itibaren sava� 
konusunda. konumunu açıkça belirle
miştir. Anlaşmazlıklarm barış yoluyla 
çözülmesi, ülkelerin toprak bütünlü�üne 
ve egemeniiRine saygı, birbirlerinin Iç iş
lerine karışmama, ülkeler arasında Ilişki
lerin eşitlik ve karşılıklı yarara göre yü
rütülmesi, sosyalizmin uluslararası poH
tik.asınıni barış içinde bir arada yaşama 
politikasının temelidir. Bu politika, em
peryalist sömürüye karŞı ulusal baeım· 
sızlık için, yurt kaynaklarına el koyan 
yabancıların kovulması ıçın, işçi ve 
emekçi iktidarlarının savunulması, dev
rimci kazanımlann korunması, gerici 
güçlerin Iktidarlarını zora başvurarak 
kurma ve 5Ürdümlelerini engellemek Için 
verilen meşru, haklı savaşlar dışında her 
türlü saldırı savaşlarına temelinden kar�ı· 
d1J'. Haklı savaşlar, gerçek barışın maddi 
temetlerinin kurulabilmesi için mücadele 
demektir. Genel bir barı"ın gerçekleş
mesinin vazgeçilmez bır unsuru olan bu 
tür mücadelelerle genel barış için müca
delenin kopmız bir parçası olarak daya
nışma içerisindedir. 

SAVAŞA SON VERECEK OLAN 
öRGüTLü KITLE 
MüCADELESIDIR 

Sosyalizmin ve sosyalist ülkelerin 
güçlenmeleri ve mücadeleleri, emperya
list politikanın uygulanma alanını daral· 
tarak Insanlann ylityıllar boyunca hayal 

ettikleri genel demokratik bir barışa, si
!ahsızlanmaya ulaşılabilmesi için gerekli 
maddi temellerin önemlı bir ayaeını ha
zırlamıştır. Savaşlara son verilebilmesi
nin temel koşulu ise savaşların özünün 
kitleler tarafından anlaşılmasına ba�lıdır. 

Günümüzde barışı olanaklı kılan ikin
ci bir gelişme de modern avaşıarın 
geniş halk kitlelerini bütünüyle kapsamı· 
na alması. nedeniyle, geniş kitleleri de 
harekete geçinnesidir. Savaşları doeu
ran maddi koşullar ortadan kalebrılma
dıkça her an yeni yeni savaşların çık
ması ihtimali vardır. Ve bu maddi ko
şullar ise bilinçli ve örgütlü kitleler tara· 
fından ortadan kaldırılabilir. Savaş teh
didinin ulaŞtl�1 tahrip gücü yanı sıra, si
lahlanma yarışının ısraf ettirdiRi, top
lumsal ilerleme için insanheın hizmetine 
koyabileceei kaynakların kitlelere anla
tılması ve silahlanına yarışından kimle
rin ve nasıl yarar saeladıeının kavratıl
ması barışı kazanmak için verilecek mü
cadelenin önemli bir alanını oluşturur. 
Bugün silahlanma yanşının yarattıeı ko
şullar, emperyalizme baeımh birçok ge
rici yönetim için dahi barışçı bir politi· 
ka izlenmesini, uluslararası banşın gü
veneelere kavuşmasını bir zorunıuluk 
haline getinnişlir. çaıımızın uluslararası 
gelişmelerinin maddi temeııeri demokra
tik ve barışçı güçlerden yanadır. 

BARIŞ IçiN 
IDEOLOJIK MÜCADELE 

Bu olgular savaşın politik temelleri· 
nin unutturulması amacıyla burjuva dü
şünürlerinin ve propagandasının savaşı 
bir yazgı, kaçınılmaz datal bir afet ola
rak gösteren teoriler geliştinnelerinin de 
temel nedenidir. Emperyalizmin savaşa 
yol açan politikasını kabul ettirebilmek 
için hazırlanan bu teorilerle bOrjuva dü
şüoürleri "politik gerçekçilik" adı altın
da "kuvvet politikası", "güç dengesi" gi
bi deA:işmez mutlak karşıtlıklar yarata
rak savaş ve barışın politik, sınıfsal te
mellerini gözlerden saklamaya çalışmak· 
tadll"lar. Böylelikle uluslararası ilişkilerin 
çözümlenmesinde "askeri güç" sorunıan 
ön plana çıkacak ve emperyalizmin nite
tiRi gere�i politikasının "şiddet araçla
rıyla sürdürülmesi kitleler karşısında da
yanak bulacaktır. Bu propagandaya ge-

çit verilmemesi için ideolojik mücadele· 
de barış mücadelesinin önem ve yeri de 
her zamankinden daha [azla güncelleş· 
miştir. 

Günümüzde silahsızlanma ve barış bir 
hayal olmaktan çıkmıştır. tık adımları 
başarı ile atılan bir gelişme olmuştur. 
Şu ana kadar verilen mücadeleler emper
yalizmin politikasını uluslararası politi· 
kayı belirleyen bir politika olmaktan Çı
kartmış, uluslararası alanda insiyatif çok 
büyük ölçüde ilerici gijçlerin eline 
geçmiştir. Bunun en belirgin kanıtı em
peryalizmi yeni bir dünya savaşına baş
vunnaktan vazgeçirecek koşulların 
büyük ölçüde oluşmuş olmasıdır. Sorun 
şimdi emperyalizmi banşıni barış içinde 
birarada yaşama, yumuşama, silahsız. 
lanma politikalarının güvencesini kabule 
zorlamaktır. Emperyalizmin doeasına ve 
çıkarlarına ters böyle bir sonuca kolay
ca yanaşmıyaca�ı açıktır. Bu nedenle 
barışı kazanmak ancak emperyalizme 
karşı zorlu bir mücadele yolundan geçe· 
cektir. 

SOMUT HEDEFLER IçiN 
MÜCADELE 

Emperyalizmin dayattı�ı blok poli
tikasına son vermek, dinyayı her türlü 
yabancı ülkelerdeki saldırı üslerinden 
arındırmak, silahsızlanma yolunda ger
çek ve kalıcı adımlar abnak, ortak bir 
güvenlik sistemine kavuşmak hedef ol
malıdır. Bu somut hedener için ÇalıŞ
mak, emperyalizme karşı mücadele et
mek artık bir tercih sorunu olmaktan 
çıkmış; bütün demokrat, anti-emperya
list, barışsever güçlerin birinci hedefi 
nitelieini kazanmıştır. Bu hedenere ulaş
mada ilk koşul barışı örgütlernek, banş 
için mücadelede örgütlenme k olmalıdır. 
İleri adımlar atamıyan her mücadelenin 
geriledi�i söylenir. Bu anlamda barıŞı 
güçlendirecek adımları atmamakta barış 
ortamını tehlikeye düşünnek olw. Bu
nun için barış uırunda mücadele gerçek 
temellerine otwtulan ve en geniş katı
lımla verilen örgütlü ve sürekli bir müca
dele olmalıdır. Bu mücadeleye katılmak 
ise ywtseverliein, demokratlıRın, insan
severliRin önemli bir ölçütü olacaktır. 

BARIŞ MüCADELESININ üLKEMIZDEKI HEDEFLERINI, GELIşME 
PERSPEKTIFLERINI ELE ALAN VE BU KONUDAKi çEşITLI E�ILIM
LERI TARTıŞAN BIRVAZlVI VüRÜYüŞ'üN GELECEK SAVISINDA BU
LACAKSıNıZ. 



Milliyetçiler 
. elele 

Geçtijim" hafta IJpıç blr toplu .. 
dıııır.cnlcndl Anbn'dııı.. Şhdl. MobU. Bri
tbh P�trOıkum gibi yabancı petrol ,irket
lerinin Turki)'c'dcIU bay,kri, ". .�nı 

dik: �tin:n" bir toplanb y.pulu. Top
lanbda Itonu,mıalar. Petrol Ofis'" Iten
cIImnc akaryakıt ,ıamediğini, bu du
rumda illa.)'on1annl kapatmak t.orunda 
kalacaklannı .öykjip yaJundı.lar. Onlara 

Fre, bu i,m albnda ''yabancı Jıttmayc 
dıiifınanhlı" yatıyordu. Onlan, Shell'in, 
Mobil'in. RP'nin bayikri oIdulu için ba· 

i ya, _ .. LU WUIIWIlak "ttymkT ".di 
Brkiyc' •. Oya. KrK' çok iyi bilyor
• U, t. yabucıı ılrlW1ler YaIIUaCa T� 
IıI)'c'" tyiiti_ ç .. ..,.ont.. Tiıtiyr' 
.. bir ıd . .. ,.. .pnya i6dr8lat 
�. _ ... ..... ıı... ""'. 
adil '" ,...,. Ata .. '� .... 
-1ıtIa. ndi,c'yc. IIUI 6&d akıar 
........,.. yatıı.a �yc clitmaMjıı 
adı altaada T1irklyc'yi babnDalt lIdyor-
..... ıtaıı.üı ..ıar _ __ n.ıo· 
yc .... pctrolcka dolu ıçı" IId utma 
.. --

Y.t..eı lCf1Uymin. ulas&aıva. tl"-
lk.dIata ha atetll _WDUCUIan. iti daha 
da biyitlp, yat.Dc1 petrol tirKtlerinin 

''Ttiıtiyc'llin miDi ÇlkarIanM hizmet ct· 
tilini" bile lÖyIcdiIer. onlara SÖR:, zaten 
b6y1c OInıaA nı bafta tmdikri Itar,ı çı
kardı yabanCI tlrU:d�. Çinkü nüfu. 
updarutıda '1iir1t valanda,." diye yaz� 

rmchı w: kmdilcri .rçck bira " milliyet-
9Ytllu", TopUbyl iakycaler. ytabnda 

6&dmca kon ... .ı.n CIiaInBmıit ... 
br- bılır U.Uf .. aıabnn ''1nWyetçllflUı· 
dea" bic;btkalaamaadllar CIOıtrUSUı! ç • 
... &opIabdaki tek paı1a-.naler MHP1i 
AI* Oıa.., GM.er, be k • ..-aIan bir 
· ....... .uıo .-oI .. .... __ _ 
-.. ...... .. ............. _ .... 
........ 1 ........ . 

VEDAT PEKEL 

'l\irk-�'I' tiikümet arasında imzaıa· 
un "toplumsal anla,ma" ilerici kamuo
yundagenellikle bir ücret sorunu olarak 
deterlendirildl. Ocretlerin dondurulma
" giritimi toplumıal anlatmanın hemen 
ön plana çıkan ilk ve somut göstergesi 
oktutu için razla yadırgamamak gereki· 
yor. Hiç kuşkusuz bu anta,ma üzerinde. 
daha çok söz edilecektir. Ve edilmelidir. 
Bu anlaşmanın gerçek amacı kamu kesi
minde bir toplu &özleşme dönemi için 
ücetlerin sınırlandırılmasından ibaret 
olsaydı, hükümet bunu, herbiri bır baı 
kanlıla baab olan genel müdürler vası
tasıyla da sallayabillrdi. Sendika deliş. 
tlrme eliliminln hükümet deaişıklıli ile 
birlikte yükselme ye başladıRı kamu iş· 
yelerinde Türk·ış hükümetten relecek 
böyle bir dayatmaya kuşı koyamazdı. 

Sorunun özüne inmeden önce, burju
vazinin sözcüleri tararından dunnaksızın 
yinelenen ve kııa aire önce Başbakan 
Ecevit'in de kallldlRı ' Umllerin yüksek 
oldulU. ücret artı, taleplerinin &orum· 
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Tunç �.Şide bir Türk-ış toplantılında: Büyük sermayenin yeni "model"inde alttörler 

Toplumsal anlaşma: 

BOYÜK SERMAYENiN 

EKONOMi MODELi 
suzca yapıldılı ve ücret artışlannm E>nf
lasyolan yol açblı" yakınmmnila de
linrnek gerekir. Bu konuda istatistiklere 
başvunnaktan başka çare yok. Ancak İs
tatistik bilgiler konusunda genel bir ka
r.şıkltlın ve yetersizlilin bilinçli olarak 
yaratıldıll:ından kuşku drymamak gere
kiyor. 

Sigortalı işçi sayısının 3 milyon dola
yında oldulu biliniyor. Sendikalı işçi sa
yısının ise sigortab işçilerin sayısınm 
çok altında (yüzde SO 'den az ) olduRu 
da biliniyor.' Bu konuda TUrkiye tşv� 
ren Sendikaları Konfederasyonu Xi. 
Genel Kun.ılu Çalışma Raporu 'nun 87' 
inci sayfasında ,öyle deniliyor: "Sendi· 
kalı I,çllerin içinden toplu iş sözleşme· 
sindenyararlananların sayısına bakıı· 
dılı takdirde gerçek sendikalaşma dUN
munu da gi"rmek mümkündür. 4·13.290 
olarak görülmektedir. Diler tararLar 
1972 yılında tophı sözle,melerden ya· 
rarlananların sayısı <126.445 civarında ol· 
dulu yine aynı kaynaktan (Çalışma Ba
kanhlı kastediliyor V.P.) anlaştldlQ:ına 
göre gerçek sendikalı işçi sayısının top
lam olarak 869.735 oldulu ortaya çık· 
maktadır. Bu rakamın Içinde özellikle 
kamu kesiminde daha çok yapılan hem 
işyeri hem de işkolu liÖzleşmelerinin 
ayn: işçileri kapsadılı düşüri.ilirse raka· 
mın

" 
daha da düşeeeli ortaya ç ıkmakta

dır. 

