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30 Ağustos'un 
yurtseverlik 
geleneğini emekçi 
halkımız yaşatacak 
• 30 Ağustos, 

şövenizmin ve 

savaş 

kn}klrtlClllğlnln 

araCı yapılamaz 

30 ARu,too ile 1 Eylii Ulus· 
lararaSl Barış gmü Türkiye İşçi 
sınıfı, tün emekçi halkı için bir
bir�rini tamambyan, anlamlı, 
derslerle dolu iki giildür. ıçinde 
bulundutumuz hafta, birbiri ar
dından bu önemli iki günü kutlu
yoruz. 

Türkiye Ulusal Kurtuluş Sava· 
şı ı. Dünya Savaşının bir anlam
da devamı, bir uzantısı saYJlabi
lir. ı. Diilya savaşı tekelci aşa
maya; emperyalist aşamaya ula· 
şan diilya kapitalizminin ürünü
dür. Dünya savaşı emperyaliz· 
min, u.m dotal kaynakları, dün· 
ya pazarlarını, emetin yaratbltı 
dalerleri yeniden paylaşmak 
için dlilyayı kan ve ateşe boldu· 
tu büyük bir savaşbr. Bu savaş 
insanJıla tarihin o giile kadar ta· 
nık oldulu en büyük yıkımı, en 
IdUesel öliinü getirmiştir. 

ı. Dünya sc.vaşı bir başka ö
zellili de insanlık için bütli'ı bu 
yıkımların yanında, savaşlann 
özüniil, nedeninin, sorumluları
nın suç üstü belgeleriyle ilk dera 
açıkça dlilya halklarına sergilen
diRi bir savaş oluşundadır. Sava
,ın en şiddetli yıllarında Rusya' 
da gerçekleşen ve Insanlıeın gele· 
celi için en parlak umutları 
muştulayan Ekim devrimi bu 
belgeleri de ortaya çıkartmı,tır. 
Emperyalizmin gizli diplomasisi· 
ne de bir -darbe anlamına gelen 
Ekim Devrimi emperyalist ülke
lerin savaş amaçlarını ve payla· 
,ım planlannı, Sykos·Picot ant
laşmasını belgeleriyle tim dim.
yaya açıklamı,tır. 

Emperyalizmin bu paylaşım 
savaşında kaybeden kampında 
kalan Türkiye'nin emekçi halkı
na savaşm getirdiRi, bir sömürge 
düzeyine indirilmek ve toprakla· 
rına el konmuk Için i,gal ve sal-

dırı oldu. 30 Alustas 1922 bü· 
yiit zafer giilünü anlamak için 
unutulmaması gereken en temel 
koşuııardan birisi de 30 Afustos 
zaferine yol açan gelişmelerin 
kaynatındaki bu olgudur. ULU· 
sal Kurtuluş savaşı için silaha sa· 
rılan bütm bir halkın ulaŞtıtl so
nucun anlam ve önemini anlaya
bilmek için de bu noktayı unut
mamak gerekiyor. 26 ARusOOs' 
tan 30 Atustos'a kadar cephe de 
binbirleriyle savaşan 'lIri5OO" 
larla ''Mehmetçik''in, 'unutamı
yacalı gerçek de bud.ur. 

KURTULUŞ SAVAŞıNıN 
NESNEL OZO 

Türkiye Ulusal Kurtuluş sava
şının nesnel özünw yakalanması 
çok özel bir önem taşıyor. Tür· 
kiye Kurturuş savaşının başanya 
ula,ması -Ekim devrimi ile birlik· 
te· emperyalizmin savaşa yol 
açan istem ve gereksinmelerinin 
tam gerçekleşmedieinin emper· 

emperyalizmin düzenlemelerin ha· 
şanya, amaçlarına ulaşamadlRı
nında bir belgesidir. 

Emperyalizm i. Diilya sava,ı
nı yarattı. Ama Rusya'da. sosya· 
list devrim ile, Türkiye'de Ulusal 
Kurturuş Savaşı Ile, amaçlanna 
ulaşmadı. Emperyalizmin düzen
lemesinin başarıya ulaşamaması. 
Ekim Devrimi Rusya'sı ile Ulu-
sal Kurtulu, Savaşı Türkiye'sinin 
nesnel hedef birliRi ve bilinen ak· 
tif dayanışmaları diyalektik bir 
baRla etkin rol oynadılar. Em· 
peryalizme karşı bu objektif ko
numdan söz ederken tim dünya 
halklannın, bizzat saldırgan em· 
peryalist ülke halklarımn kendi 
ülkelerinde emperyalizmin savaş· 
ÇI, saldırgan politikasına ve bu· 
nun sonuçlarına karşı kitlesel 
direnişlerini bu ülkeler sosyalist· 
lerinin Ekim devrimi ile somut, 
aktif dayanı""a1arınl da unut· 
mamak gerekir. 

Türkiye ulusal kurtuluş sava· 
şına önderlik eden tıcaret burju· 
vazisi ve küçük burjuva kadrola· 
rın, doRası gereli kapitalizmin 
çerçevesinin dışına çıkmak niyet 
ve gücünde olmamaları dolayısıy· 
la, sonuçta Türkiye'nin emperya· 
list sistem dı,ına çıkamama�, 
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Türkiye Kurtuluş Hareketinin dı· 
şına Çı kamamaSJ , Türkiye Kurtu
luş Hareketinin bu objektir anti
emperyalsit konumunu ortadan 
kaldıramaz. Tersine urusıl ha· 
Runsızlık için çaRımızın emper· 
ya1izme karşı mücadeleleri için 
ışık tutucu bir deney ve kaza
mmdır. Türkiye Ulusal Kurtuluş 
hareketi içinde ıngiliz himayesi 
yada Amerikan mandası yanlıla· 
rının yenilgiye ueratılmalannda 
da bu objektif anti�mperyalist 
özün yerini mutlaka gönnek ge
reklidir. 

EMEKÇi HALKıMız 
30 AGUSTOS' A 

SAHIP ÇıKACAK 

Türkiye emekçi halkı, Kurtu· 
luş savaşında yurdunu işgal eo 
denıere karşı topyekün silaha sa· 
rıldı. Büyük özverili bir savaşla 
yurdunu, ulusal baeımsızlıRml 
savundu. 30 ARustos, bu nedenle 
en onurlu bir zaferdir. Türkiye 
emekçi halkı saldırgaDl. kar,ı, 
emperyalizme karşı bu onurlu 
werine sahip 'çıkacak ve onu 
ku Ua yacak tır. Kutlarken de ni· 
çin savaştıdıRını, gerçek düş· 
man olarak kimin alt edildiRini 
b!lmekledir. Döki.ien kanları, yı. 
kılan, yakılan beldeleri Türkiye 
ve Yunanistan'm emekçileri bu 
gözle göreceklerdir. Göriinü,te 
savaşanlar Türkiye ve Yunanis· 
tan'dı, birbirlerini öldürenler bu 
ülkelerin halklanydı. Anıa Yuna· 
nistan'lı bilimsel sosyalisUe'r 1'u· 
nan ordularının Anadolu'yu işga· 
line karşı çıkı,iarını� buna kar,ı 
mibdelelerini kim yadsıyabilir? 

Emekçi halklar arasında. ger· 
çek çıkar çatışmaları, birbirleri· 
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TIP ISTANBUL IL BAŞKANlıGl 

nı bollZi!tacak nedenler hiçbir 
zaman yoktur. 30 Alustosureri 
sonrası, tarihin bu konuda en gü
zel tanıkhklarından birisini sunar 
insanhRa. Trakya ve Anadolu'da 
evlerinden kopan, zoraki göçe 
konu olan Rum ve Türklerin bir· 
birleriyle kunnuş oldukJan kar· 
deşçed06t1ukiHşkileri savaşa raR
men sürmüştür. Egemen SJruOa· 
rın YoRun propaganda ve baskıla
rı aşıldıkça bunlar saklanarnaz 
bir biçimde tarihin tanıkltlıyla 
ortaya çıkıyorlar. 