Görüldü� �ibl rakamlann dili ne bur· 
juvazinin sözcülerin! ne de Ecevit'i do�· 
rulamamaktadır. Kaldı ki toplu 5Özleş· 
meler kapsamı dışında kalan işçilerin 
büyük çolunluRunun asgari ücretle (ba· 
zen bunun da altında) ('alilitlll bir ger· 
çcektir. öte }<andan sendikalı işçilerin 
34 işkolun .. , HOO dolayında sendikaya 
ve 4 konrederasyona bölündügü dikkate 
alınırsa yakınınaların anlamsızlılı daha 
açık olarak anlaşılabilir. 

BO"OK SERMAYENIN 
"IDEAL MODELI" 

Şimdi sorunun kendisini Incelem� 
ye girişebiliriz. Bir noktayı belirtmek ge· 
rek: 'Toplumsal anlaşma" birdenbire 
ortaya çtkmıdı. Burjuvazi çok önceden 
"çalışma hayatının" kendi çıkarları 
dolrultusunda deRişiklile ulrablması 
için gırişmlerde bulunmaya başladı. Ay
rıca OISK'teki gelişmeleri, MESS grevle· 
rini ve toplumsal anlaşmayı birbirinden 
ayınnadan ele almak gerekmektedir. 

Burjuvazinin geçmişteki çaba1annı 
örneklemek gerekiyor. Baskı tarihi 
A�usto, 1975, adı "MESS KONFE. 
RANSLARI 1974·1975" olanbi, kilap· 
çık var. Burjuvazinin niyetlerini anla
mak bakımından son derece yararlı \!e 
uyancı bir kitap. Kitabın 47'nci sayra
sından itibaren Koç Holding A. Ş. En
düstri MUnasebelleri Müdürü Tulnıl Ku
la.dgobilik'in kongeransı yer alıyor: "Kn
dUslri ilişkilerinin Olke Ekonomisindeki 
yeri ve geleceli". Burada ,re\! ve Joka\!t
larla kaybolan Işgünlerinin kıyaslamısı 
yapılarak çeşitli gellş�miş kapitalist ülke· 
lerdeki ı"çi·�veren ilişkileri söz konu!ll 
ediliyor. Aynı kısta". göre Isveç, Japon· 
ya, Almanya ve ABU'de var olan sistem· 
ler "iyi", Ilalya ve Faransa gibi işçi sını· 
rının sendikal hareketinin gUçlü oldutu 
ülkelerdeki sistemle'r "kötü" olarak ni· 
teleniyor. ıncelenen sistemler arasında 
Isveç "ideal model" olarak sunuluyor. 

Bu UlkelE>r arasında benzerlik göste· 
ren ortak noktalar sıralandıktan sonra 
aynı uygulamaların 1Urk!ye'ye adapte 
edilebilmesi için şöyle denlliyor: "Tabii· 
dir ki burada önerdiRimiz hususlar, katı 
bir biçimde batı örneklerinde öyle 01-
duklanndan dolayı ülkemizde de aynen 
bu neticeleri verecektir manasında delil
dir" Bu ihtiyat kaydı konulduktan sonra 
sadece ifade deRişikilli Ile aynı önerile-

rin gerçekleştirilmesi gerektiRi öne sürü· 
ıüyor. Inceleme sonunda·bulunu ve ül· 
kemiz için de deRitik bir ifadeyle öneri
len ortak noktalar şunlar: 

1- Endüstri münasebetleriyle sistemle
rinin milli düzeyde ele ahn14I, 2- Hükü
metlerin milli ücret politikw; 3� Işkolu 
veya grup sözleşmesij 4- İyı i,leyen uz
laştırma sistemleri; 5· ToplU söz�,me
lerin süntSi içinde banş mecburiyet! 
(peace obligation) prensibi; 6- Toplum 
ile kuvvetil ilişkiler." 

'
' 'TOPLUMSAL ANLAŞMA "NIN 

TURLERI 

Hatır1anacall üzere 1975 yılı başm· 
dan sonuna kadar yolun işçi eylemleri· 
ne sahne oldu. Grevler boykotlar, dire
ni,�r. fabrika iı;ga1leri gazete sayfalarını 
boydan boya doldun.ıyordu. Burjuvazi
nin tam da böyle bir dönemde y,.nı ara
yışlara yönelmesi rastlantı sayılmamalı· 
dır. Sözü edilen eylemlerin hemen türrü
nü DISK'e kablma Için yaptlmı, olması 
artık geçmişte kalan ho, bir anı olarlık 
belleklerde dun.ıyor. Bu tarihten Itiba
ren burju\!azinin çabaları yoRunll,arak 
sürdü. Bir yandan kamuoyu oluştun.ıl
masına çalışılırken öte yandan hükümet· 
ler üzerinde baskı yapılıyordu. A . ... ak lu· 
gatinde rasUanll kelimesine yer venn� 
yen burjuvazi düşündüklerin eerçekleş
tirmek için bir dizi tedblr almayı da ih
mal etmiyordu. 1976 yılında MESS 
grup sözleşmelerini yaklaşan toplu s('1' 
leşmelerle hayata geçirebilmek için saf
larını saRlamlaştırıyor., lokavt fonlannı 
arttırıyordu. 

Kitapta incelenen sistemlerin nasıl iş· 
lediklerini ete gönnek gerekiyor. Aynn· 
tıh bir biçimde ele alınan Isveç, Alman· 
ya, Japonya ve ABO sistemlerinin ne ol· 
duklarını gönnek bır hayli ölretici. Hele 
"en ideal model" olarak takdim edlıen 



Isveç ömeRi oldukça çarpıcı. Buna göre 
"en üst seviyedeki iki kuruluş SAF (Iş
veren) ve L.O (işçi) konrederasyonlan 
ülkenin tiimüri.i kapsayan temel, "SÖzleş
meyi (basic agreetnenl) imzalar. Bu te
mel sözleşme o devre bütün işkollannda 
yenilenecek sözleşmt'lerin esasını teşkil 
eder." ERer taraflar anlaşmaya varamaz
lana, bu defa ". ttükümeıin uzlaştnrna 
kurumu veya oradaki adıyla Milli IŞg\ıru 
Komited ( National Labour Market Co
miLIRe) ..... araya girerek ve "hükümetin 
kanaaLini de" yansılarak anlatmaya yar· 
dımcı olur. 

Almanya'da Işletme AnaYasası. Işve
ren Vf' İşçi kuruluşları iraiı"nda bir an
Iışmr.ya 'ilrılamaması haJinde araya 
"Uzlaştırma Bürosu" ginnekle ve anlaş
mayı satlamaktadır. Japonya'da ise da
ha ilgi çekici bir uygulama var: "'lu üL
kede her toplu sözleşme devresinin te
melini shunto denilen Bahar İhlilafı teş· 
kil eder. Nisan-Mayıs aylannda belirle
nen ve her sene deRişik bir işkolunda 
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sona eren bütün işkoUannm sözleşr •. �.eri 
belirlenmiş olur. 1972 yılında Shunto· 
Bahar İhtilafı Demiryolu işçileri emsali 
Ile sonuçlanmış ve ttlGO.OOO işçiyi kap· 
samışb.· ·  

'nirkiye burjuvazisini giidtik, geri ve 
ÇlpllZ gönnenin ne kadar yanlış oldu�· 
DU bu öıneklerden kolayca anlamak 
mümkün. Cumhuriyel larihi boyunca· 
hatta daha da önce "urjuvazi işçi sınıfı· 
na karşı bilinçli birpoliıiB1l uyguladı. Bu 
konuda 'IUrkiye butjuvazlslnin ç&g:daşla· 
rından geri kaldıRım söylemek kesinlik
le mümkün detil. Adamlar oturuyorlar, 
dünyadaki büö.in sistemleri ince ince a· 
raşhrıyorlar. Sonra bunlardan en uygun 
löroük:Jerini hayata geçirmek için bütün 
(lÜçlerini seferber ediyorlar. Mesele bu 
kadar yalın. 

"DEMOKRATllt iŞçI 
HAREKITININ PARTISI" 

Ne toplumsal anla,mayı ne de MESS' 
in Maden-ı,'le olan uyuşmazbkb cıle
dikteri stratejiyi rastlantıyla açıklamak 
mümkün deRii. Böyle düşlirunek kendı 
kendinüzi aldatmaktan başka sonuç ver
mez. \..IJtelik henüz ilk adımlar atılmak· 
tadlf. ücretlerin sınırlandınlmasınt, sen� 
dlkaJnın denetim altına ,bnması, dev
let müdahalesinin daha da yotunlaşma· 
Sı, konfederasyonlar düzeyinde toplu 
sözleşmelerin yapılabilmesi taleplerinin 
izteyecetine kuşku yok. 

Madalyonun öteki yüzünde CHP v� li· 
deri Ecevit var. Burjuvazinin lalepleri Ile 
Ecevit'in söyledikleri arasında sadece pa· 
ralolllk detil organık bir bat d. var. So· 
nın kimilerinin sandıRı gibi sadece IMF' 
nin istekleri doRmltusunda ücretlerin sı
nlflandlfılmaı.nd'an Ibaret dl·2U. Bunu 
dı kapsamakla birUkte çok daha derin 
lemeUere sahip. Ecevit'in dt 1Ö1Üıi.i,te 

başka aç ılardan çok sık laveç modelin. 
�en söz eltili biliniyor. Koç Holding'in 
Endüst.ri Mü nasebetleri Müdürü ile De. 
mokralik Sol hareketin liderinin Isveç 
modelinde blrlelimel�ri hiç ŞôlŞlI''llcl de· 
Ril. üslelik' bu "birleşme'" yeni de deail. 
Ecevit daha 1976 yılı başlarında "üçün
cü Demokratik SOL Düşünce Forumu.' 
nda yapıııı konuşmada bu konuyu eni. ne boyuna irdelemişti :  "Kuzey ülkele. 
rinde örgütlenmiş işçiler yalnız kendi 
ıartilerini buhıp onunla, o partiyle bü
tiinJeşmiş deRilier. Demokratik işçi ha. 
rebfi. o ülkelerde, hükümetle de, devlet. 
le de, bütünleşmiş. Bır sanayi toplumu 
içinde devlet öyle ay.atl:ı..a durabillyar: 
h.tLa öz� kesim sanayii öyle ayakta du· 
rabiliyor. Dünyayı azçok bilen bazı iş 
adamları biz kuzey ülkelerinden, ıskan. 
dinav ülkelerinden söz etlikçe. iyi ama 
derter, 'orada ozel sektör şu kadar ge· 
niş' ... Bunu ben de biliyorum. Benim de 
ona itirazım yok. Ama orada iki yanı 
var. Orada aynı zamanda demokratik Iş· 
çihareketi partisini bulmuşı partisiyle 

· bütünleşmiş ve partisini iktidara getirip 
onunla birlikte iktidara oturmuş. O ne· 
denle de. orada, sanayi dallil herkes için 
huzur var, herkes için g'ÜvenUk var, her
kes için sosyal adalet var." 

DOCRU TAKTIKLERI N 
ZAMANI 

Sanını olan bitenıeri arlık daha açık.
hkla kavramak mümküu. Işçiler bir par
tiyle bütünJeşecek, yalnız b\lnunla da 
kalmayacak, devleııe ve hükümetle de 
bütünleşecek ve özel sanayi kesimi böy
le� ayakla duracak. Ecevit'le burjuvazi 
arasında eşsiz bir işbölümünden söz et· 
rnek mümkün. Şimdi durum nedir? Ona 
olir bakmak gerekir. Thrkiye'de tekstil ve 
toprak sanayii işkoUarında fiilen grup 
sözleşmeleri yürürlükte. MESS grevleri 

· ile birUkte metal işkolu nda da önemli 
adımlar atıldı. "Toplumsal anlaşma" bij. 
run bunlan tamamlayanve kamu kesimi
ni denetim altına alan bir anlaşma. 

Buraya kadar anlatılanlardan da an· 
laşılacaRı üzere "toplumsal anlaşmayı" 
yerli yerine oturtmak gerekiyor. Bu ya· 
pıldlRı takdirde oyunun bozulması daha 
da kolaylaşabitir. Hatta doRru taktikler 
saptanabiıdili ve buna uygun ıhvranı· 
labildiRi takdirde gelişmeleri tersine çe-
virmek ve Thm.tş ile hükümeti bu konu
da köşeye sıkıştınna mümkünwr. Ancak 
sadece demeç vermekle bu işın olmaya· 

· caRml bilmek gerekiyor. Hükümetin 0-
lumlu girişimlerini desteklemek olum· 
suz girişimlerine ise demet'le karşı ç ık· 
mak ucuzun ucuzu bir politikadır. Kar· 
ŞI çtkma gerçek boyutlarına ulaştırılma· 
dıRı, bütün olanaklar sonuna kadar kul· 
lanıimadıRı sürece nehükümetin ne de 
burjuvazinin bu karşı çıkışlara aldınna· 
yacaklan çok açıJ.r Üstelik böyle de· 
meç� karşı çıkrnpnın destekleme anla· 
mına geleceeini özellikle belirtmek zo
nınlu. 

Destekle e alımları 
kimi destekliyor 

ZERRiN BOYAV 

Tarım üriiıılıerindır 1978 yah taban &yadan .çıklannurıy. b.' .... Grçm" 1dIdcr
dm y.barcdak çekmcdiiimiz bir teaaryo &ekrarlaruyOl. Muhalefetin diıtiik. wu.cd. 
_ ''yeu:rli'' buldulunu Idr.nrlamaktan bıkmadaiı ye roIIcrıkii,illU iddialar .. da ..... 
liii btrlenaryo. 

QIP, muhaldettc oldulu yd_cIa .... ilyon ...... cu.min wcrdiii tahut ayat
luının dOLu ... oIdulRDU Ilk "k YU ...... lamat ve bu kOllUYU canı; bıtauıy. Ç ...... ttw. Bu
p CHP ikcidanıun vmliii ca.ban 6,..Oar .... yiır p.-di olu. maddderek diUati çelı«t'k 
61çiidc: dÜfik bir dd:ıeydc. Ome.,. pamuk 'ca. Ete Wleniııde U.- 11. .• Çllkul(wa b61F
sende 15,50 11.. beklenirkcn IU"Ulyla 1 3,75 ve 13.25 TL taNn fiyatı veriha"". Çe .... 

deuiK kuru ü:ıiim ve- fuıdık fiyatlarınııb iM: bd.leniknin '.SO" TL. iiztri.* .n.yla 
17.50 TL. ve 21.50 Tl .• taban fiyaı verilaıittir. 

Verilc:tı Byadar IMF ile yapdul CÖr'tmde-ck ddtiik taban liya" "erilmesi doğnı.l
tuıunda alınan kararlan uygular nildiletc:w. Uir yandan ynayil: fon .ktanmJ liirdüriilir
ken. dller yandan d. büyük toprak wıiplm göıetilml",.·e ç.h,lImalı.�itkinin ıPderiJe.. 
bilmni içln de kaynak a"t.nnunda tabloda görüldüğü gibi biiyfalı. titizli .... p .. m. ... e .. tc:dir. 

1'ürkiye'de tarım ke,iminde iretim dot" ko,uilanna bqımbct.. 19SO'k:rckn ..... 

miizc iwbr tanmda bpitalisUqmq'k birli"ıe u:ımsanamıy.cak bir �a. arbt_am. ter
çekle,tirildiji .ÖYknebilir. AıK:ak üretim artı,_ tanmda mekaai:us,.oab bldikk, biyik 
ölçüde yeai ıopraklann' üretime aokaıma..yb ıerçcklqma,tir. Bu ncele . ..... ilde 
t.anm tiriinleri dotaya bağIDılıhp .. siirdünnc:kle ye buna bağı. olarak piyua ekoaoaı"� 
nin kunı.1bnrun i,kmesi ııoııucwub yıldan yıla büyük fiyat aalpJanmalaft odaya 
çıkma.L.tadır. . 

Genel olarak tarımıal intiml pbnlayabilmek, tanm iirtinim fiyadannet. iıı.dlnn 
"alayabilme" ve ıdir diizeyinl arttrablhnek pckçıniyk cinieı tarafutdan deI�klmaf' 
abmbın yapllma"tadtr. Devlet destekleme alımlannm )'mlW' ve zamana JÖre liriinü w 
tiretiCiyi deste'kiemek ür.m: yaplldağı ileri aürülmekltdir. BdirU taban fiyatlp't ,ohıyl&. 
üreômi ... tb,nlmakistenen iiriiDJa- lehinf' !Ördi fiyat iltilınlip _ıı.yank dcıi'a,.a b;ıii-
"'111 p.allmak • •  ynca lanJIUaJ seUrdeIıi daIPIanma1an CD au iadlıraeyc ç ......... � 
dıeltekleme p.Jutıbiann .. IV-' anekçeleridir. Ceçmit "'ilaıetler _ CHP  .. �IIi . 
ıu.uı ayadan .. ayaı pekçekrle .pwbkllınlU ilan cbDcktctArla. oyu ha Y1I ..... 11-
radan açıklandaktan lOIWa irelidııkn. m.halcfnlen wıe Ikddardul ayn .)'11 WIIa w • 
.. Ç ......... yiibdmclı.tccir. 

Drttekk1ne aluDlanDıuıı etlJlcrl. ba .. m .... .. ,.... ... ... Ierin çe,iıIiaıe. iftı. 
tim totalianna ve bölederc ya da y6ftlcrr- .� detifdacktcdir. a-u_ lıIrlikk. __ ko

. IaDe abmlan nnJye'ckk.l top .... � blr ........ cıluak pndlWc biyaiı. .... 
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i
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dan. az. ""' .... aidp aiJeIalJI .. ,. . .... artank taıUD knlııııaiJldeliı ...... ... ..,... 
� 71 'IM ..... tlr. aa ..e.aie "ı,. . .. teIl" v� ' ...... .... ............ � 
1nI ... ......... ...-,. . ..... __ ........ ......... ..,.. _ _  

... 1yIo _  ........ ı, ...... .................... ...,.._ .. ...... .. ..... ..... 

Intodaki � arbniiiiuan" batka 'Mr IOIIIIlÇ .�IkIır4Ir. " 76 ,..... 

DPT taralmdaa yapiiaa arat ....... IOftIlCll orta,. Çıkalı tablo bii � açllça ..... 
mekkclr. 

ANTUlRLIK ORTACı PAMUK ORETlclı.ERINE AKTARıLAN KAYNAKLARıN 
IŞLETME BOVOKLOKLERINı GöRE DACıUMI - 197) 

ltıetme 8üyü.k.lüiii 
(De .... ) 

0 · 5 

6 · 1 0 

1 1  - 20 
3 1 · 50 

51 - 100 

101 · 200 

201 - 500 
501 · 1000 

Top"'" 

ı,ıetme Oreticinin Elinc 
Sayı .. 

12. 

420 

1 .4 1 1  

2.443 
1.462 

458 

102 

7.850 

. -

Geçen (TL) 

979.600 

4.657.500 

38.141.200 

196.330.800 

225.766.200 

1 1 5.498.000 

67.892.600 

4.971.400 

723.371.400 

On:tici Ba,ına 
Oü,m (TL) 

7.900 

1 5.894 

27.03 1 

80.308 

1 54.522 

252.179 

665.613 
1.2 ..... 250 

KDynok: De8tekleme Politiktı6l t?tguJanQ:Zlun Vteiici1er Uzerinde Etkileri DPI'/SPD, 
1976, .. 21. 

Bu tablodan da açık(a l�dülU sibi, devletin dntll'kleme polidlr.alan, büy'" 
ıopra" gh.,lc-rinln deııeldc:tıdlli. edir dai;lIımmın denıeknmek bir yana daha da "6� 
lettirildili bırer anı:ç dunımundMlrlu. 

Sonuç' olarak deııcldeme alıman ilriinii yey. ijreriıı:iyi deııdlemd., ıdir <taı'" 
mı", i,tikrara kavu,tunnak ye ... deme" sibi Frll'kçelerlc yaptlmakta ;mca" bunların 
hiçbirini yerine getirememe"te, ırıednneme"U:dir. 

. 

CHP hü"ümtb dcneldeme alımltnnda ikili bir yol Rk'mc"kdir. Birincisi buyO .. 
lopnle Mhiplcrini kollamak. Ikincisi ... nayl �,di.i olan Utınm üriinlerindc buyük roprak 
takipinine fP""; :"en .an.yl burjUV'ıl%I.ini "oIbmak. 

1 anm � .retim arb,ının s:ıA:bnmuJ, tanınsal u!'etlrnin planlanması ve tanm knl· 
minde ılI'll,laln arımlması için d'A:l"r önlemieric bulikte de_ıcldcmc "lImbn onemU birn 
.... ç halinI" getirilllttlKllr. Bunlımlan tn önemli,i, de51eldeme Ilhmlıın upsamına "oope' 
ratJnenn • .!nmüıdır. Ancak, bblgtlerr" san: :ünırlan çi:,Jlch blı)'ü"lılkıdJ ıopra" sahipk' 

nnin &ye yapllm"dığı. b.,ka bi, deyi,le "iiçiık ve orta Hıylukrin "ooperatinaine de,· 
tekleme ıılım bn yapıımalıdır, Bunların <b,ında olup belirli bır lopr,lIt !)Uyiılluğmııin us 
'tüRdel topnıa uhip Ureticil�,C" deııdJemc- yapılmamalıdır. 

8ugun Il\ban fiyatlan Temmuz.Ağuııoı aybnndaı, yani hasaı mnıııimindır il,uı 
edilmektedir. I:h.ı durum kü('uk \T orta koyluleri 'Zor durumda bıraı.-.maku. bu ürcıiciln 
maliyeHiy.1 kluşıl:ıı,urm;uı yapamamaı.-.ı.:ıdırbr. Oysa tab;ı.n fiyatlu. tldm me\-sUnmdırn 
önee Ilan cdııe,�k. Il,eticinin re1c ek pnınthi ıağlanmalıdır. AynC1l önceden ililU edilC'n 
vc te,vik edilmCli planlamın ürünlCTe tnhum, gubre. 5ulamlı, tanmu.l 11.( sibi ıdenik yar
dımlar gftıürülmdldir. Dilter bl· d�ylşlt, sadcct urunun değil, o ürünü iireCC'n emekçıitrin 
dır d�sııı:kl�nme,i sıığl;ınmııtılıdır. Hu yöntem üretimin artınlm .... ı \T)'ii ualblmalJ istentn 
Onmlerin önet'den açıkJıtnıın 6yal.l.u yoluyla pl:mlanmıuır;ııı olanaı.-. ıaAlayauktn. 

Sorunun köklü ÇÖ"lumu kuçlik Copnkları optimal bU}'ükluklndc toplayara" ,.apt 
lank köklu bir ıopnk \� tanm rdormu ilC'. ınprak daRıiımının olumııa etkHerini .,rta· 
dan k.a.ldJ,;ank vC' koopl"ratinqmc:yl k,vik tde<:ek ()!an de5ldJanc: ahmlHı poUtibJIdır. 
liu, aynı nmlllt<b gelir dagılnnını etkileyecdl.. tanmaal a�tlnıin planlanmalJ için yapııl� 
bU«c" Biri,lmlcrde de!ıddey ic:l oIaakır. Bunun dıtındot. (o" pula .. ularalı. tanıulan 
ekııeklemt politilı.aııı h04lukıa .. almııyıı mahkum Oıacak, büyü" üntlcmin cfr· .... eftdill 
�l çW\.lemC'yecektir. 
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"ŞEYTAN OÇGENi"NDE KÖŞE NOKTASI: 
ItlDIR 

• 
KENAN YURDAKUL 

On«ki hafta başında 

Ijdır fışist teröriiı kendi· 
sine hedef seçtiji alanlar
dan biri oldu. Bu gelişme

nin arkasında yatan somut 
koşullara dejinrnek gereki
yor. 

MITES'teki "huzursuzluk· 
lar", yıllardır Maden-tş yönetici
lerini en fazla rahatsız eden s0-
runlardan biridir. Maden-İş'in 
her kongresinde MİTES sorunu 
ıiindeme ge'tiritir, sendika yön� 
timinin tutumu eleştiritir, Ml
TES 'te olan biten Maden-İş üye
lerinin, temsilcilerinin, bölge 
temsilcilerinin olalanüstü Genel 
Yönetim Kurulu hatta Genel Ku
rul talebi ile Genel Merkez'e ra-

ru��
la

�:
nd

�:����� �:��k'!: 
düzen, bir iki u' rak nüans delişik
IIkle sürer gider. 

MITES'in, Maden·lş Sendika· 
sının Gönen'de kurulu elitim ve 
tatil sitesi olduRu bilinir. Mİ
TES'e gelen işçilerin kamp gider
lerinin karşılanınasmın, işçilerin 
toplu söz�şmelerle hak ettigi bir 
sosyal kazanım oldURu da bilinir_ 
MIT ES 'te kış aylannda eRitim 
seminerleri düzenJenir, yazm da 
işçiler aileleri ile birlikte bir hat
talılına tatile gelirler. 

1978 yılının yaz aylannda 

IRdır'da kürtler ve Azeriler yaşıyor. Her iki toplumun da ken· 
cü içinde egemen, sömüriicü unıurlar var. Bunlar kencü aralannda tür
lü ortaklıklar kurup, sömürü alanlarını durmadan genişldiyorlar. 1f.y
nı zamanda politikacı da olan bu sömürgen unsurlar iki taraf arasında 
sürekli ayrılık tohumları ekiyorlar. Çünkü onlann gücü bu aynlık.lar
dan hynaklanıy0,r. Her iki tarafın da mensubu oldulu tarafı kendi 
çevresine toplayabitmek için, iki halk kesiminin arasında düşmanlık
ların kökleşmeıi gerekiyor. Bu da saRianmış sayılabilir. Faşi&t 
hareketin IRdır'l saldırı alanı olarak seçmesinin nedeni işte bu hazır 
zeminin varlılı. Küçük bir kıvılcım büyük bir yangına neden oluyor. 
Onların istedili de budur. 

Kuşkusuz IRdır olayları, ülkemizde olanlardan soyutlanamu. 
Ancak bir takım özellikler taşıması, faşist tırmaruşta bir kesit olması 
nedeniyle yakından irdelenmesi gerekiyor. Bunun için de bi:ru geri
lere gitmek kaçınılmaz. 

1965 seçim.1erinde ilk kez burjuva partilerine almaşık olarak 
görünen TİP, ıldır'da binlerle iCade edilen oy aldı. Ondan sonrald ye
rel ve genel seçimlerde defalarca yılınsal mitingler gerçekleştirildi. 
Bu olgu, egemen güçlere; klasik yöntemlerin halkı birbirine düşürme
ye yetmedilini göstercü. TİP'e her iki halktan oy verilmi,ti. Bu oylar 
sosyalist nitelik taşımıyordu ama, kesinlikle düzene karşı olan emek
çi kesimin oylarıydı. Düzene karşı oy vermiş bu insanlar, cesurca Çı
kışların etrafında bütünleşebiliyordu. ışte bu gözlemden sonra, MHP 
IRdır'da boy ,östermeRe ba.ş1adl. Daha çok Azeri top1111uRunun sö
miirgenleri tarafından desteklenen bu parti, Azerilerin "wl Türk", 
"Oz Türk" olduklarını savunarak, ırkçı yaklaşımla halk arasında var 
olan ,.ovenist ayrılıklara yeni bir boyut kazandırdı. 12 Mart faşizmi-

nin TlP'i kapatması ile ilerici hareketin toparlayıcılı'ını ,eçici de ol
sa yitirmesi, düzene karşı olan keıimin MHP'Din dema,oji&ine kapıl
maaına zemin . hazırladı. Ardından ,elen MC dönemlerinde DSı'de 
faşiıtler yerleşti, Ziraatçı1ar Birlili, Ema! �falet Koop.eratifi ve 
Belediye keıinlikle MHP'lilerin eline ,eçti. Erzurum Oliiversitet.i' 
nde yetiştirilen faşiat militanlar da buna eklenince. ıldır "ŞEYTAN 
OÇGENt"ne köşe taŞı olmaya bak kazandı (!)  