HALKLAR ARASINDA 
DOŞMANLIGI 

EMPERY ALızM YARATıR 

Savaş sonrasında, Lozan'da, 
Türkiye ile Yunanistan'ın, em
peryalistleri aradan çıkarmayı 
başardıklan zaman aralanndaki 
sorunları hemen çözebildikleri· 
ni biliyoruz. Bu resmen de ilan 
edilmişti ttnı diiıyaya. Ya sonra· 
sı? Kurtuluş savaşı sonraSJnda 
TUrkiye ile Yunanistan halkları· 
nın daha dökiJen kanlar taze 

Iken, 'sıkıntılardan, yakılanlar· 
dan dumanlar tüterken barışçı 
ve kardeşçe komşuluk ilişkileri 
gerçekleştirmiş olmaları halklar 
arasındaki Ilişkilerin ve savaşın 
nesnel temellerini ortaya koy· 
muş olması açısından da son 
derece önemli ve olumlu bir ör· 
nektir. 

Bu olgu Kurtuluş savaşının ve 
30 Aluslos zaferinin nesnel ola· 
rak banşı kazanmak için bir nıü
cadele oldu�unu da göstermekte· 
dir. Halklar emperyalizmf' kArşı 
mücadelelerinde başarı kazanabi· 
!iyorlar ve emperyalist politika· 

..... 

niL>- dı.ında IUfltllerinl oüıdiirebi. 
liyorlarsa, ııv .. m maddi temel�. 
rini ortadan kaldırabilider. anll. 
nnda klrdeliÇe banliÇI dostluklar 
kurabilirler . 

DOSTLUK V E KARDEŞLIK 
DOLU BIR DONYA IÇIN. 
BIRLIKTE MOCADELE 

Türkiye işçi sınıfı ve emekçi 
halkı bu bilinçte, 30 ARustos ve 
1 Eylül Barış giinlilü birlikte kut· 
layacaktır. 30 Atustos emekçi 
halkın emperyaHzme ve savaşa 
karşı mücadele glilüdür. Türkiyt
emekçi halkı 30 ARustos'a sahip 
çıkacak, bunun burjuva propa· 
gandasının, şoven ve halklar ara
sında düşmanlıklar yaratan bir 
biçimde kullanılması için mey
danı boş bırakmıyacakttr, 30 
Alustoslar, Türkiye halkının ulu· 
sal balımsızlık ve onurunu bü
yük özveriyle koruyuşunun kul· 
lanışı kadar, Ahmet'lerin, Dimil
ri 'lerin , Mehmet'lerin, Hristo'la· 
rın kardeşlik ve dayanışma gıı1U 
de olacaktır, Bunun kültürel, sos· 
yal, ekonomik her türlü maddi 
temelleri vardır. Görmek isteyen. 
Almanya'ya, Fransa'ya bakıver· 
sin. Orada göçmen işçi olarak 
aynı işyerinde çalışan, aynı işçi 
yurdunda kalan Hristoları, Ha· 
san'ları görsünler. Onlar birbirlt'· 
rini n en iyi dostuduriar. EQer 
aralarına her ikisinin egemen sı· 
nınarının şoven ŞtlrUınmallrı 
girmemişse aynı yemeR'i yiyip, 
aynı mÜl:lkle dansediyorlır. 
Dostluk, karde,lik dolu bir dtrı · 
ya için ve yine Dostluk ve kar· 
deşiik dolu bir di.ınyiıl ıçin birlık. 
te mücadele edecekler 



COK YÖNLO DIS . - . . 

POLiTiKANıN KOSULLARI 
• 

. BEHiCE BORAN 

Başbakan Ecevit ve hükümeti diğer devletlerle ilişkilerinde" çok yönlü 
dış politika" izlemek niyet ve iddiasındadıriar. CHP 'yi, özellikle de Ecevit'i 
destekliyen yazarlar da bu politikayı başbakanın "alacak" hanesine kaydede· 
rek onaylamaktadırlar. 

Bu "çok yönlü dış politika", özünde, yalnızca Batı'ya, özellikle de 
ABO'ye bağıl kalmayıp, sosyalist dünyayı ve 3. Dünya ülkelerine açılmayı ifa
de etmektedir. Blt politik ifadeye elbette karşı çık ,lmaz, onaylanır. Ama 
önemli olan bunun bir politik niyeti" ifadesi olarak kalmaması, uygulamaya, 
yaşama geçmesidir. Bu noktada beliren soru, böyle bir politika�ın gerçekleş
tirilebilme olanağı hedir? Niyet. istek başka şey, gerçekleştirebilme başka 
ıey· 

Bu konuda Başbakan Ecevit'in yürüttüğü ve bir kaç kez dile getirdiği 
mantık şöyle: ABD ve Avrupalı ülkeler kendileri Sovyetler Birliğ i ile ilişkile
rini geliştiriyorlar da Türkiye niye geliştirmesin? Buna nasıl karşı çıkarlar? 

Ilk bakışta çok doğru, çok haklı görünen bir durum alış. Ama gerçekli
ğe uygun değiL. Emperyalist-kapitalist dünya s,isteminde ABD ve Avrupalı ül
keler egemen ekonomiler ve devletler, Türkiye ise onlara bağımlılık ilişkileri 
içinde. ABD'nin ve onun kadar olmasa da Avrupalı devletlerin hareket 
serbestliği var, Türkiye'ninki ise kısıtlı. Çok yönlü dış politika, seçme serbest
liğini,hareket serbestliğini gerektirir Peşinen bir tarafa bağlanmış, taahhütlere 
gtrmiş, geri ekonomisi bağımlılık ilişkileri içinde dünya kapitalist sistemiyle 
bütünleşmiş bir ülkenin bu serbestliği yoktur. Hele askeri, ekonomik, mali 
ambargolarlJ köşeye sıkıştırılmış, borçları erteleyebilmek, "taze para" bula
bilmek jçin çırpınır duruma düşürülmüşse, 

Başbakan, ABD ile ilişkilerin "canlandırılması" konusunda şunları söy
lüyor: "Aramızda yeni işbirliği görüşülürken, ambargo yüzünden savunma 
yapımıza ve ekonomimize verilmiş olan ağır zararların kısa sürede giderilmesi
ne, ekonomimjz ve savunmamız için gereken desteğin, ekonomiyle savonma 
arasındaki bağlantı da göz önünde tutularak, yeterli ölçüde sağlanmasına özen 
göstereceğiz." Iki nokta vurgulanıyor: 1) Ambargo "savunma yapımıza ve 
ekonomimize""ağır zararlar" vermiştir. 2) Bu zararların giderilmesi için "eko
nomimiz ve savunmamız için gereken desteğin"kısa sürede "yeterli ölçüde 
sağlanmasına özen göstereceğiz." Bu desteği sağlamak hükümetin "�zen gös
termesi"ne mi bağlıdır? Bugüne kadar olduğu gibi ABD "nazlı" davranır, oya
lamayı sürwrurse ne olacak? Yaptırım gücü olacak eldeki "koz" ne? üsler mi? 
Oç buçuk yıllık durum gösterdi ki, ABD üslerin "kapanmaSl"ndan, Türkiye' 
nin ambargodan sıkıldığı kadar sıkılmadı. Hatta pek de önemsemedi denilebi
lir. Belki uydular ve kıtalararası fozeler dinleme tesislerinin ve füze rampalı 
üsler.in önemini ,azalttığından; belki ABD, Türkiye'ye yüklediği işlevleri gide
rek lran'a kaydırmaya başladığından. Belki de üsler gerçekten kapatılıp işle
mez hale getirilmediğinden. Şu da unutUlmamalı ki, ABD üsler konusunda is
tediklerini elde etme yaptırımlarına da sahip. Döviz "darboğazı" Türkiye'yi 
sıktıkç.ı sıkıyor, boğarcasına. Gevşetmenin ipleri ise ABD'nin elinde. Bu du
rumda� ABD ile pazarlıkta üsleri bir "koz" olarak kullanmak bir avuntu. Kaldı 
ki, hükümetin böyle bir niyeti de yok. Osler konusunu bir an önce sonuca 
bağlayıp karşılığında alacağı "kira"yı yükseltmek hesapları içinde. 