Faşiıt hareketin bu örgütlülüRü karş�mda, ilerici lÜçlere tam 
bl:r örgüt.aüzlük egemen. CHP'nin kurulu örııütünün "ilericilili" AP 
ve MHP tıçe Başkanlan' ile ortak bildiri yayınıayıp "anu,iye kar,ı 
olduRunu" söyleyecek kadar. 

Son olarak bi:r olgudan da söz etmek gerekiyor. t,çi ve emek
çi sınıfların örgütlü gücünün kurulamadıRı her alanda oldulu ıibi, 
burada da sapm .. lumlar cirit abyor. Burjuvazinin işini bil' hayli ko
laylaştırıyor. Azeri ve Kürt ,ençleri bi:r çizeide birleştirmeyi ha..,.
bilmi, yerel bir dernek, maocula:r tar&!mdan parçalandı. Daha SODra 
kurulan başka bir dernek, "ayrı örgütlenme"yi önermeye ba,ladl. Bu 
ayrı örgütlenme kavramı, yöredeki ilerici harekete ıon ve öldürücü 
darbe oldu. Zaten huau bir denge kurulmaya çalı,ılan Aıeri-Kii:rt 
ilericileri aras.anda; "ayrı örgütlenme" önermek, iki halk &:rUlJlda.ki 
yapay şovenist çelişkiyi, yeniden ön plana çıkaracak. Faşilt hareke
tin özlediRi de budur. tşin kolayuu aeçmenin, masa ba,mda "teori 
yaratmanın, örgüt deneyiminden geçmemiş, amimi, yilit ama yeter
siz bilinç düzeyindeki gençlerin yönetimindeki anti-laşi.t örıütlere 
ve tümüyle ilerici harekete verdiRi zaran ,ö:rmek uteyenler Ildır'a 
cit..sinler. 

MITES'te tatil yapan Maden-!ş 
ilyesi Işçilerin sitedeki yaşama i
lişkin Ilginç gözlemleri var. 
"UOC Bulvan" adını taşıyan bir 
meydandan geçerek kampa girili
yor ve o andan itibaren ' 'Işçilere 
sım! bilinci kazandınna" yolun· 
da egitim çalışmaları başlıyor. 
Akşamlan yaplian eRitim söyle
şilerine işçiler çoluk çocuk hep 
birlikte katıhyoriar. Elltim söy
leşilerinde Ylitüyüş okurlarının 
yakından tanıdılı bir zat, Ma· 
den-Iş sendikası adına görev ya
pıyor: Süleyman Ustün. Süley
man bey, kapitalizmin "kötü
lüklerinden" haksızlıktan, eşit
sizlikten bolca sö..ı ettikten ve 
sonra ekonomik ' Uaı.ücadelenin 
yetmezııRini, politik- mücadele
nin gereklililini belirttiklen ve 
"politik mücadele parti amedıRı 
Ile verilir" buyurduktan sonra 
soruyor' "Peki hani bizirJ, parti· 
miz?" Ve sorusunu yine kendi· 
si cevaphyor. "Elbet bir gijn bi
zim de �artimiz kurulacak. 141, 
142 kalkacak ve işçi sınıfının 
partisi kurulacak" 

KEMAL TüRKLER'İN 
BiR ÇiPTLiÖi VAR, 

IKD'li bir bayan, işçi aileleri- p.alı. MoteJ'de boş odalar olması� 
ne özel seminerler veriyor. VL �;ıa karşın işçiler burada kaJaml
belirtmeye ge�,yo)(, "elitim yol'. 
çahşmalannı" Sileyman beyvari " Yine de Motel'in kullanımı 
bir üslupla ve tekerlemelerle sür.. konusunda "ilerleme" var sayıla
dütüyor. bilir. Eskiden'bikinili foto-model 

... Şit�de Orün yayrr.1arından Çı
Kan kitap ve dergilerin Wniinü. 
fGO'nin, HeD'nin yayın organ-
1annı bulmak mümkün. Zaten 
bunlann d1liında başka, yayın
lar hemen hiç satılmıyor. 

Bir mot.el binası ve kamp ala
nına dalllınış barakalardan olu-ı'an Site'de işçilersendikacdar ve 
GU'li, nm'li görevliler var. Mo,: 

tel binası geçen yıllarda oldulu 
gibi bu yaz da işçi ailelerine ka· 

bayanlann amerikan bannda, 
restoranında çekilen fotolrafla
nnın altında ' 'MİTES'te tatil 
başkadır" yazılı tanıtma broşür
leri vardı. Sendika yöneticileri
nin başına fazla "iş açtı ki" bu 
tür broşürlere artık pek raslan
mıyor. 

Site alanı içindeki bahçelerde 
yetilitirilen kavun, karpuz, sa1a- • 
taLık vb., Maden-tş üyesi işçilere 
piyasa fiyaUanndan da yüksek 
fiyaUarla saWıyor. Yemekler her 

yd olduRu gibi yetersiz ve kötiL 
Sahil son derece de bakımsız. 

Sitede personel olarak tGD1i 
gençler işçi sınıfına "hizmet" 
ediyor. Ama ücretleri düşük ve 
çalışma ko,ullan elverişsiz 01-
dulu için geçenlerde "i, bırak-
ma eylemine" ııeçmi,ıer. " 

M1TES'te y�lardır kangreni.· 
şen sonın, kalalan kapitalist if
letmecilik anlayı,ıııdan annam .. 
yanların göslennelik çabalarının 
ortaya çıkardlRı ııüiiDÇ tablodan 
ibaret. 

Bütün bunlan dinledikten 
sonra bir çocukluk liarklSı takılı
yor akla.�Söz1eri biraz deRiterek 
de olsa: Kemal Thrkler'in bir 
çiftllll var, çımllin d •... 

Dinçer'in ''Tahsisli yol"u 
nereye gidiyor? 

önlemler alnıak Için ıoplu laftrum •• lemkrine ayncabldu tarunmaa istenirOl', 
"tah.illi yol" bu konuda uypbnacalı. yönıemlerden biri.i olarak önıniliyor
du. 

\ '  CHP'liIer lo.yaJLstlcrin öncrilcrinl ken.i bulu,b.n pbi SÖJtermd,tcpek u.ta
, lar. Ama bu '\ı.talıldannı" uypbma alanında lö.tnmıiyOl'lu. Ali Dinçıcr'iD 

Ankara'da h(:ııplız plaNız pnıtiji bu 101i uyplamada da böyle oldu. Anka
ra'nın ı96�'lttden bu yana ""en nazım plan çalıtmaJan bitirilmecicil, bu 
planJa ın,klli oIam Ankara'run pel ula,ım planlama .. yaptlmadan, eıı ulll-

Ankara Htlcdiy(:.inckki partiKI � hiı.ipltl icraadar yoluna ginnl, oIacu. 
ki, Odediye "a,kanı Ali Dinçer ,imdi ba,kentin yollanna tl allL. BugünJttde, 
toz ıoprak içinde yapım itkrinin .liTdiliti Kızılay ajanından I(:ÇJnek zorunda 
kab.n Ankara'hlar Dinçer'i hayırla (I) alUyorlar. Kızılay aJarunda Oa.rlu'lann, 
DaJokayıann çe,illi icraatlanna taruk olmu, ba,kentHkr, bu kn de &abula All 
Dinçer'in "ıah.gli yol" uYıulamullUn ıonucunu bc:ldiyorlar. i 

''Tah.isli yol", toplu !.afIflana önetlik \lCI"en biT uygulama. Ou uYlUlımada 
kenl içi ana ula,ım yollannın önemli bizbölümü u.dcce olobiiJ ye benuri kamu 

::I:;:'��n: ::��%i:
Y

�:�� ��:��t=; ���:.n���
n
Y�I:i�:�: ı 

.I'nin ton yerel _çimLtt önce.i yayınladığı ''VCTCI Yönctimkr Demomiilde,· 
tirilmelidir" adlı çaJı,mada da, özel araçlann trafili tllı.a)'lCl etkbini ualllı':l 
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dan "tahsilli yol" için bile özel bir planlama yapılmadan Dinçıcr, 'tahlilli yol" 
a lturnayı \/Urdu. Şehir planc_ı Erhan Oncü, Mimaıiar Octa.'nca yayınla.aaa 
nporunda bu konuda özetle ,öyl(: diyor: 

" Uygulamanın bataNlru ya da ba.pnıızlıtıru ııptayacak yeterli bii. dökit
mü, an,unna ve bUinucl çalı,ma yapılmadan projenin in,utına ba,lanmııur. 
Yapımına geçikn özd olobUs yolunun "yatırım projeti' ya da 'yapılabilirlik 
etüdü' lamamlanm�ı,br ... T. büyük kentlcnmize örnek olarakbu uyplaına 
accleye setirumeden kendinJ(:n IonraIU uYl"lamaJan tand oiac ... blçllllde 
yü.riiCiilmdidir.', 

Oysa mühendiı Ali Dinçer'in uzun boylu da.ünmcye, plana rdan ihtiyaa 
yok. Batlatuıtı "tah.wi yol" uygulımUlnı sUnIük tepkilere JÖr(: deli,lirerck 
yüriitüyor. Dolmu,çub.nn lCpIWi üzerine taluilll yolu ilA ,eritlen alarak oru 
,ttide g.:tirdi. Bôylcc(:, uzmanJan göre, toplu l1fırum illı.csindıcn önemli bir ta
vb \lerdi. Dinçer "(aluisli yol'\ı yoluıı diğn bölümünden ay.-malı. için ekıııir 
pannaJtJılı.lar dikecekıi. Gelen tepldln üzerine 10 milyon lira harcananık yaptt
rılan paımalı.JıkJan kuUanmol ... tan \lu&eçti. "Onemli deAU, bu pannakJıldan 
kentin b.llfka ynlernde kullaıun'l" diyor. \ 

Dinçer, yapı.ılını yapıyor, yapamadıkJan için de ıcrelr.li mazereti bulup ÇI
unl'or. Dinçıcr, uygulama .ırasında yol kenarlanndaki 40-50 yıllık çınarlann 
kHilm .... ine kar,ı çıkan sor'li ötr ... tim üyelerine, ''ü:ı:Ulm(:yin hemm e.ldJ(:rI 
kadar büyüyecek alaclar dikueAi'& bunlann yerine" diyor. Mithendi. dedijin 
de böyle olur '&aten. Once 10 milyon Urahk parma.klık yapı.ınca.lı.an, ıoıım 
bunJan kentin ncrctine koyayım diye dUtUneeeuln. önce alaçlan kt:l«ek· 
.in, ıonra diker dikmn 40 yıllık Çtnann boyunu tutacakalaç keırC'dccebln. 

Ali Dınçer buplerdıc Anlr.ara'ya tramvay ıcıireceilnden .a'lediyor. Umu
lur lı.J bu tramvaylan getirdikten ıonnı ne yapacaAım diy(: dütünm(:k zorun. 
Wmu. Gene umulur Id, önümüzdeld aylarda Ankara'da. EGO 'n_ düzenleye
eell açılr..b.nan 'toplu l1fırum' konutu bilimsel toplanu, belki Dinçer'. Uk 0-
larak IÔrilnO,te dotru, ama uyplamada yüklCil. maliyetli bir 'pmpnati:ı:nı' ö ... 
ncl' \leren &iri,bnlıcrini bi lim \le tekniiin JÖ.terdiAI yöntemlere ıokma kOClU-
ıunda yararlı olur. 
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"ULUSAL ÇıKARLARı" 
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üÇLü ZIRVEYE 
"TAM TARAF" 
OLARAK KATıLMAYA 
HAZıRLANAN AMERIKA, 
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üZERINDEKI 
MüDAHALESINI DoGRUDAN 
BIR BiçiMDE SüRDüRMEYE 
ÇAlıŞıYOR. 
CARTER'IN ORTAooGU'DA 
"ULUSAL ÇıKARLARı" 
OLDUGUNU ILAN ETMESI, 
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DÖNEMININ 
"ORMAN KANUNLARlNI"  
YENIDEN EMPOZE ETME 
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EMPERYALiZM ORTADOÖUrDA 
Bilindili gibi, uluslararası 

politikanın en önemli odaklano
dan birisi olan Orta Dolu SON
nunun temelini Filistin sorunu 
oluşturuyor: Yanın yüzydı aş
km bir süredir bu böyle. Filistin 
sorunu ise ıSrail devletinin ku
rulmasıyla yurtlarından sürülen 
Filistin halkının Urdün, Wboan, 
Suriye ve Irak gibi ülkelerdeki 
göçmen kamplannda yaşamaya 
mahkum edilmesi, ulusal haklan
nın gaspedilmesi olarak özetlene
bilir. Göıi.ildütü gibi Filistin so
rununun kesin olarak çözümJen
mesi ve ona b&.l:lı olarak orta, 
Dolu bunab,ı,ının düzlüle çık· 
mu Fılistin halkının devlet kur
ma ve tüm diler utusal haklarına 
ksvutabilmesiyle mümküıı Kök· 
lü bir geçrtıi,e sahip olan Filistin 
kurtuluş hareketi Filistin Kurtu
lu' örgütü önderliRinde mücade
le veriyor ... 

Şimdilerde Arap yarımadası 
yeni geliflDelere :Sahne olmakta. 
Orta Dotu böı,eslnde ,eçtili· 
mlz ydın Aralık ayında bqlab· 
lan bir 5Üreç bugün bütün hı
zıyla yqanıyor. Arahk 1977'de· 
ki Sedat-Begin görü,meslnden 
sonraki olaylan ,öyle bir anım
sayalım. Sedat'ın Filistin davası
na ihanetini dünyaya Ilan etme
sinden sonra dört Arap ülkesi ve 
bir de FKö'nün katıldıl. Red 
Cephesi olu,wruldu. Red Cephe
sl'nin Mıslf'la ilI,kilerin dondu
rulmuı karanna Sedat'ın yanıtı 
ilI,kileri tamamen kesmek biçi
minde oldu. Irak, Ikinci toplantı· 
dan itibaren Red Cephesrnden 
ayrıldı. Filistin halkına lhanetle
rini "devrimcilik" maskesi ardm· 
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kA111 kanlı bır saldıııya girİ4tiler. 
Bu saldmyı.bahane eden İsrail 
yinnl yddır "fÜvenllk bölgesi" 
olarak niteledill Güney Lübnan' 
i itgal etti. Lübnan Iç savaşında 
ilericilere ve Filiıtinlilere kar,ı 
birlikte hareket ebni, olan Lü� 
nan 'II satcılar bölündiller ve kav· 
gaya tuw,tular. Bütün bu geli,· 
meler bu&ün OrLa Dolu 'da olup 
biteni dolru olarak deledendlr
mede bize yardımcı olacak. 

Buf.in FKö ve Irak'ın yaban
cı ülkelerdeki temsilcileri bitmek 
tükenrnek bilmez suikastiere he
def olmaktadır. Yapılan kar,ılık
lı açıklamalarda iki Laraf da bır· 
birini &Uçluyor. öte yandan, 
Uibnan 'da Arap Barı, Gücü'ne 
b_ılı Suriye11 birlikler ISraU 
yanlısı Lübnan'h millslerle çar-

ATESLE OYNUYOR 
• 

pışmaktadır. Nihayet, ABD Dış· 
işleri Bakanı Cyrus Vance'ın Or
ta Dolu bölgesine yapbiı gezi
de 5 Eyliil'de Begin, Sedat ve 
Carter'ın biraraya gelecekleri a
çıklanmıştır. 

YERINDE BIR SAPTAMA 

TİP Genel Başkanı Behice Bo· 
ran VL tı Temsilcileri Toplantısı' 
nı açaş konuşmasında 8egin-Se· 
dat görüşmesi sonrasınöa Arap
ısrail çatı,masının alacalı boyut
lan irdelerken şun1an söylüyor
du: " . .  1;ok sert pazarlıklar görü
nümü altında ergeç, ,öyle veya 
böyle bir anlatmaya varacaktır. 
Görü,meler uzayıp kimi adımlar 
atıldıkça zamanla dil er Arap üı· 
keleri de, ba,ta Urdün olmak Ü· 
zere. birer ikişer müzakere masa· 
sına geleceklerdır." Gerçeklerin 
ve geçmişte yaşananlano dolru 
biçimde delerlendlrilmeslnden 
"kaynaklanan bu saptarna bu;.in 
daha bir gerçeklik kazanıyor. Bu 
saptama başlıca iki noktada top· 
lanabllir: Birincisi, ABD emper· 
yalizminin bir kuklası haline ge
len Sedat, tüm uzlaşmaz gölÜnü
rnüne kA11LD Filistin davasını yok 
pahasına satmaya hazalan mak
tadır. İkincisi ise, ba,mı Urdün' 
ün çektili dller Arap ülkelerinin 
de Sedat'm izledili lhanet yolu
na dÜ2Ülmesl de bir raslantı 01-
mayacakbr. 

Sedatla Begin arasındaki ilk 
görüşmeden sonra Mısır-ısrail gö· . 
lÜşmeleri daha alt düzeylerde 
sürdürülmüş, buna k8l1ı1lk hem 
Begin hem de Sedat bırbırle· 
rine karşı çok atır suçlamalarda 
bulunmuşlardı. Enver Sedat ba· 
rış masasına oturmak için ıSrail' 
in 1967'deki sınırlann! geri çe
kilmesini öngörüyor, ısrail ise bu 
istelin kendisi açısından kabul 
edilmez oldutunu bildiriyordu. 
ısrail'in Güney LUbnan'l I,galln· 
den sonra Sedat, ısrail'le uzlaş
manın olanaksız oldulunu söy
lüyor ve hatta Mısır'cıakl ısrail 
askeri gözlemcilerini sınır dı,ı 
ediyordu. Sedat daha sonra, Av
rupa sosyal demokrasisinin önde 
gelen liderleriyle göıütüyor ve 
bir anlamda suçunu hannetmek 
içbı ulra,ıyordu. Terpmuz aYl
nm sonunda ısrail'de yapılan blr 
açıklamada ABD Dı,lşleri Baka· 
nı Vance'ın ısraıı, Mısır. Urdün 

ve Suudi Arabistan 'ı kapsayacak 
Orta Dolu gezisi sırasında bir 
ABD· İsrail-Mısır üçii zirvesinin 
tarihinin saptanacatı belirtili· 
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venln gerçekle,mesinin söz ko
nusu olmadılını, Mılır'ın işgal 

nin kurulmasını engeUemek için 
ellerinden geleni yaptılar ve yapı· 
yorlar. 1970'de Urdün'de Fllis
tin'ıııere karşı Kanlı Eylül katlia
mı düzenlendi. İkı yıl öncesinde
ki Lübnan iç Avaşı da sonunda 
bir Filistin 1i kırımma dÖıjjştü� 

edilmiş Arap topraklan konu· ABD. MUDAHALEClLlGINDE sunda "orta çözüm yollarını" YENİ AŞAMA kabule yanaşmayac�ını söylü-
yordu. Sonunda, İsrail'de yapı· 5 Eylül'de Camp David'de ya-
:::dl�Ç��S�: ��::�Ie 

d:Ş�:� . �ılma� bekıen�? Zu:ve'ye yöne
lan 5 Ey1ül'de ABD 'de biraraya ' �

k
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�y�":::r����:�� gelecekler. çok önemlı başka olgulan da ser-

Peki, bu arada Mısır cephesin- gilemiş oldu. ABD Başkanı Carde nelerolup bitti'? önce Mısır'ın ter ABD'nin bu zirveye "mesaj tarihinde ilk dera ABD 'den 50 : . " k d il " ' b' adet savaş uÇaıı alması kesinıık i1etlcl olara el , tam ır ta
kazandı. Hemen arkasından Mı- rat" olarak kablac�lI�ı açıkladı. 
sır i,çl Sınıfının ve tüm Mı'sır'h Baş�an ��te.r :"-Bf!,Ö� �� tu�
emekçnerin mücadelesini bol. munu, u esının a "5u a 
mak için her rırsab deterlendi. do�rudan ulu�1 çıkarlan oldu· 
ren Sedat'ın kendi başkanlılın. i� ge.rekçesı.y!� açıklıyor �.e 
daki bır parti kuracaRı ötrenil. şoyle dıyordu: Bu nedenle go
dı' Önceleri Sosyal Demokrat rüşmelere doRrudan kab.I."
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Parti olarak düşürülen bu Par- ken�,lmlzde yasal hak gonıyo· 
ti'nl? adı musal Demokratik ruz

Carter'ın bu açıklaması, ABD' 
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t
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g
�� nin Or.�doRu üzerindeki müda-

tormüliyle açıklanıyordu. Sedat, hal�slnı ılk d�fa resmen ve açık
Ulke Içindeki çözümsüzlüRünü ça ılan ebne� anl�mını ta,�?r
baskıcı yöntemlerle aşmaya ça- du. Daha da önemhsi Carter boy-
!ı,acaktı. :�:��n
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MISIR TESLIM OLDUKÇA 
ıSRAIL SALDıRIYOR 

Bu ndan sonra da Mısır yöne
limi, bir yandan ülke içindeki 
tüm muhalif sesleri sustururken 
bir )'anMn da emperyalizmin 
kendisine dayattıklannı eksiksiz 
yerine getirecektir. Bu durumda, 
ıSrail'in de tutumunu daha da 
sertle,tirmesi ve iUalcl emelleri· 
ni pervasızca uygulamaya koy
ması beklenmelidir. 

Filistin Kurtulu, Hareketi' 
nde bugün artık toplumsal kur· 
tuluş hedefleri ulusal kurtulu, 
hedeneriyle tam bir uyum içinde 
yerini almı, durumda. Milliyetçi 
Arap rejimIerinin Güney Yemen 
ömellnden sonra bölgede Ikinci 
bır ilerici devletin variıRma ta
hammüleri yok. Bu yUzden ısrail' 
e katı verilen mücadelede hiçbir 
Arap U1kesi vannı yolunu ortaya 
koymadı. Ilerici Filistin devleti· 

nununu" yeniden geçerli ilan 
ediyordu. Bir ülkenin, başka u· 
luslann yasal eıemenlill altında
ki topraklar üzerinde "ulasal Çı' 
karlan" olduRunu ileri sürmesi, 
dotNdan dolruya "soluk sa· 
vaş" döneminin yöntemlerini ge
ri getirme anlamını taşıyordu. 
Bu açıklamaSlyla ABD'nin hege· 
monyacı dış politikası resmen de 
tescil edildI. 

ABD'nin " içli zlrve" girişi
mi, bu bakımdan emperyalizmin 
en saldırgan güçlerinin "soRuk 
sava,ı" canlandırma, uluslararası 
gerginllll artırma yönündeki 
planlı glrlşmler�.ıln bir parçası 
olarak ortaya çıkıyor. Bu giri· 
şimierin Ortadolu bölgesindeki 
dolrudan sonucu, bölgede barı· 
şın yaklaştırılması delil, tam ter
sine karşıtlıklann daha da yo
RUnla,tırılmasl olacaktır. Bütün 
dünyada ateşle oynamaya hız ve
ren emperyalist güçler, şimdilik 
Orladotu'ya yeni barut ylRınla
rını istlt etmeye çalışıyor. 
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. Harun 
anıldı 

.. . 
:i�!t deurimci Harun Karadeniz aramızdan aynlışının 

uç uncu yılında anıldt. Geçti�imiz Salı günü Harun'un meza
n başında düzenlenen anma törenine arkadaşları ve 'çok sa· 
yrd4 yurtsever katıldL Harun'un an"dıkı her 15 ARustOB'ta, 
onun. örgütlü hareketin' başarışma olan inancı önünde say
gıyla .'ikceiliz. 

TRT: Haberinf 
değerini kim biçecek? 

GöZLER YALNıZCA BIRYANA ÇEVRILI OLDUGU ZAMAN, DOG· 
RU Y'A DA YAN LI ş, HEP O YANıN ÖLÇüLERINE GÖRE BELlR· 
LENECEKTIR. TRT BUGüN BURJUVA IDEOLOJ IsININ GÖZLüK· 
LERIYLE VE O YANABAKMAKTADıR. VERECEGl HABERLER 
DE "BURJ UVAZININ GERÇEKTEN HABER DEGERI TAŞıYAN 
HABERLERI" OLACAKTıR. 

TRT Yönetim Kurulu, haber
ler konusunda aldıRı önemli bir 
kararla ,  geçti.�imiz hafta kimi
lerinin övgülenyle, kimilerinin de 
karalamaları, suçlamalarıyla kar
şılaştı. TR T Yönetim Kurulu, 
haber bültenlerinde bundan oon
ra yalnızca "haber deReri" olan 
konulara yer verilecek diyordu . 
Demirel, Erbakan ve Türkeş b�' 
ta olmak üzere "muhalefet" ateş 
püskürdü buna. CHP ise mem
nundu ama, "fazlaca taraf tut· 
muyı.>r görünmek için" bunu pek 
belli etmedi. 

Aslında Yönetim Kurulu'nun 
kararı, çok önce yapılması gere
ken birşeyi uygulamaya koy
makla. Olumlu bir adımdı kısaca-
8l. Ama yetenizdi. 

TRT, haberlerinde belirli 
"kaynaklara" başvurur. Bu kay' 
naldar çoAu kez burjuvazinin si
yasi, ekonomik örgütleridir. Ki
mi zaman da birkaç satıfla işçi 
aınıfuun ekonomik örgütlerinin 
seıine yer verir. Onun dı,ında, 
işçi sınlCmın politik örgütünün 
eylemleri, görÜ4leri kesinlikle 
"haber" deRildir TRT için. O ka
dar ki, herhangi bir komşu ülke 
ya da bir ACrika ülkesi Türkiye' 
yle NATO ilişkileri konusunda 
bir yorumda bulunur ve bu TRT 
Haber bültenlerinde yer alır da; 
Türkiye işçi sınıtı politiKörgütü 
Türkiye ltçt Partisi önderliRinde 
"NATO'ya Hayır" der ve bu gör
mezden gelinir. Kısacası, TRT, 
haberlerinde tarafsızlıRı hep 
"burjuvazinin sınırları" içinde 
uar durur. Bugün çizilen sınır da 
yine bu anlamdadır. Haberler, 
ııerçekten haber delen taşıya-

caktır, Yönetim Kurulu kararına 
göre. Ama kimin haberleri? Ha
bercilikte, haberin kaynaltı birin
cil önem taşır. Bu, o haberin ki
min sesi, kimin görüşü oldultunu, 
kime neyi anlatmak istediltini 
belirler. Bugün TRT. haber kay· 

_ naklarını eskiden oldultu gibi 
yine o belli sınır içinde tutacak
Sıl, bu sınırı biraz genişletip biraz 
daraltmasınm tek anlamı vardır: 
Gelişmiş kapitalist ülkelerde bu
gün uygulanan habercililte biraz 
olsun ulaşmak. Verilen örnekler 
de hep bu yoldadır zaten. "Fran
sa'da, İngiltere'de Calan hep böy
ledir.. Cumhurbaşkanı'mn haberi 
verilmeyebilir, ama öte yandan 
kitleleri çok ilgilendiren bir spor 
olayı birinci haber olur." 