Aynı konuşmasında Başbakan, ABD ile "işbirliğinin dUnya barışına ve 
bölgemizdeki güvenliğe katkıda bulunacak ve birçok komşularımızia aramız
da oluşan karşılıklı güven ortamını da zedelemiyecek nitelikte olmasını özel
likle gözeteceğiz" diyor. Bir barış ve iyi komşuluk anlayışı olarak çok güzel. 
Ama geçerliliği ve gerçekliği ne? ABD Türkiye ile, dünya ve bölge barış ve gü
venliğine katkıda bulunacak ve Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerini zedelemi
yecek bir işbirliği oluşturmaya rıza gösterecek, öyle mi? Açılacak üsler ve te· 
sisler bölgedeki ulkelere, Türkiye'nin komşularına karşı değilse, ya nedir? Bu 
casusluk yapan dinleme tesisleri ve nükleer bomb;tları, füzeleri, ağır bombardı
man uçaklarını barındıran üsler var oldukça bölge ülkeleri kendilerini güven
likte hissedebilir mi? Onlarla Türkiye arasında gerçekten karşılıklı güvene da
yanan ilişkiler gelişebilir mi? Bu koşullarda, ne kadar karşılıklı ziyaretler 
yapılıp ne kacbr iyi niyet, iyi komşuluk demeçl�ri verilirse verilsin, Türkiye' 
nin hem sosyalist dünyaya, hem 3. dünyaya afılışıarı sınırlı kalacak, hep 
"müslüman kardeş ülke" diye sözü edilen libya'nın Başkanı "NATO'da, Ame
rika'nın yanında olduğunuz sürece ben sizinle bT. likte olamam" diyebilecek, 
ilişkileıimizi iyileştirmekle ovündüğümüı Hindis.tan ile Yugoslavya Türkiye 
aleyhine karar çıkartabilecektir, 

ABO'nin Türkiye ile ilişkilerini düzenleme�eki amacının "dünya barı
şına ve bölgemizdeki güvenliğe katkıda bulunmak" olmadığı apaçık bellidir. 

Amerikan politikasının uzun boylu tahliline girmeden, ambargoyu şartlı kal
dıran kararın metni bu konuda en son açık kanıt. ABD, Akdeniz poHtikasın
da ve rürkiye ile ilişkilerinde kendisinin ve NATO'nun çıkarlarını gözettiği"i, 

. bu doğrultuda "nüfuzunu kullanacağını" örtülü ifadelere baş vurmadan düpe-
düz ortaya koyuyor. 

ABD 'ye ve Batı'nın diğer emperyalist ülkelerine böylesine bağımlılık 
ilişkileri içinde ve em�izmin çok yönlü baskılarının böylesine altınday
ken Türkiye'nin "kişiliği olan, ulusal çıkarlara uygun çok yönlü bir dış poli. 
tika" uygulayabileceğini sanmak ve iddia etmek bir hayal veya politik bir al
datmacadır. Böyle bir politika güdebilmenin ilk koşulu, emperyalin kampa 
peşinen bağlanmış, taahhüte girmiş durumdan çıkmaktır, yani NATO başta 
olmak üzere emperyalist antlaşma ve kuruluşlardan çıkmaktır. Ikincisi, em
peryalist-kapitalist dünya ilişkileri ağı dışına çıkmaya yönelik, sosyalizmi he
def alan bir kalkınma düzenini ve yolunu benimsemektir. Bu ikinci koşul ye
rine getirilmeden, �Inız.g "bağlantısız" olmak bir ülkeyi emperyalizmin sö
niirü ve baskısından ku airmaz. Ama yine de bağlantısız olmak ilk koşuldur. 

Sırası gelmişken ;una da işaret edip gf>çelim ki, bu koşulların yerine 
getirilmesi, başta ABD tftmak üzere Batılı ülkelerle tüm ilişkileri kesmek, on
lara sırt çevirmek değiıtiir. Aradaki ilişkileri bağımsızlık, egemenlik, hak eşit
liği üzerinde yeniden düıenliyebilmek için nesnel koşulları y�ine getirmektir. 

Denilebilir ki, Türt(iye 1960'1ı yıllardan bu yana eskisine kıyasla dış po
litikada çok yönlülüge ı..ıymıştır. Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkelerle 
ilişkilerini düzeitmiş ve sıklaştırmışttr. Doğrudur. Ama bu, ilişkneri düzelıme 
girişimleri ekonomik-teknik sınırlar içinde kalmıştır. Ecevit'in imzaladığı si
yasi belgeye kadar politik yakınlaşma Türkiye bakımından söz konusu olma
�ıştır. �erektiğinde aS�':fi donanım da alabilme olasılığının sözü edilmemiş
tır. Türkıye'nin dış ticar�tinde sosyalist ülkelerin payını artırma eğilimi gösıe· 
rilmemiş; ağırlık, Türkiy�rnin aleyhine sürekli artan açıklar verdirerek, Batı ile 
ticarette olmaya devam ��miş(ir. Ecevit Hükümetinin açılımı duruma özlü bir 
değişiklik getirmemiştir, ama Batıldar Türkiye'nin sosyalist dünyaya açılışı 
konusunda üsler konusunda olduğundan da duyarlıdırlar. Yoğunlaştırılan bas
kılar, uygulanan ambargolar gösteriyor ki, Baıılı emperyalistler Kıbrıs konu
sunda olduğu kadar bu konuda da kendi çıkar ve istekleri doğrultusunda, çiz
giyi kesin çekmek durumuna giimişlerdir. Elekdağ ve Müczzinoğlu'nun Was
hington'daki temaslarında bu nokta açıkça ortaya çıkmıştır. 

Girmişlerdir ama koşullar tümüyle onların kontrolünde değildir. Borç
ler ertelen�, krediler verilse, "taze para" gelse, AET ile ilişkiler düzeise bile, 
Türkiye'nin ekonomik sorunları kesin çözümleome yoluna girmeyecektir. So
runlar yapısaldır, bu bir. Türkiye'nin dış finansman kaynakların .. ihtiyaçı c' 

kadar büyük, dış ticaret açığı o �dar geniştir ki, kendisi de derin bunalım 
içinde olan Batı kapitalizmi milyarlarca liralık krediyi yıl yıl ardına veremez; 
Batılı pazarlara ihracat gelişse bile, tic:af'.!t açığını kapatmaya yetmez, bu iki. 
Türkiye, politik bağlantıları olmayan, düşük faizli, uzun vadeli krediler için, 
ileri teknolojiyi transfer edip giderek üretebitmek için, ihraç mallarına yeni, 
geniş ve istikrarlı pazarlar bulabilmek için sosyalist dünyaya açılmak zorun
dadır. 19S0'lerin sonlarından beri bu açılım eğilimi belirmiş ve 1960'" yıllar
da uygulamaya geçilmiş ve gelişmiş ise, içteki bütün anti-komünizm ve anti· 
sovyetizm ticaretine rağmen gelişmişse, bu, nesne! zorunluluklardan ötürü ol
muştur. 

3. Dünyaya da açılmak doğru bir politika olmakla beraber, bu açılma 
Türkiye'nin ne dış finansman, ne pazar sorununu çözmez. Libya Başbakanı
nın kredi verme konusunda "Once IMF'den geçin" demesi, Arap Kalkınma 
Bankası Genel Müdürünün "Batı, Doğu için kredi kartıdır; Türkiye'nin kredi 
almaya değer ülke olup olmadığı, Batı ile ilişkisi sonucu ortaya çıkacaktır" 
diye konuşması, Arap ülkelerinin petrol dolarları konusunda tüm hayalleri 
söndürrT)eye yeterlidir. Dünya ticaretinde ise az gelişmişlerin Batı ile ticaret
leri kendi ara.larınclıki ticaretten ağır basmaktadır. Yakın Doğu'nun zengin 
Arap ülkeleri çamaşır makinası, buz dolabı gibi mamulleri, montajlarının ya
pıldığı Türkiye'den almak yerine daha kalitel: olarak imal kaynaklarından it
hal etmeyi yeğlemektedirler. 