Gözler yalmzca bir yana çev
rili oldultu zaman, dojtnı ya da 
yanhş, hep o yanın ölçülerine 
göre belirlenecektjr. TRT bugün 
burjuva ideolojisinin ,özlükleriy
le ve o yana bakmaktadır. Vere· 
ceRi haberler de "burjuvazinin 
gerçekten haber deReri taşıyan 
haberleri" olacaklar. 

Yapılan, bir yönüyle olumlu
dur, ancak yetersizdir. Sosyalist
lerin, ilericilerin talep etmesi ge
reken ,ey, "haber kaynaklarının 
seçiminde burjuvazinin sınınnın 
aşılması" olmalıdır. TRT, haber 
bültenlerinde artık işçi sınıfının 
politik örgütünün sesine yer ver
meli, haberlerini delterlendirme
!id ir . Sınıfların varlıRını ve müca
delesini artık burjuvazinin söz
cülerinin bile kabullendiRi bir 
dönemde, bu gerçeRe TRT göz 
yumamaz, yummamahdır. TRT 
konusunda verilecek mücadele 
bu doRrultuda yürütülmelidir. 

. ' 

BARIS MOCADELESi 
DAR· GRUPCULUK 

ENGELiNi ASACAKTIR 
• 

N. KEMAL OÖLENEKEN 
Baı:IŞ mücadelesinin, baRımsızhk, demokrasi, 

sosyalızm mücadelesinin bir bileşen i olarak 
önemi ortada. Sosyalist sistemin başını çektili 
barış ve silahsızlanma mücadelesinde her geçen 
gün yeni mevziler kazanıhyor. Emperyalist güç 
lerin tüm engelleme çabalarına karşın barıştan 
yana güçler nicel ve nitel olarak gelişiyor. Olke
mizde de barış mücadelesinin geniş kesimlere 
erişmesi, bir kitle hareketi haline gelmesi, başta 
sosyalistlerin ve diRer barışçı güçlerin önünde 
duran ivedi görevler arasında. 

� Geçtilimiz günlerde, Helsinki Nihai Senedi ' 
nin hayata geçirilmesi amacıyla yapılması düşü' 
nülen bir kongrenin ön toplantısı için birçok ör· 
güte çalrı yapıldı. ÇaRrının sahibi Barış Derne
li, bu ön toplantıya, ül kemizdeki birçok kuru
luş ve bu arada ilerici, demokrat örgütleri de ça
lırm.ıştı. Ne var ki ön toplantıya katılan birçok 
örgüt daha sonraki çalışmalarda yer almadı. Bu
nun nedeni sözkonusu örgütlerin Helsinki Nihai 
Senedi 'nin hayata geçirilmesine ya da barış mü
cadelesine karşı olmaları deRiidi. Neden, son de
rece çarpıcıydı : Toplantıya TosİAD gibi 
barışın baş düşmanı tekelci sermayenin örgütle
ri, Sanayi ve Ticaret Odaları ile yönetiminde Ca
şİltlerin bulundultu Türk Standartlar Enstitüsü 
gibi kuruluşlar da çatrılmışla. 

Bir başka gelişme ise yine BarıŞ Demeli'nin 
ba,iatlalı " Nötron Bombasına Hayır" kampan
yası çalışmalarında ortaya çıktı. Bu çalışmalar 
sırasında yine bazı örgütlerin katılmama karan 
alması üzerine, çalışmayı yürütmekle görevli 
olan "koordinasyon kurulu" bir karar aldJ. Bu 
karar, kampanyayı sUrdürecek olan bölgesel ku
rullara, Meslek Odaları'nın teker teker ça�nlma' 
s�ı ön·görüyordu. TMMOB'nin merkezoclüzeyin
debelirlediRi katıhnama kararından sonra alın· 
mış olan bu karar, örgütün bütünlüRünü redde
den, onu yomyan blr anlayı�ın ürünüydü. Ayru 
nitelikte ikinci bir olay bu kez TOM-DER 'in �a
şına geldi ; Merkez düzeyinde çalışmalara k,.tp . i' 
mayan lı'l örgütün Ankara�ubesi, ayrı olaiik 
çahşmalara katılmak istenpi . 

Barış mücadelesini Marx'a "reddettiren" 
barış mücadelesinin "barışçı geçişi savunmak 
için ortaya atıldılını" ileri sürebilen kısacası bo
yundan büyük çamlar deviren goşist mantık 
bilinlyor. Goşizmindar.kafalılıRı dünya sosyalist 
sisteminin varh�ını ve öncüliiRünü içine sindire
memesi, onları bu noktalara getiriyor. 

Fakat' barış mücadelesine sahip çıklyor gözü
kerek gerÇl!kte onu öziiP.den boşaltıp saptıran, 
bu amaçla kimi iyiniyetli 'girişimleri ve başlan
gıçları sömünneye çalışan tutumlar üzerinde ay
rıca durmak gerekiyor. Bu tutumların sahipleri 
ne yapıyorlar? 

Herşeyden önce kuramsal düzeyde, barış mü
cadelesini ete sosyalizm için mücadelenin önüne 
koyarak işe başlıyorlar. Gerekçesi de hazır: Ba
rış mücadelesine katılan CHP' liIer ürkmesin! Ba· 
rış mücadelesinin ancak sosyalizm mücadelesi 
ekseninde verildiltinde bir anlamının olacalını 
söylediRiniz zaman, kuyrukçuluk damarları ka
barıyor. Fakat iş CHP ile de sınırlı ka1mıyor. 
Barış müca"delesini TOSİAD'la, sanayi ve ticaret 
odalarıyla birlikte vermeye çalışıyorlar. Aynı 
mantıkla bir gün "aman tekellere karşı çıkma
yahm TOSİAD ürker" diyecekler. 

Burada geçtjRimiz 1976 ve 1977 Eylül günle· 
rinde olanlardan da sözetmek gerekiyor. 76'nın 
1 Eylül'ünde bir dizi demokratikkitle örgütü 

tararından basına "ortak" bir açıklama yapıldı. 
"ııerlemeci" denen çizgi için o dönemde lKD' 
nin lanse edilmesi gündemdeydi. Tüm olanaklar 
ve araçlar bu yolda seferber edilmişti. Sözü edi· 
len çizginin mensupları, barış mücadelesini de 
bu amaçlarına erişmek için kullanmaya çalıştı
lar. Ortak açıklama yapılacaRı söylenerek bir
araya getirilen bazı sendika ve kuruluşların çe· 
şitli yollarla imzaları alındıktan sonra, bu örgüt
ler basına İKD'nin yapllA:ı bir açıklamayı des· 
tekleyen kuruluşlar olarak ilan edildi. lzlenen 
bu yol, doRal olarak barış yanlısı birçok örgü
tün dışlanmasını da beraberinde getirdi . 

1977 yılının 1 Eylül'ünde de tüm uyarılara 
karşın yine aynı yolu izleyen bu çizginin men
su.pları, amaçlarına ulalj:mak için her yolu mü
bah gördüklerini bir kez daha kanıtladılar. Barış 
mücadelesinin kitleler içinde kök salması ve tüm 
barllj:sever güçlerin bu mücadele içinde kapsan
ması yolundaki önerileri kulakardı ederek, yine 
üç-beş örgüt ile yalnızca kendilerinin barllj:sever 

. olduRunu "kanıtlamaya". I<i.a1lştllar. Bazı ör�MT. 

lerin merkezleri , bazılarının şubeleri ya da böl
leri, bazılarının ise temsilcilikleri bu çalışmaya 
katılmak istendi. Onlar için önemli olan , örgüt
lerin iç yapısı, hiyerarşisi ya da disiplini deRildi. 
Bu örgütlerin bir kısım yöneticilerinin kendile
riyle beraber davranması, barılj: adına ve bu kitle 
örgütlerinin sırtından kendi "çizgilerinin" rek
lamının yapılmasıydı. Bu çalılj:mada da TOB
DER ve TOM-DER gibi örgütlere çaRrı bile ya
pılmanuştl. Nasıl bir yıl önce yine TöB-DER, 
TOM-DER gibi ki tle örgütleri, SOSYAL-İŞ, 
PETROL KİMYA-tŞ, TURİZM-İş gibi sendika
lar ve daha birçok örgüt ayak oyunlarıyla dış
landıysa, yine aynı yollardan adım adım geçildi . 
Ortada metinleri olmayan bildiriler için imza is
tendi ; olmayan afişler için örgütlere kararlar al
dırıldı. Ve böylece 1 Eylül Dünya Barış Günü 
bir kez daha anlamindan saptırılmaya, içi boşal
tılmaya çalışıldı. 

MAKYAVELIZME BıRAKıLAN 
GEDIKLER 

Bütün bu girişimler belirli bir politik anlayış
tan, bu anlayışın dayandıRı makyavelist dünya 
görüşünden kaynaklanıyor. Makyavelist palitj
ka, hangi amaçla ve hangi niyetle başlatılmış 
olursa olsun her türlü örgütlenmenin zaafların
dan yararlanmasını biliyor. Şu ya da bu örgüt
lenmenin dayandıRı "iyi niyet", onun zaanarı
nın kaçınılmaz olarak yol açacatı başarısızlık
ları önlemeye yetmiyor. Barış Demeli 'nin ku
ruluş yapısındaki yanlışlıklar, bu örgüte de bu 
anlamdaki zaaClarI aşılıyor. 

Tüm dünyada banş mücadelesini yürüten ulu
sal örgütlenmeler var. Bu örgütlenmelerin genel
likle., mevcut kitle örgütlerinin biraraya geldiRi 
komiteler şeklinde olduRu biliniyor. Bu örgüt
lenmelerin, kendisini oluşturan diAer örgütlerin 
dışında ayrı bir 1:\tle tabanı yok. Bu tür örgüt
lenmelerde yer •• nlar, barıştan yana olan ör
gütlerin temsilcileri ile ülke çapında etkinliRi 
olan kişiler oluyor. Barış OerneA:i'nin kuruluş 
biçimi bu anlayışa uymuyor. oısK. TöB· 
DER, TOM-DER, TOTED gibi ülkemizin en 
önemli kitle örgütleri ve sendikalarının yönetici· 
leri bu oluşumun dışında bulunuyor. Geçen sü
re içinde bu tıkanıkhA'ı aşmak için en küçük bir 
çaba bile gösterildiRini bilmiyoruz. 

Bilimsel sosyalistler barış mücadelesinin öne· 
mini biliyorlar ve onun gerçek iç�iRine kavuş
turulması en geniş kitleleri kucaklaması için 
tüm güçleriyle çalışıyorlar. Bunun için de yan· 
!ışların üstüne cesaretle gidiyorlar. Helsinki Ni
hai Senedi 'ni hayata geçirmek için yapılan top' 
lantıya , TOSİAD'ın, Sanayi ve Ticaret Odaları· 
nın, faşistlerin elindeki Türk Standartlar Ensti
tüsü'nün çaRrılmasına sosyalistler bu nedenle 
karşı çıkıyor. "Nötron Bombasına Hayır" 
kampanyası adına örgütlerin bütünlülünün par
çalanması yolunda girişimlerde bulunulmasını 
bu nedenle kınıyorlar. TMMOB'nin katılmama 
kararı aidıRı bir toplanbya tek tek odaları çaRı
rarak ; Merkez'i katılmama kararı aldı diye 
TOM·DER şubelerine çaltrı çıkarılarak bir yere 
varllamayacaA:ını bu nedenle vurguluyorlar. 

UOC macerasında olduA:u gibi örgütlerin bü
tünlüRünü bozucu, bozguncu tavırlara devam 
edilmesine bilimsel sosyalistler izin vermeyecek' 
tir. Yönetiminde olunmasa bile, bir örgütü tah· 
rip etmeye kimgenin hakkı yoktur. Kısa vadeli 
çıkarcı hesaplarla örgüt tahripçiliRine kalkanlar 
bugüne kadar olduRu gibi yine bilimgel sosya
listleri karşılarında bulacaklardır. 

Olkemizde barış mücadelesi yıllardır verildi 
ve verilmeye devam edecek. Bilimsel sosyalistler 
mücadelenin hep içinde ve ön sanarda oldular. 
Bilimsel sosyalistler, bugün ortaya çıkan sorun
ları da çözmeye hazırdırlar. Görüşlerini be�en
sek de beRenmesek de bugüne deRin barış mü
cadelesine katkıda bulunmuş ve halen bu müca
delenin içinde olan ve olması gereken hiçbir ki
şiyi ya da kuruluşu dışlamadan, tüm dünyada 
olduRu gibi etkin, kitle tabanı olan örgüt ve ki· 
şilerin ortaklaşa ve eşitlik içinde biraraya geldi
A:i, barış mücadelesini tüm halk kitlelerine yay· 
gınlaştıracak bir barış platformu ergeç gerçekle· 
şecektir. Ve bu platform, barış mücadelesinin 
bir sınıf mücadelesi oldulunu, sosyal izm mü· 
cadelesinin ayrılmaz bir parçası olduaunu asla 
gözardı etmeden, mücadeleyi engeııeyen etken· 
leri safdışı edecek ve hedefe ergeç varılacak tır. 
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Sosyalist ülkeler ve 
barış mücadelesi 

maddi temele kavu,masına katkıda bu· 
lunacaktı. 