Dünya kapitalizminin bunalımı derinleşerek sürüyor ve sUrecek. Bu sü
reç emperyalizmin gücünü düşürüyor, kapitalist dünyayı kontrololanaklarını, 
araçlarını sınırlıyor. Düny" sosyalist sistemi ise bunalımsız, çalkantısı! gelişi
yor, ilerliyor. Dünya tarihinin gidişini belirleme gücü yükseliyor. Bu çerçev(' 
içinde Türkiye'nin koşulları onu sosyaıist dünyaya açılmaya sürekli iteliyor. 

Türkiye'nin çıkmaz yt)ldan kurtuluşunun dış nesnel koşulları bu du· 
rumda yattyor. 
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• "Türkiye Kapitalizminin 
gerçekten de zor günler 
yaşadığı açıktır. 
Ancak bunalım SON NEFESI 
oranmda, bunalımın 
temelini ve kaynağını 
çarpılpliya yönelik 
çok yönlü oyunun 
rolleri de sahipleri 
tarafından ıudtkıyla yerine 

. getirilmektedir." 

MHP cinayet 
hedefleri 

gösteriyor 
Tekcllcr� bahçe bplllnl 

emanet için beslediii MHP, tat
nı «ritiine bir seneise ,önden
ftk" "MHP alcyh�de yazı yax.an 
mahalli puteci yazatlann ilim 
liltClinin senel merkeze «önde
rilmClinl"iı(emiş, 

&sına da yanıııyan habere 
gÖfc, MHP' aleyhinde yazan 
putecilerin iıimieri al1ivlcne
c:dunj,!�. 

Nui cinliği mi, mezarlık ,ö
valydiğimi? .. 

Her ikili de. Ama ilin biT de 
hcdd gösterici yaru Yar. 

• TıSK'in TOrk·lş 
ile masaya oturma 
çağnsı 
işverenlerin 
yeni bir "Ekonomik 
Konsey" için 
hükümetin "önderliğini" 
istemeleri Sermaye 
Çevrelerinin yeni 
"Düzenlemeler" peşinde 
olduğunu gösteriyor. 

Uluslararası sermayenin SÖZ· 
cüsü Milliyet'in"durum" deRer
lendiricisi, geçliRimiz hartanın 
başlannda yaptıRı yorumda şu 
sabrlara yer verdi: 

Parasal bynaklan tekcUcrc 
dayanan "Millet" ve "Hergün" 
adb puteler" ton haftalarda 
biT talam yazılar arasına ilerici 
yazarbnn, pzetcdlerİn adlannı 
"tutuıma.. -'"ulanu olmasa ge
",k. 

"- Ekon ominin conJı kala bil
meıi, taze paranın şırınga edU
muine bolııdır. Ve bu fınnga
nın, ıon nefeıten önce yapılma
"gereklidir_ ... 

M OEZZlNOCL U: Son nefeı" ten önce fınngo anyo" ... 

12 Ağuıta- tariııli "Millet" 
p.zct.ainin arka layrasında MV
zuhur bir ahtopot kolun.,' ıiıt 
edi.kftk, putcd Yalçın Doğa.rı' 
:ı yurt dı,ından "devamlı" 
yayınlar lönderildii\i ve Doğan' 
in d.. bu yayınlan çevrCline ver
diği, okuma.lanru U.ğladığı yaz.ı
byor, 

Valçın Doğall'a ıöndcrildiği 
iddia ediJcn yayanlan saplayan 
byna.1ı.b. "Millet" puta i by
natla.tuun ortaklıkun bikmeyiz 
ama Cumhuriyet C.zetc:si yazan 
Yalçın Dopn'ln fatist çctcleft 
hdd gösterildiği çok açık. 

Öte yandan "Hergün" adL 
uğıl zjyanbğ:tnın 22 AğunDl 
tamii 1a)"Anda. da. ikinci layra
da yayınlanan biT yaz:ıda öğre
tim üyeleRlekn Gencay Şayb.n 
heder ahruyor. BiT talıaın ipc la
pa gclmez masal.b.rwı ara.suu. 
Şaylan'ın adJ yerlctliTiJiyor. 

Pek ipliği puan. çıkını" 
pek maıura. taktllr.lcr!... 

Ama bunlara. göz yuman, bu 
tedh" bynaklanu. hab ICftn 
anlayı,a ne demeli? 

Unutmayalım ki, bu memle
kelle lçi,�ri 8alwu "Tcdhi,fin 
b.ynaitnda. kendilerini milljyet
çi unan bazı IjyUilI kurulu,b.r 
vu" demi,tir pck yakın bir la
Tihle. 

H"nıi ıiyasal kw-ulu,lur bu? 
!-Ianıi ıjy:ual kUNıu,lardtr 

bunlar? 
lçi,kri Dabnı Ozaydarılı,b

muoyuna açıkladığı bu 5Özkrin 
aorumluluğunu yülr.Jmmcdijti 
takdirde IOfUmluluA;una uılan· 
mak zoNndit blacaktar. Tarihle
aksine ıek bir örm:ı.. yok ... 

'rurkiye'yi en kepaze ve en aş
şaRılık ekonomik, politik ve as
keri bag ve angajmanlarla emper
yalizme peşkeş çeken Tjirkiye 
kapitalizmi ve egemen sırunar 
adına dile getirilen bu feryad, 
hafta ortalarında basına da yan
sıyan TUSlAD raporunda dile 
getirilen dilekleri de ifade etmek· 
teydi. .. 

"- Hükümet bugüne kadar dış 
borçların ertelenmeıinde bir 
hayli başan MJllamışh ama ltu' 
para bulunmadı'ı takdirde bu 
başan işe yaramayacak tı ..... 

IMF ·'OENETLlvOR··1 

Aynı günlerde yeni bir IMF 
heyetinin daha Türkiye'ye gel
mekte olduRu bildiriliyordu. 
IMF heyeti Perşembe güıü An
kara'ya geldi. IMF heyeti bu kez 
oItaya 45 milyon dolarlık bir 
krediyi takmışlı, Görikıürde he· 
yel bu konuda çıkan bazı "urak. 
terek" uyuşmazlıkları çözüm w
rnek için Amerika'daki işini gü· 
cünü bırakıp Türkiye'nin irndadı
na kO.$f1luştu! .. 

Oysa IMF hey 'etleri nin Türki
ye'ye hangi işll"r için gelip gitti
Rini bilmeyen kalmamıştJr. IMF 
heyeti, allahın bildigini kuldan 
saklamaya ne ı:erek, verdi�i tali-

__ rVlrdl 
�.-t.PI. bot lca 

AIETt i o�Udur sarer TC i er. Ne Var kı � :;"Ikme�, «":!lJItın devrımcı 

Ca 
rallm OyI.I�AsJstın G y Şeylen, SlYasel'dın gO nlJlr IIOrenelllrin b 

leŞtlrllmllarJnl 
urlYl y 

_____ . :;:;...ı�_� 

YURUYUŞ· 29 A{;USTOS· 1978 · 4  

�:şl�� y����e
kl�ene���e::,�� 

Amerikalara kadar uzanan bir rı· 
sıltı IMF'nin canının sıkmıştı: 

�aıkınma hızının yüksek tutu� 
ması gibi bazı mii'lasebetsiz ni
yeUer mevcuttu! .. Bu konuda 
niyel ve hay.ı!.lere bir çeki-dii
un verilmesi gerekiyordu ... 

Gelişmelerin üzerindeki til 
biraz kaldınlınca. Maliye Bakanı 
Ziy&üeızintJtlu'nun önceki 
hafta içinde aparotopar Amerika' 
ya gidiş geliş nedinini de daha 

iyi saptamak mi.mkün olmakta
dır. MüezzinoRlu Türkiye'ye dö
nlişt.e eksik olmasın müjdeli bir 
haber getirmeyi de ihmal etmi· 
yofthı: 

H. Exim.BarıJt ile ilitkilerm 
yeniden canlan41a61 oIIUJltll be
lirmişti!.." 

1\irkiye kapitalizminin eko
nomik yönden eşilinde bulun
dulu "son neresi" herhalde bun
dan daha iyi ifade ebnek de 
mi.mkiiı degildir. 

Antidemokratik 
uygulamalar devam 

ediyor 
TSİP Genel Yönetim Kuru

lu 'nun, Ekim Devrimi'nin 60. 
yLldöni8nü nedeniyle SBICP 
Merlı:ez Komitesi'... çektili 
t.elrırafta luÇ i,lendili kldi_y
la 142. maddeden dava .çaldı 
Konu ile ilitkin olarak 'tıUirki
,i' _çilen Sulhi Dönmeı .. 'jq 
verdilti rapor, ddianam.,. da
yanak yaptımı,. Bu t.ıir davala, 
rın ledik1i bilirIOşlsi Sulhi Dön
mezer'in hala bilirkiti olarak 
seçilebılmesi ve verelili rapora 
dayanarak dava açLlabilrnHini 
!rÜniimütün b'-.jedisi olaralı: yo· 
rumlamak gerekir. 

Ne var ki, bu trtijedi, 141 ve 
142 ye karşı oldultunu çe�Ui 
delalar açıklayan, demokteli 
S8vunuculuRunu hiç kImseye 
blfııkmayan CHP iktidarı döne
minde oynanıyor. Dönmeur 
raporları hala leçerliJik kazana
biliyor ve suçlamalara dayanak 
yapLlabiHyor. 

Anti'demokratik yasalara ve 
uYiU-Imalara kar,ı mücadele· 
nin ne kadar önem taliıdıA'ı bu 
olay nedeniyle bir kere daha 
açıla çıkmı, oluyor. Fa,ill cl� 

nayet çeteleri eUmni kollarmı 
..ılayarak dol_. iepl .. W .. 
pt '..ın öJlilltor _.y. 
Iqılerini türdilrtiılt_. demok
.. lik lı.U ve öocıııı_ OOIıiP 
çılıarü iktidar OL.,. CHP dö ... · 
miDde 14·-142 _bi ta,bt y .. -

.ll' ",D ... ki" libi "lertık k ... · 
%ıbillyor. 

DOIıa cıa kö.W bu y .. 1ar 
eliyle liniice parti kapamaya 
çah,llabiHyor. Bir partinin Ge
nel Vönetim Kurulu üyeleri 
haklı:ında yapılan bu liritimin 
parti kapatmaı liri,iminden hiç 
bir tarlı:ı yolı:. 

Olay iiıeriııe TSıP Genel 
Merked 'ni ziyaret. eden TİP 
Ba"kanlık Kurulu üyesi Vavuz 
Onal, davanın içeriRi hakkında 
bilıi almı, ve açılan davanın 
demokratikhak ve Ö:alfÜrlüklere 
yönelik bir .Idırı <>Iduaunu ve 
tüm demokratik "uçlerin ve Iı:i
,ilerin bu ve benzeri olaylara 
,iddetle kartı çıkacalını, 1'ür
kiya [,çı Partiıi'nin de bu ko
nunun takipçiai olacalull töy
lemı,tir. 

Ne haldey..d, daba dolrusu ne 
hale gelmişti emperyalizmin g
nadında geri, çarpık ve dışı ya
malı kapita!i:ımin pençesindeki 

Türkiye? � 
Kredi bankosu öni.tıde "bu, 

gün git yann tel" umudu veri' 
yordu bir banka Türkiye'ye�, Ve 
bu sermaye basınında man�tlere 
çıkıyordu: 

"- Exim-Barlr Türldy. 'ye ye
niden Iı"edi ue�celrti! .. " 

Son zamanlarda Amerika ve 
Federal Almanya lanrıannan 
bir de "ekonomik ambergo 5ö& 
leri duyulur olmuştu. Toplam 
221 özel banka ile borç erteleme 
görüşmelerini SÜldiZen bir eko
nominin hl"!'halde tek eksili de 
bu olmalıydı! .. 

Federal Almanya Cumhuriye
ti Ankara MasJahatgüZan JÜ1'gen 
Von Alten İzmir Fuarında AJ
man pavyonunda düzenledili be
sm toplantısında "Yok böyle bir 
şey" anlamında komquyordu 
ma şu sözleri eklerneyi de ihmal 
etmiyordu: 

"- Tiirltiy�'de"i eolralf Ö ılıo
şu/ların yabancı yahrımlor iein 
uygundur. A mo "'i yazılı lı, bu 
yahnmların ,imdilıi 140 mdyon 
DM'llk hacmi afmew için bireolı 
engell�r bulunmalıtacıır .. , .. 

Emperyalisller ' 'kir daha çok 
kar"a. "teslimiyet daha çok tes
limiyel" istek ve dayatmalannı 
lehirnleyerek sunmaktadırlar, 
Türkiye'den istenen ve adım a· 
dım gerçekleştirilmeye çalışılan 
amaç, wkede, emperyalisllerin 
güven duyabilece�i bir "eyalel" 
disiplinin egemen olmasıdır. 

Bu arada, Thrkiye ekonomi· 
sinden istekler belirten Diiıya 
Bankası açık açık "sürekli deva
lüasyon" önerisinde bulunmu,
tur. Raporun Di.tıya Bankaıı hiz. 



metindeki bir yerli uzmarun gö
riişlerindeıı yararlanılarak hazU'
IandıRı bildirilmekteetir. Sözü 
edilen yerli uzmarun da sacbk bir 
CHP yanlısı öRretim üyesi oldu
Ru belirtilmektedir. 

SERMAYE ÇEVRELERI 
YENI "DüZENLEMELER" 

PEşINDE 

Görünlinim genel çerçevesin
de Koç'lardan, Narin'lerden, 
Tunç ve Baştürk'lere kadar he
men herkes "Thrkiye'nin, tari
h ındeki en bunalımlı dönemi ya
.şacbgı"nda ittifak halindedir. 
Türkiye kapitalizminin gerçek
len de zoı günleryaşacbeı açıktır. 
Ancak bunalım oranında, buna. 
Iımın temelini ve kaynaeını çar
pıtmaya yönelik çok yönlü oyu· 
nun rolleri desahipleritarafından 
hakkıyla yerine getirilmektedir. 
"Toplumsal anlaşma" adıyle 
oluşturulan ve büyük bir propa· 
gan ombasıyla sunulan tez-
gah, inin pazara çıkması bir 
yana, ışverenler tarafından hükü
mete bir benzeri için uzatılan el 
olmuştur. 

Türkiye Işveren Sendikaları 
Konfederasyonunun yayın orga
nı olan "İşveren Bülteni"nde. iş
verenlerin Türk-tş ile benzeri bir 
anlaşma imzalamaga hazır oldu· 
gu ifade edildi. 

Yazıda "Toplumsal anlaşma" 
dan duyulan memnuniyet belir. 
Wdikten sonra şöyle denilmek. 
teydi. 

". Bütün temenn imiz Türk-Iş 
genel başkanının çcılrısının söz
de kalmamasıdır. Türk·/ş başka
nı şimdi yap/ığı teklifi yetkm or· 
ganından geçirmeli tal düzeyde 
toplu sözleşme yapmak için Tür
kiye Işveren Sendikaları Konfe
derasyonu ile masa başına otur
malıdır. Vatansevedilin ve söze 
sadakatıngereği budur ..... 

Thrkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu. masadan kalk· 
m,jdıgı Türk-ış ile masaya otur· 
mak istiyordu! .. 