XXiV. KONGRE VE BARış 
PROGRAMI 

HELSiNKi'DEN 

BUGONE BARIS 

Bu noktada, Helslnki Konteransı r1bi 
ileri bir aşamayagelinmeslnde blfla Sov
yeUer Bırlıli olmak üzere tüm sosyalist 
Ulkelerin oynadıA"ı dlnamlk rolU irdele
mek yararlı olacakbr. 1971 yılı:ı.da yapı
lan SBKP XXIV. Kongresi'nın kabul et-. 
UII Ban, Programı bu konuda önemU 
bir belgedir. Bu belgede Sovyet dış poli
tikasının öri.indeki başlıca görevler sıra· 
lanıyordu. Daha sonra kısa süre Iç lnde 
gerçekle,me yoluna giren bu görevleri 
buraya aktanyoNz: • 

YOLUNDA 

iLERi ADIMLAR 

İkinci Dünya Sav .. ı neden oldueu 
çok büyük yıkım ve yobuUula karşın 
banşçı bir dünyaya gidiş yolunda bir a· 
dım olmadı. Gerçi savaşta emperyaliz
min suç ortatı raşizm kesin yenilgiye 
ulrablmL!J ve dünya halkla" üzerinde ya
raltı�ı tehdit ortadan kaldınlmıştı. Yi. 
ne bunun yanında dünya sosyalist sis

temi maddi bir gerç eklik olma yoluna 
ginniş ve eski sömürgelerce ba�ımsızJıAı 
amaçlayan hareketler etkili olmaya baş
lamışb. Ama bu ortamda kapitalistrem
peryalist dünya sistemi sosyalizme karşı 
yeni bir savaşı, Soluk Savaş'. başlattı. 
Sog:uk Savaş ortamında emperyalizmin 
ekonomik boyundun.ıku Marshall Planı 
ve Truman Doktrini'nde, askeri-politik 
boyundurulu da NATO'da somutlaşa
rak geri kalmış ülkelere takıldı. Bu dö
nemde emperyalizm barış mücadelesini 
anti-komünist rüzgarı sayesinde gözler· 
den sakladı. 

Bu�n, barış mücadelesi dünyadaki 
tüm SoRuk Savaş kalıntılannın temiz
lenmesi, SoA:uk Savaş 'ı geri getirmeye 
yönelik çabalann teşhir edilerek boşa 
çıkarılması, uluslararası yumuşama süre
cinin geri dörülmez bir akışa kavuştu. 
rulması, poUtil. yumuşamanın yanında 
askeri yumuşamanın satlanması yolun-
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da çaba harcanması ve nihayet uluslar. 
arası ilişkilerde kuvvete başvumıama ii
kesinin hayata geçirilmesi �biçiminde 
somutlaşmaktadır. 

HELSINKI: BARışıN SIMGESI 

1975 yılında Helsinkl'de toplanan 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliai Konferansı 
sonunda imzalanan Sonuç Belgesi banş 
savaşç ılannın kararlı mücadelelerinin o
lumlu bir ürünüdür. Helsinki Belgesi, ba
nş mücadelesinde bir simgedir. Bunun 
Içindir ki bu belge üzerinde biraz daha 
aynnblt biçimde durmak gereklidir. 
SBKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri 
ve Sovyetler Birligi Devlet Başkanı Lee. 
nid Brejnev HelsinkiKonCen:'nsı'nda yap. 
tıRı konu�ada şöyle diyordu: rı. Dün. 
ya Savaşı'nın acılannı yaşamış olan ku. 
şata mensup olanlar, Konferans'ın tarih
sel anlamını daha açık biçimde kavra. 
'maktadır. Ama onun hedefleri, banş 
ko,ullan içinde yetişen ve hala yaşa
makta olan ve haklı olarak işlerin başka 
türtü ıidemeyecqine inanan Avrupalı. 
lar kuşaRının akıl ve yüreklerince de pe
nimsenmektedir. (From Helsinki to Belg
rade, Progress PUblishers, s. 29) 

Helsinki Belges! 'nin getirdigi en ö
nemli kazanun ll. Dünya Savaşı sonra. 
sında Avrupa'da kurulan sosyalist dev. 
letlerin varlıRının ilk kez kapitalist.em. 
peıyaljst devletlerce resmen tanınmış 

.ımasıdır. Konferansa katılan 33 Avrupa 
devleti ile ABD ve Kanada, Avnıpa dev
letlerinin sınırlannın dokunulmaz oldu. 
Runu ilan ederek birbirlerinin sınırları
na karşı şimdi ve gelecekte saldırmarna
yı yükümlendiler. SlIndan başka, NATO' 
nun kuruluşundan beri varolan silahlan
ma yarışını yavaşlaanak ve karşılıklı gü_ 
vensizliRi ortadan kaldırabilmek amacıy
la büyük çaptaki manevralann önceden 
duyun.ıbnasmı, bu manevl'llarda karşı
!ıklı gözlemci bulundurulmasını ve Ö. 
nemli askeri kuvvet kaydırmalarının Ön. 
ceden bildirilmesini kararlaşbrdılar. Ay. 
rıca ekonomik, bilimsel, teknolojik ve 
çevre soruman aJanlannda i,birliRini 
kuımak v,. geıı,tlnnek Uıere bır dizi ka
rar alındı. Bu karartann uygulamaya ge
çirilmesi politik yumu...,ının IÜÇIJ bır 

"1. 80VClf odaklannın ortadan koldı
rılmaıı ... 

2. 1/. Dünya 8oVOfl ıonraıındo Au
rupa'da gerçekleşen .ınır delifimlerinin 
ke.in olarak tanınmalındon kalkarak bu 
kıtada barış ue yumufomamn yerleşme
ıi için belirleyici bir girişimde bulunmok 
ve )tvrı.cpa Konferanıının toplanıp başa
rıya ulafmaıınl80Ilamak. Avrı.cpa'da top
lu güvenlili ıağlamak iÇ;'l elden gelen 
herşeyi yapmak. 

3. Nükleer, kimycual ve bakten'yolo
jik silahların yasaklanmaıı yolunda an
la,malar yapılmaıını sollomak, 

4. Her türden silahlannıayı durdunna 
yolunda verilen mücadeleyi daha dkili 
kılmak. Silahlulanma 'orunlarını bütün 
yönleriyle incelemek üzere bir dünya 
konferonıını toplanhya çoAırmak_. 

5. HollJ uar/ılını sürdüren IÖmürgr re
jimlerinin ortadan kalduılmaııyla ilgili 
BM kararkırını uygulamak ... 

6. Sovyetler Birlil� ilgili tüm devld
ler/e karşılıklı çıkara dayalı işbirlilin; 
geli,tirmeye hazırdır ... .. 

GrJrüldügü gibi, Barış Programı'nın 
getirdi�i görevlerle Helsinki Sonuç Bel
gesi birçok noktada çakışıyordu. Bu
nunla birlikte dünyada banlil etkili kıl
mada henüz herşey yapılmış deRiidir. 
Helsinki, dünyaya kalıcı bir bakış getiriı. 
mesi yolunda bir sonuç de�ıı bir başlan. 
gıçtır. Mücadele bug\in de tüm hızıyla 
sünnekledir. Sovyet Barış Kı'mites,i'nce 
yayınlanan bır broşürde şöyle deniyor: 
"OO r.,'ltda birbirine paralel olarak fakat 
tamamen k:rşıt yönlerde gelişen iki SÜ. 
rece tanık oluyoruz. Bir yönda, gelişen 
uluslararası yumuşama ve farklı toplum
sal sistemlere sahip ülkeler arasındaki 
ilişkilerin nomıs.�ıe�l!lesi süreci süriiyor 
ve gU� leniyor. Aynı zamanda da yumu. 
şama . koşullarında silahlanma yarışı ve 
maddi savaş hazırlı�ı süreci de sürüyo· 
ve haLta bazı yönlerde yolunla,ıyor." 
(Problems of Disarmament: Soviet Vlew. 
point, Helıinki 1978, s.7) 

Gerçekten, gütiimüz dünyasında as
keri amaçLar için harcanan para 350 miL. 
yar dolar tutarındadır. [Xinyadaki silahlı 
kuvvetler 22 milyon klşiye ulaşmakt3dır. 
Bu muazzam silahlanma yarışının arka
sında azgın militaristlerle işbirııgi iç-ln
deki silah fabrikatörtt>ri vardır. Helsin. 
ki Sonuç Belgesi 'nden sonra bile bu güç. 
ler silahlanmıyı artınoaktadırlar. Nite. 
kim 1975 ve 1976 yıllannda yalr:ızca 
Batı Avru pa'daki NATO kuvvetlerinde 
1 10.000 kişilik Itir arbş oldu. Aynca 
ilATO Wkelerinin askeri harcamalarını, 
belirli bir &Üre yobunca her yıl yüzde 3 
oranında arttırmılarını öngören bir karar 
alındı, J::;mperyalisl dünya yakın geçmiş
te, Insan lopluluklannın kitle halinde 
ölümüne yol açacak Nötron bombasının 
Imalini ve mevzilendirilmeslni gü n
me getirdI. Gömülü geniş çaplı ve etkili 
c..cpkiden sonra yapılmasından şimdilik 
vazaeç IIdlRi söylenen nötron sııahılnsan· 
Iı�ın geleceglni ciddi biçimde tehdit edi. 
yor. 

UARIŞA KARŞI YALAN DOLAN 

Savaş kışkırucılan doanı dan sIlah
lanma dışında başka yöntemlere de baş. 
vunnaktadırlar. Bunlarda.n biri, balım
sıılık u�runda mücadele veren uluslara 
karşı kimi zaman o bölgenin gerici dev. 
letlerinl kışkırtarak onlara para ve silah 
yardımında bulunmak, kimi Zaman da 

bizzat ülke Içindeki kaJ11 devrtmcl ,uç
leri ıllahlı harekete sokmakur. Bu yıl ya. 
şanan Şaba.deneyl emperyaliıtlerin bu 
Ilji neseye vardıracaklanna bır ömektlr. 
KuUanılan bb- bafka yöntem de lO'YıliJt 
ülkeler ve sosyaıizm gerçıtt hakklOdl 
yalanları bqvunnakbr, Carter'ın UNı 
·'Insan haklan" (!) kampanyu" NAn 
generaHerinin ikkte bir yineledikler 
"Sovyet askeri tehdidi" uydunnuı v' 
"seçkin" burjuva akademik çev�ltriniı 
sosyaliıt Ulkeleri bırer "Yeryüni cehen 
nemi" olarak göstermeye çalı,an tezi_ri 
hep bu amaca, ıosyall%m dü,manlılın 
kÖlÜklemek bir yana yumu,ama sürecin 
zayınabp bant mücadelesinin etkisın 
kırmaya yöneliktir. 

Emperyaliıtler b8l1f1 çelmelemey. 
çalışırken sosyalist ülkeler ne yapıyor' 
1963 ydından buyana nükleer deneme 
lerin havada, karada, sualtında ve uzay 
da yasaklannusı, nükleer sılahlann yayıl 
masının ön!eıımesi ve kimyual ve bakıe 
riyolojik sılahlann yasaklanması ile 11111 
bir dizi anlaşma Sovyetler SirliRI'nin ıi 
ri,imleriyle batlandı ve stratejik ıilahla 
nn sınırlandırılması ile ilgili SALT a:ö1Ü' 
meleri sonurunda ABD ile Sovyetler Bir 
liRI araSlOdaki VIadivostok'da geçici bh 
anlaşma imzalandı. 1972 yılında Sovyet 
Hükümeti " Uluslararası ilişkilerde Kuv 
VC'te Başvurumaması ve Nükleer silahıı 
Kesin Olarak Yasaklanması" ile ilgili bi 
öneriyi BM'e getirdi. Hukuksal alandı 
satlanan bu ilerleme leri n pratikte uyııı 
IanmaSl ve yerleşmesi için savaşmak ba, 

. ta Sosyalist ülkelere, ti.irr. b�şçı güÇIe.·ı 
düşüyor. 

25·26 Kasım 1976 tarihlerinde Bük 
reş'te toplanan Varşova Güvenlik ve Iş 
biriiRi Konferansı'na katılanlar birbirle. 
rine karşı nükleer silaha başvurmama

yı ve NATO ve Varşova Paktlannın üYE' 
sayısını artınoamayı YÜkümlen&"·eklerdi. 
Sosyalist ülkelerin anlaşma önerisi henüz 
gerçekleşme yoluna ginnedi. Ancak geç
tilimiz yılın sonlannda Belgrad'da yapı_ 
lan toplanb, tüm kar,ı yöndeki çat.1ara 
karşın, Helsinki kararlannın doRrulan. 
masıylı sonuclandı. 

SBKP xxıv. Konıresi 'nde kabultdl. 
len Barı, Programı d<>lrultuaındı veri
len mücadele sonunda BM 'de genel ıilah. 
sızlanma ile ilgili özeı oturum loplandL 
Silahsızlaltma özel toplantısı, çetitil ül
kelerin devlet başkanlan ve çok SAyıdı 
yüksek düzeydeki görevlinin katılımı) I ı  
t8.."n bir barış ve yumuşıul1a fomrnun i 

dönüşüi. Bu konferanstan sonra dah i 
ileri bir adım ktılarak düllYa çapında si
lahslZlanmay! ö-.ören anlaşmalar irrıza. 
Ianması yolunda çaba. harcanacaklır. 

Thm sosyalist ülltler ve bu ırada 
Sovyetler Birlili banş yolundaki müCl
delelerini artırarak ıiirdürmektedirler. 
1976 ydında toplanan SSKP XXV. 
Kongresi bir önceki Kongre'nin kabul 
etUli Sarış Programını doRruladl n 
bundan sonra da barış, uluslararası i,llir
Hei, halkların özgürtüıü ve batımmhlı 
utrunda mücadele verileceDini belirtti. 
Buf.in artık, barış için verilen savaş yal. 
nızca devletler düzeyinde ve hukuk ala· 
nında yürütülmemektedi.r. Barış ulru nda 
verilen mÜcadele, geniş emekçi ve .id. 
rek aydın kitleleri kavrayın tıplumııl 
bir mücadele baYraiına döoo,mektedlr. 
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EMPERYALiST CEMBERi 
• 

KıRMAK ZORUNDADıR 

• Son ylllarda wuslaransı alaada en çok tartl,dan k� 
nulardan biri ''Yeni Uhularvuı Ekonomik Düzen" oldu.Bu 
W1..ıflllalann gelitmesini kaaca özetler misiniz? 

o Yeni UIUl1ararasl Ekonomik Düzen (YUED) 
kavramı. giinümii.ıde 77'ler diJle bilinen geri ülkeler
ce. ulu.lararası ekonomik ilişkilerin sürekli olarok 

kendi aleyhlerine işlemesine karşı bir tepki olarak orta· 
ya atılmlftlr. Esas olarok, lJOl'olan UlUSlora1'08ı ekono
mik düzenin ülkeler ara.sında eşit.izlik yarotıcı ve eşit
.izlikteri arthru::ı özellikkrine gösterilen tepkilerden 
Jıaynaklanm'Şhr. 