Bu arada ızmir iş çevrelerin· 
den de bir ses duyuldu. lzm:rli 
sanayici ve iş adamlan "tml ke· 
simlerden" oluşacak bir "Ekono· 
mik Konsey'1n toplanması.ru ö· 
nerdi. 

lzmirli işverenler böyle bir 
ekonomik konseyin toplanma� 
için de hüklinete görev düştitü-

Tekel Genel Müdürlüğü'nde 

Kaşıkla verilen 
kepçeyle alındı 

Tekel Genel MüdürlülU ile Tek Gıda·tş sendikası arasındaki 
toplu sözleşme, beş aydan beri süren görüşmelerden sonra 8 
AQ:ustos'ta imzalandı. Bu SÖ7.leşme, Tek Gıda·İş'in pab-on iş· 
birlikçisi nileliAini bir kez daha kanıtladı. Bu SÖ?;leşmeyle 1 
Ocak 'tan itibaren geçerlı olmak �ere 1976'dan sonra işe giren 
işçilere 6.25 kuruş asgari ücret zammı yapıldı. Sendika yöneti· 
cileri , toplu sözleşme ,örüşmelerinin başında, bu zammın bü· 
tür. işçiler tarafından alınacaRına ilişkin söz vermişlerdi. Daha 
da ileri giderek, bu konuda yayınlanan bir bültende, sözü edi
len hakkm "alınmış .sayılması" gerektilini ilan etmişlerdi. Bül· 
tende elde edileceA'i söylenen haklar arasında, birinci yıl içi.n 
20 lira, ikinci yıl için ise 20 lira zam alınmasına, ayrıca asgari 
ücretlen yararlanarnayan işçiler için de 6,25 zam koparılması
na yer \·eriliyordu. 

ınıulanan toplu sözleşme, bu sözlerin geçersizlitini ortaya 
koydu. Sendika yöneticileri, Türk-lş'le hükümet arasında imza· 
lanan "ücretleri dondurma" anlaşmıwnın sınırlarından çıkma· 
maya yemin etmişlerdi. Toplu sözleşmede, SÖz verilen ücret ar· 
taşlarınınyarı yarıya düşürüldüRü, asgari licret zamlanndan da 
eser olmadı�ı görüldü. Bunun tepkilere yol açacaRınl bilen sarı 
yöneticiler, bir kılıf hazırlamayı da ihmal etmemişlerdi. Asgari 
ücret yasasıyla yeni giren işçilere verilen zam toplu sözleşmey· 
Le geri aJmmıştl. Sendika yöneticileri, bunu, eski işçilere daha 
çok zam alınması gibi takdim ediyorlardı. Sendikanın,görünü· 
şü kurtarmaya yönelik bu girişimlerini Başbakan Ecevit'in ek
ranlardaki açıklaması tamamlıyordu. Ecevit, TV ekranJarmda. 
dlinyarun hiçbir ülkesinde işçilere böylesi ücreL zamları yapıl
madıgını ilan ediyordu. Tabii bu arada, dünyanın ancak pek az 
ülkesindeJiyai arLışiarının Türkiye'deki düzeye ulaştıgı gerçe
ginden söz edilmiyordu. 

Toplu sözleşme görüşmelerinin başında Tek Gıc\a·lŞ yöneti· 
cilerinin böylesi bol keseden vaadlerde bulunmasının nedeni 
neydi? Bu nedeni, Tekel'e baR'1ı birçok işyerinde ilerici işçiler 
tarafından başlatılıp gün geçtikçe gelişen sınıf sendikacllıRı ha
reketinin boyutları oluşturuyordu. Ne var ki, bir yandan bu 
vaadler ortaya atılırker.., diRer yandan "ücretleri dondurma" 
anlaşması baRlaruyor, sarı pab-on Halil Tunç 2. kontenjan se
natörliiA'ünü geri alıyordu. Türk·İş yönetiminin burjuvazi hesa
bına hükümetle oturduAu pazarhAm faturasını ödemek ise 
"Toplumsal Anlaşma" kapsamına giren diRer tüm 'işçiler gibi 
Tekel işçilerine de du,Wordu. 

Tekel işçileri, son toplu iş sözleşmesi deneyiyle. gerek sarı 
Tek Gıda·l, yönetiminin, gerekse "işçilerden yana olduR'unu" 
ilan eden Ecevit hükümetinin gerçek niteliA"ini bir kere daha 
öt}rendiler. Ilerici işçiler, işçi sınıfının sırtından baRianmaya 
�ahşılan pazarlıkların, er geç, "dokunulmazlık" zırhına bürün· 
meye çalışılanlara ödetilecegini belirtiyorlar. OdetileceRinden 
hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 

nü hatırlattılar. 
Hükimet bu işin "önderi" ol· 

malıydı. DoRrusu bu ya, hükü' 
met bu işi yapmazsa, daha başka 
ne iş yapacaktı?. 

"Toplumsal anlaşma"dan öte 
"toplumsal" olan herşEr/e allerji· 
si olan boya sanayicisi AP·MHP 
kırması selçuk Yaşar bile heye
can içersindeydi; "Türkiye'de 

bugün tim kesimler arasında bir 
kopukluk hüklin si.innektedir" 
diyor, "kopukluAun giderilmesi
ni" istiyordu ... 

ıZmir TIcaret Borsası Başkanı 
Hasan Güven de böyle bir konse· 
yin geçici deAiI sürekli olmasını 
istiyordu. 

öyle ya, Türkiye bunalım i· 
çindeydi işçi-işveren·işsiz yanya· 

SEZA} D/BLAN: "Ihmal edilen" özelaelrtör!.. 

Güney' de grey dalgası 
sahte umutları dağıtıyor 

Cuney iUerinde yaygınlaşan gnv da'l.ı, bupe k:l(ur bir CHP ikti
danna batırıınmı, obn ght.: umutlan bu('r birtt daiıtf)'or. Birtalam 6n. 
ceden ha:lIrlanml, toplu fÔxle,mc.lcrlc. "Toplumu,1 Anı_tma" lehine. 
yar.ı.tılma.k istenen propaganda han.sı, if cl' dalcaanın lerı VUnl'lanyta 
dakılıyor. "Taphangi Anla,ma"dan Iuu, bir lÜre IGllIa Türk.ı,'e baL· 
h Petrol.l, sendikası. MeTlin'in en büyük sanayi iJlc.tmdmnekn biri 
olan Akd('na Gührr: Sanayii'nde, ıoplu IÖık,me anıa,mu.hiJndan 
dolayı greve g;11i. YaltJa,lk 800 işçinin çab,blı AGS'de pC\' siftrkcn, 
yine Mersin'in en büyük unayi ifktmdcrinden biri olan SODA ana' 
yiinde de greve gidildi. 

DisK'e ballı Petltim.l, sendikasırun yeıkili olduj:u SODA NIIayin· 
de i,çilerle birlikte teknik dcmanlar da pC\'e kablddar. Ba. bbribmn 
kuruıu,undan bu )ana gcçen dört yıl lçinek SODA &aDaylnde b a,lab
lan üçia\cü grevdi. A� bu If'Cvin dilcrlerindım farklı bir yanı YUCb. 
Çimkü b u  g:rev işçiler açııından ntilerine ,öre çokd. öpctlci ve ep
tici oMu. Onceki JTcvlerdı: �rek itçiler J'lTebr: deıır:kfi olan .. uru ..... 
Lar. grev yerinde istc:diltJai pankartı asma olanatını bab.bUiyorlucb. 
Bu "ez, bırakalım böyle: btr olanakı bulmayı, pev yeriaır: yapılan ziya· 
retkr bile janda.malar tanfmdan "kı bir deMtim altına abnryordu. Bu 
dcği,ildilr., CHP'nin iktidar olmawım i,çi .lUflmn .... aeleletine redr
diği "ycnilildcr"den biri}·di . CHP 'nin iktidara .. hnetiyle i,çilula hn 
istedilderini elde edr:cekkri yolunda yaratalmak Iıtenra hayalkrin bo .. 
luğu, bu .rcv okulunda yalundan ölrmili)'ordu. 

Grcv YMndeıu "141 ve 142 KaJciD'dmahdlr" pbl panbrtla.nn Vali. 
lik. emriyle kaldırblması da, ırrewi itçiln ıçın 6Ifttici olan obıylardan 
biri oldu. lŞC;i SINrlNn ekonomi" hak \oc çıbrbınna hı,ı .rl c;mft:n 
CKt' iktidan ve onun yetkimeri. i,çi .nıfullD ,iya.1 talepleri W,llInda 
da en az o ka<Lu buıjuvazininyanında yer alıyordu. 

Merıin'deki iıu grcvdr: dr: Idrıu'Ye "çı Partililer etlı.ln bır .. cıI.hhiar. 
Sosyalistlerin, bu IT'C"cklı.l u)'lUbmabınn Tü .... iye·nin d6rt bb- yanııull 
benzeri biçimde: s ürdürüldOlU yolund aki açıklamaları, prwcıı,çlkrin 
bupnkü CHP Ikddan'Yla lllili ançeldcri d.daa ckrinlnne •• bYlUll .... 
nna kaıkıda bulundu. 

Güney'deki JI'C" dalsuının LU. lift'ck yeni mmnIeR dr: ii� 
bcltkni)'or. ÖZellikle ."TAŞ'ta bir Fmn hekimmed IftCktlil bclirdJi. 
yor. Hammadde yoldulu ve Ra&ncrl'nln taaakapukrlle" ............. 
ATAŞ'la ın:v ola,lIlpnl ... tIn'YOI'. 

na gelip "ortak" sorunlara çö. 
zi.in aramalıydılar! .. 

Sanayicilerin, borsacılarm se· 
sine ilk yanıt Türk-Iş Oçiitcü 
Bölge temsicisi Ertutrul Bulma· 
mış'dan geldi. Onun fikri de 
şuydu: 

". Böyle bir konsey toplansa 
herhalde faydalı olur ..... 

Ciddi bir komedi oynanıyor· 
du adeta. lşverenle Türk-Iş yan· 
yana gelmek istiyordu! Hüküme· 
te de "haydi önder ol" deniyor
du! 

Aslında büti.iı göriilürdeki bu 
giJdürimiin altında, hük inl ete , 
öte yandaki, bu !ilralarda kafalan 
gene tasfiye hesaplarıyla meşgul 
olan, ilerici sendikal hareketteki 
bazı yöneticileri resmi bir proto· 
kola baglarnaSl yönünde daveti· 
yenin ısrara vardınlması yatıyor· 
du. DISK'in "Toplums..ıl anlaş· 
ma" konusundaki mahçup tavrı, 
beş aşa�ı·on yukarı bir başka 
rormLilasyonla Jt:iderilemez mıy· 
di? DoQnlsu bu ya, DISK yöne. 
ticilerinin lavrı d" yeme�e ki.isen 
çocuk lavnydı. Her "haydi" de· 
nilişinde sofraya küskünlük tek
rarlanıyor. ama bir yanda n da 
'ınşailah son haveii olmaz" endi· 
şeside yaygınlaşıyordu. 

SERMAYE ÇıKARLARı 
IçiN .. . ! 

Bu tablo önünde Türkiye Iş. 
veren Sendikaları Konredcrasyo· 
nu Yönetim Kurulu Başkanı Ha· 

!it Narin'in geçtiRimiz hafta or· 
tasında Başbakan Biient Ecevit 
ile yaptı Rı görüşmede hangi "ö
nemli memleket meseleleri"nin 
ele alındıeı kolaylıkla talvnin e· 
dilse gerektir. 

Büyük sermayeni birinci dere· 
ce adamları Ecevitile sürekli bir 
diyalogu kurumsallaştırarlarken, 
ikinci derece adamlara da Ecevit' 
i, hükimeli eleştirmek rolü düş· 
mektedir. Türkiye Ticaret Odala
rı, Sanayi Odalan ve Ticaret Bor
saları BirliAi Yönetim Kurul Baş· 
kanı Sezai Dıblan düzenlediRi ha· 

sın toplantısında, 4. Plan strateji· 
siyle özel sektörlil ihmale utra
dıeını dile getiriyordu. "Ihmak
uerayan" özpl sektör temsilcile
rine göre, kamu kesimine d�nı 
önemli bir kaynak transferi yo· 
luna gidi liyordu. Buna da "dev· 
letçilik" denirdi ki, hUki.inet de 
bunu yapıyordu!_ 

Sl"Zai Dıblıın bu önemli ifşaat· 
leri yaparken, yaklaşık saatlerdp 
Başbakan BlÜent Ecevit, ba$ba· 
kltnlıktaki makam odasındu Ha
Iit Nari n'in neresini dinliyordu. 

Milliyet'in "durum"o.ısu geç· 
tigimiz Cuma günü köşf'sinde 
"son nefes"e ayırdıRı Sütunlarda 
"solun durumu" başlıl!:ıyla "so· 
lun bölünmüşlliRü" simidinesarıl· 
ma yı uygun görüyordu. Başka 
çare kalmamış olmalıydı. Solu 
toparlamak Abdi ıpekçi'ye du· 
şüyordu!_ 
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TÖB-DER Genel Kurulu 'nda provokasyon: 
,---------------------� 

GÖRÜNEN KÖY Kı LAVUZ 
Boran ' ın TöB-DER Genel 

Kurul 'na mesajı:  

''Tasfiyeci 
davranışlardan 
kaçııılımalıdır" 

Turkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Behice Borın, geç
tilimiz hafta toplanan TOB·DER 4. Genel Kurul'una bir 
mesaj gönderdi. Rahatsızlığı dolayısıyla kongreye katı la
m ... dığını belirten Boran mesajında şöyle dedi: 

"4,. Genel Kurulunuz, Türkiye'nin çok kritik günler 
yaş.adıiı bir um,lnda toplanıyor. Emperyalist baskıların 
yolunlaştJil, faıisı terörün tırmandığı, Qm boyaçık fa· 
pzm için elverişli koşulla"" oluşturulmak istendiii, ve 
faşist saldırıları önlemek adına demokl'iltik hak ve özgür
Illdere yönelik yasal şiddet uygulamalarına girişildiii 
,unlerdeyiz. 

Faşizm, örgütlü birleşik kitlesel güçle önlenebilir, ge
rHetilebilir. Tli'n ilerici, demolentik hareket ve kuruluş
brın örgütlü birleşik ,üç haline dörijştürülmesi. başarıl· 
nY.sı gereken en ivedi görevdir. Örgütlü birleşik kidesel 
IÜÇ içinde, demokratik kitle örgüderiliin çok önemli ye
ri ve işlevi vardı,. Bu öf1Ütler, örgütsel kimliklerini koru
yarak, kendi kitlelerini harekete geçirip yönlendireçek 
bldırııçlM oIrmk durumundadl'lar. 

Kitle örgütlerinin hem kendi özgün işlevlerini gerelin· 
ce yerine getirebilmeleri, hem bu işlevlerden harekede 
kitlelerini emperyalizme ve fıışizme kıırşı etkin bir bi· 
çimde mikaıdeleye geçirebilmeleri için uyumlu biçimde 
bütünleşmiş, güçlü örgüt yapılarına sahip olmaları şarttır. 

Kitle örJÜtleri içinde dar grup hesapLlrıyla örgüt 00-
tünlülünü zayıflatıcı, daiıhcı harekeder, örgüt kitlesinin 
e$ türden ·niteliğini sul�dırıcı girişimler son derece teh
likeli, örgütü tasfiye edici eylemlerdir. Emperyalizme ve 
faşizme brşı etkin mücadele edebilmek için tım ilerici, 
demokr.t.tik hareket ve kuru:uşlann örgütJü birleşik güç 
haline' dörMişebilmesi ihnY.' edilmez bir zorunluluk ola
rak JÜOdeme geldi i bir zamanda, örgütlerin tasfiyesi s0-
nucunu verecek olan davranışlardan titizlikle kaçınılma
lıdır. 

Türkiye öiretmenlerinin en büyik. en güçlü, demok
ratik mesieki kuruluşu olan ve geçmişten olumlu müca
delenin mirasını devralmış bulunan TOB-OER'in 4. Ge
nel Ku�ulu'na bütün bu tehlikelerin ve tuzakların bilin
cinde olarak çalışmalarını yürüteceğine ve sonuçlandı· 
racaiını duydutum güvenle yürekten başarılar diler, say· 
gılar sunarım." 