Tartlfmaların başlangıcı 1964'de Cenevre'de 
yap.ltın ilk Birleşmiş MUktler Ticaret ue Kalkınma 
Konferonıı'na uzanır.!lk kez bu toplantıda oluşan 77' 
ler grubu. uluslarorası ekonomik düzenin eşitsizliğini 
ue adaletıizlilini eleştirerek. bu dii.ıenin değiştirilme
.ine ilişkin öneriler getinnişlerdi. Ancak, gerek bun
Itır. gerek daha sonraki ulusltırora" toplantılardo ge
liştirikn diler öneriler uygulamaya döniiştiiriilmedi. 
Buno karşın, 1970'lerin başlarındo YUED tarhşmala
nnın hız kazandılını ,örüyoruz. Bunda, uIU8lararasl 
paro .;'teminin çok bÜ)ıiik delişiklikkr geçirmeş� 
ABD'nin Vietnam yenilgi.� kapitalist dünyanın 1930' 
dan bu Jlana görülen en şiddetli ekonomik bunolıma 
girmesi. başta petrol olmak ii.ıere hammadde fiyatlıı
rlndo görülen artışlar gibi gelifmeler etkili oldu. Geri 
ülkekrde, uluslararaaı dii.ıende kendi khlerine kimi 
iyileştirmeler jlapdma.sı konuswıoo etkili olabilecekle
ri kanuı güçlenirken, gelişmiş ülkeler 77'lerden gelen 
kimi isteklerinin kendi çıkarkmno olduğunu gördiikr. 
Ilk olarak, 1974'de toplonan 6. Ozel Birleşmiş Millet· 
ler Genel Kurulu'nda YUED'in KurulmOlına Ilişkin 
Bildiri ııe Eylem Programı kabul edildi. Arkadan. aynı 
yıl toplanan 29.Bjrleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 
kabul edilen Devletlerin Ekonomik Hak ve Görevkri 
YQ&CI" ,eldi. 1975 Eylülünde toplanan 7. Ozel BM Ge
nel Kurulu 'nda ise Kalkınma ve Uluslararası Ekono
mik IŞbirlili karorı kabul edildi. Güniimüze değin 
YUED konUlunda .ürdürlilen tartışmalorın içeriğin; 
büyük ölçüde bu metinkr belirledi. Orne'in. gerek 
Kuzey-Güney Diyalolu diye bilinen ve 27 ülke tem· 
.ilcilerini biraraya gehren göriişmeler gerek 1976 Ma· 
ıı'ında Nairobi'de toplanan 4. Birleşmiş Milletler 

Ticaret ue Kalkınma KonferaM' 'nda tarttşmolıır, yu
karıda .öziinii ettilim belgelerin belirlediği konularda 
YOlunlaŞh. Ancak, bütÜn bu tartışmaların ıüniimüze 
delin .omut bir .onuç vermediğini ve buralarda geliş
tirilen önerilerin hemen tümüniin kalıl üzerinde kal
dılını söyleJlebiliri%. 

• VtlEO b,vramının, varolan düzenin "e,itımlik yan' 
bcı � e,iuiılildni arttırıcı" özcUik.krindıen kaynaklandtğmı 
lÖylcdina. Bu 6zdlikkrdıen IÖZ eder miliniz? 

o Güniimüzde kapitalist dünyayı olu,turon ülke
ler arcuındo gÜn geçtikçe büyüyen ekonomik ve 'osyal 
farklılıklorın uar'ılı bu .istemin en önemli özellikle
rinden birisidir. Bu durumun temelinde .özkonusu iiL
Iteler arasındoki ekonomik ve politik ilifkiler yatmak
tadır. Ornelin. bu ülkeler artllındoki ticaret ilitkileri 
sürekli olarak geri iilkelerin aleyhine işlemekte ııe bu 
ülkelerin gelişmişlere balımbl"ı sürekli artmaktadır. 
Geri UZkelerin dcaretinin yakla,ık % 76'i ,elişmiş 
ülkeurle yapılmaktadır. Bu ülkelerin eSOl ihraç malla' 
nnı olufturan ana hlImmaddelerin (jyatları kı«ı dö
nemde büyük dalgalanmalor gö.termektedir. Ote )'an· 
do. uzun döner.ıde geri ülkelerin ihraç !iyatlan iıhllI 
(jyatlarına oranla geriledilinden, geri iilkelerden geli,
miş kapitalist ülkelere ticaret yoluyla de',r aktanl
maktadrr. Gerek ulu.lororoıı tekeller ve ,erek U1u.ltır
arosı Para Fonu, DiinJlo Bano\osı gibi kurumlar aracılı
Iıylo. ,eri ülkelerin ekonomik ,elişme.i lle sanayilef
mni emperyalist güçlerin istek ve çıkarları dolrultu
.unda Jliinlendirilmektedir. 

Güniimüzde geri ülkelerin teknoloji konu.undaki 
ana kaynalı.,ı gelitmi, kapital"t Ulkeler olUfturdu
lundan bu olanda da benzer bir bolımlılık ilişkiliıö, 

ıSTANBUL'DA DüZENLENEN YUED SEMINERI
NE ÇAGRILI OLARAK KATıLAN ODTü IDARI 
ILIMLER FAKüLTESI EKONOMI BöL(),I BAŞ
KANı GüREL TüZüN YüRÜYüŞ'üN SORULARı
Nı YANıTLADı' 

rilirnekte, burada da en önemli rolü uIUllararcuı tekel· 
ler oynıımaktodır. Bu ,irketler, teknoloji hon'feri"i 
kendi tekelci güçlerini sürdürmen;" bir aracı olarak 
kullonıyorlar. Geri ülkelere genellikle ,tondorlloşmlf. 
başka bir deyi,le modeu. geçmi, teknolojiler ıofılır
ken, bu iilllelerin yeni teknolojiler üretmeleri de çe
,itli biçimlerde engelleniyor. Böylece, geri ülkelerıe 
gelifmiş kapital"t ülkeler alYUlndaki baRımldık ilişki
.inin de .ürdürülme.i sal'anmış oluyor. Sanıyorum, 
loydlRım bu öullikkr bile uol'Olıın ulralıırartlll ekono· 
mik düzenin "eşit.izlik yarotıcı � eşitsizlikleri arttırı· 
Ci" niteliAinl ortaya koymak için yeterlidir. 

• VUED tarbımalannda hangi konularda Yol'unlatd
makta ye n� tür öneriler ileri tibiilmtlr.t.edir? 

o Tartışmalıırın ono oAırlık noktcuın. ticaret, ge· 
lişmiş kapital"t ülkelerden geri ülkelere kaynak 
aktarımı tJre teknoloji tran.feri oluşturuyor. Ticaret 
konu.unda, bir yando, geri ülkelerin ano ihroç madde
kri olan hlImmaddelerden sa'ladıkltın ihroctJt gelirle· 
rini bır ölçüde de olla kararlılı'a uloşhrmaya y6nelik 
önerikı' geli,tirilmekte. Ote yanda. geliJmiş kapitaliit 
ülke pazarlonnın geri ülkelerin ihroç edebilece'; 
Itınayi ürünlerine açılması yolunda öneriler ileri .ürlilii-

yor. Geri ülkelere kaynak ak tarımına ilişkin öMri�r 
bu ülkelerin borç yükünün azalhlma.ını ve bu ilIblere 
sermoye akımının hlZlandırılmaıl". amaçlıyor. Tekno
loji konturmda lu geri ülkelerin gelişmiş kapital"t üı· 
kel#rde gdiştirilen teknolojilerden daha elverişli ko
,ulkmro ve cUıho kolay yararlanmalarını «ıllamoYG yö
nelik öneriler IÖzkonwudur. Daha önce de belirttilim 
gibi bu önerileri" hemen tümü kllArt üzerinde kalrnlf
h'. 

• YUEO konwuncbJd önnilcrin .,erçekle,mesi YVOIaD 
düzenin ga'çckten d�itmeıinc yol açacak mıdır? 

o Gelişmiş kapital;,t ülkelerin YUED önerileri 
karşııındaki olumsuz tavrı. bu öneriler gerçekleşti'in
de oorolıın düzenin geri ülkeler lehine çalışmaya başla· 
yacalı anlanuno gelmez.Bu öneriler gerçeklqtilinde 
dii:u.nin deRil oma, dii.ıen içinehkl bölii,iimün deli,e
ce'in� düzenin bugün oldu'u libi geri ülkeler aleyhi· 
ne çalışma"nın .ürece'ini söyleyebiliriz. Buna ,öyle 
bir örnek verikbilir. Geri ülkelere yap.lıın kaynak ak· 
tarımının arttırıImeul önerisini" altında, bu yoldan ,e
ri ülkelerin gelişmelerinin maliyeh'nin bir bölümünün 
gelişmiş ülkelere kaydırılOcDlı ,örüşü yatıyor. Oy_o 
bupne delin bu ülkelere yapılon "aynak aktanmm," 
bu ülkelerin balımbl",", peki,DrdiI; görüldü. DiYe«' 
lim. bundcan yararIGnanItu .elifm,. Icapltol;'t üUı,ler 
ordu. 7 il A, .. ,,,,, J978 ,.,Chlori ........ı. I.ıan&uI'd4 
yapılon YUED Semineri'nd. 'OPIUfCIII BNJMIt Kom" 
Jlonu Ü)ıesi, Hollandalı esiri balcan Jan Pronlc'un ıöy,.. 
dikkri de bunu dolruluyor. Pronk 'a göre, geri ülkele
re büyük kaynak aktarımlor. Marıhall Plonıno. 
Vietnam Sauaşına ya da Ortak PQZ4r'ln kurulmasına 
benzer bir sonuç verecektir. Bu sonuç, etkileMn ülke
lerdeki talebin zenlin ülkelerin gelişmesin; teşvik edici 
biçimde artmasıd.r. Saşka bir deyifle, ,eri ül.l,re 
yapılacak kaynak aktarımları, ,elişmiş kapital_' ülke 
sanayileri için yeni pazarlor açılması .onucun" dolu· 
roctJktır. Demek ki, bUroda, LIOrolan düunin de'i,li
mmesinden çok düzenin ,eli,miş Jlanının daho da güç_ 
kndirilmesidir. 

Ornekleri çolaUmak .onucu deli,timılyor: 
YUED çabolorı ."temin özii� de'iI, birtokım6!irünn;· 
lerine. .onuçlonnc yönelik ,örünüyor. Onıörü"", 
d.t,min çdişkilen'n;n azaltılmıuı amacıyla k"mi iyi
leştirmeler yapılrruuı � böylece ıeri üllwler bur;uIJGZi
.in in payının bir ölçüde arttmlrruuıdır. Oyla, ,eri ül
kelerin gelişmesi. emperyol"t ,üçlere balımiı oll1llJk
tan Ç,kıp, kaynaklorını luılklarının çıkarlan dolrultu
.undo kullonmalarını, dolayısıyla emperyalist-kapita
'''t ilişkiler çemberini kırmalarını .ıorunlu k" l1IIJkta
dır. Ancak, bu söylediklerim YUED 'i tiimüyle yodsıdı· 
lım anlamına alınmamalıdır. Sözkonusu 14rlıfmalor. 
en azından, emperyalist'kapitaliBt dünya .isteminin if' 
leyişi ve emperyalist giiçler ik yerli Işbirlikçileri olu' 
sındaki ili,ki"ri sergileme açısından öneml� yararlı 
olmuş ve uIUllarolYU1 dii.uyde anti-emperyali.t billi
lenme ve bilinçknmeye katıl'ıdo bulunJDuştur. 

• Bu açıdan. ı'tanbul'da yapd. ... VUEO ıcmiaıe.rini aa
ıll dıeierlendiriyonunut? 

o Türkiye bugüM kodal' YUED tartı,mala""ın 
yapıld"ı ulUllara1'Ol1 toplontılorda OECD ;;yui olarak 
,elişmi, kapitalilt Üıke"r araıında yer almıştır. Dı,i,· 
leri Bakanh'ı lle SiyOlGI Bilgiler Fakülte.i tOl'Ofuıdon 
diiz.enlenen seminer bu açıdan yeni bir yöıvlim; .rp. 
Uyordu. Bir yanda 77'1er Dönem Başkanı Donold 
Mil,.. UNCTA:J Genel Sekreteri Gamani Co,... 
Brandt Komilyonu Genel Sekreteri Goron Ohlin gibi 
YUED tartışmolonnın önde gelen kişilerinin toplan
hya katılmış olmalon, öte yanda Ba,bakıpı Ec.vll'lII 
toplontıda konu,ması. Dı,i,lerinin toplontı)'tJ verwllli 
öneml gii.termektedir. Bu açıdan, ı.tanbul'daki .ml
neri yeni dı, politik oçılımltırın biri.� uluMal'lll'Gll 
alonda yeni müttefikler bulma çabolorının bir porça.. 
olarak ,örmd gerelı;r. Bu nedenk, iç.rilinden ço" 
yapılm.ş olma.ı öMm taşımaktadır. 
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