TtU(i)lec; MIGpIo'- TaB·DER'1 oçma.to ,ü,-üklf!dl. 
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GEREKTiRMEZ 
Türkiye'de hiç bir kitle örgütü 

TöB·DER kadar içten \Le dıştan 
saldırıya uAramadı. TOB·DER, 
kendisine yöneltilen bütün sal· 
dmıara raAmen hala ayakta du· 
ruyor. Son kongreden sonra bile, 
TOB·DER, yine de, Türkiye öA' 
retmen hareketine dayaWan pro
vakasyon engelini aşacaktır. ..... 

TOB·DER 4. Dlalan Genel 
, Kuruiu ve bu genel kurul ile bir· 

Iikte yaratılan olaylar ve prova· 
kasyonları açıklamak,olup biten· 
lerin a1tında yatan gerçelderi su 
i.isti.ite çıkartmak için yeterli de· 
AUdir. Bu nedenle, olabiidiii ka· 
darıyla gerilere giderek, 3. Ola
Aan kongre öncesi, sııaSJ ve son· 
rasında başlayan olaylar dizisini 
kalın çizgileriyle bile olsa ham· 
layarak, bugiiıe bakmak ve öy. 
lece bir deAerlendirmeye gitmek 
gerekliliRi vardır. 

3: 0LAGAN KONGRE ONCESI 

TOB·DER 3. DlaAan Genel 
Kurul öncesindeki durum şöyle 
idi : 3. OlaRan Genel Kurul'dan 

bir yıl öne yapılan olalanüstü 
Genel Kurul'da en kalın çizgi le
riyle sosyalisUer ve sosyal de
mokratlar sat tutmuşlardı. TöB· 
DER imajının sahip oIduAu sos
yalist öz nedeniyle "sosyalistler" 
yönetimi almışlardı. Ancak "sos· 
yatistler" olarak tutulan sat, öy
lesine bir bileşim oluşturmuştu 
ki, ortaya çıkan ekip daha set -
lir seçilmez, kendi içinde "go
şist-goŞıst olmayanlar" biçimin· 
de safiaşb. örgüt yönetimlerinde 
elbette farklı politik görüş ve 
inançlarda kişiler olabilir, çotu 
zaman da olmak zorunluluRun· 
dadır. Ama, "sosyalistler" di
ye ortaya çıkan, hemen·sonra da . 
"goşistler \le goşist olmayanlar" 
diye ayrışıp kutuplaşanlar, kendi 
politik görüşlerinin sergilenmesi 
açısından TöB-DER "vifl"inin· 
de" en tazla teşhir olma mikade
lesipe girdiler. Hele; söz konusu 
olaAaniiStü kongrenin yapıldlRı 
Stralarda Türkiye İşçi Partisi'nin 
heni,2 yertiden kurulaniamış ol· 
ması, bu tür yanlıŞ \le makyave· 
list anlayış- ve yöntemlerin kul-

lanılmasına arzulanan zemini ha
zırlıyordu. TöB·DER'in sözü 
edilen bu "sosyalist" yönetimi, 
"vibinde" en fazla teşhir olmak 
yarışından çıkarak tuzla biribir· 
lerine raRmen TöB-DER'i kendi 
dar grup çıkar ve istemleri doe;· 
rultusunda yönettneye başladı· 
lar. Artık, "sosyalisUer" "sosyal 
demokratlar" olarak ortaya Çı· 
kan mikadele sloganı ömrünü ta
mamlamış, bunun yerine "go
şist·goşist olmayan" sJoganı ve 
bu 'logana uyarlanan sıcak savaş 
başlamışb. Sorun yapay olank 
tekleştiriliyordu: " Goşistmisin, 
deAiI misin?". Bu yapay kışkır� 
maya zemin olacak her türden 
ve soydan gürültü çıkartma tak· 
tikleri planlanıyordu. Böylece, 
ilerici, demokrat, sosyalist ve 
anti-goşist öRretmenlere bile bile 
bir ikilem dayatıhyordu: En hız
lı antl-goşi,t eklple "birlik" ol. 
3. 0laRan kongre öncesi durum 
buydu. Bu oyunun bozulması 
için bir an bile sorumluhıRunu 
kenara itmeyen "Demokrasi ıçin 
Birlik" grubu elden gelen tim 
çobayı gösterdi. 

"DAR GRUPCU" HESAPLAR 

Yukandaki dayatmalarda ve 
koıullarda 3. OIa�an kongreye 
gjdildi. Kongrede, "goşist·goşist 
olmayan" sJoganl ve bu slogan 
ile yapumak isteneD\f ti.in provo
kasyon ve fiili kavgalar daha ko· 
nuk konuşmalan başlarken sah· 
neye konuldu. Sürekli bir terör, 
tebdit }avası \Le yıldll"malarla 
ilerici," demokrat delegeler i zorla
narak tarat olmak durumuna i til· 
di. 

Buıjuvazinin ve onun deRir
menine sürekli olarak su taşıyan 
sapık akımlann arzulaiına uygun 
bir sonucun saAla�bilmesi ve; 
pro\lakasyonun daha SODra SÜI'. 
düıiierek TöB·DER'i badireden 
bedireye süriikleyebilmesi için, 
bir koltuk deRneRine ihtiyaç du· 
yuldu. Provakasyon, ancak \Le 
ancak saRianabilecek böylesine 
bir yardımın eliyle, koltuk deR· 
neRi ile sonuçlanabilirdi. Burjy
nzi ve onun yönlendirmRi bu 
provakasyona arzulanan yardım 
pli hemen uzandı. İGD adlı genç
lik kuruluşu ile aynı politik eRi. 
Ilmi taşıyan ' 'Birlik \Le Dayanış· 

·ma" grubu, "en zayıf yönetim 
bu' yönetim olacak, dolayısıyla 
daha çabuk gelişeceRiz" mantı· 
Iİ ile Gaziollu ekibine oy verdi· 
ler. Ve böylece, Gaziollu ekibi 
25 gibi çok az bir oy larkı ile 
yönetime geldi. 

Hemen belirtmekte yarar var
dır: "Birlik \Le Dayanışma" gru. 
bu, yalnızca bugün "sahtekarlık 
'le oportünistlikle" itham edilen 
Gazio�lu ekibinin yönetime geli· 
şini saRlamak.la kalmadı. Bugüne 
kadar süre gelen gelişmelere 
bakıldıAlOda \Le bugünkü sonuç· 
lann nedenleri için geride kalan 
olaylar yeniden irdclendiAinde 
açıkça şu görülü�or: "Birlik \Le 
Dayanışma" , bir yandan Gaziol
lu ekibinin yönetime .gelmesini 
sa�layıp, TöB-DER'i derin bir 
bunalımınıçerisine sokarken, di· 
ler yandan bu provokatif nite· 
likli yardımla atılaaı.k adımla" 
daha sonraki provokasyonlara 
araç kılacak ve giderek burjuvazi 

tarafından arzulanan TöB·DER'i 
parçalama, onu !ikide etme ama
cına ulaştıracak tehlikeli bir he· 
defi önüo·e perspektif olarak aldı. 
O da, ayn bir örgüt oluşturma 
hesap ve planla" idi. Böylece, 
maddi bakımdan koşullan olma
yan, TOB·DER'i parçalamakLan 
öte bir işlevi sallayamayacak bu 
hesabı giderek netleştirip görüle
bilir duruma getirecek Işler yap-' 
tılar. Sonunda artık herkesçe bi
line bu yanlış ve tehli Ji ve bu
günkü \lerili koşullarda �erçek1�. 
şecek olursa açtkça ihanet 
olacak. ayrı örgütlenme planlannı 
açıkça öneri haline getirrp 
gündeme aldılar. TöB 4. 
Olagan Kongresi'ne. ıelen 
tüm gelişmelerin kayna � iş-
te- bir yanıyla Genel Merkezçi
lerle, maceracı goşisUerin, mao
culann provokatif tutum ve giri· 
şimleri; diAer yanıyla da "Birlik 
ve Dayanışmanın" yukanda 
belirtilen tutum ve anlayı" var
dır. 

"Demokrasi İçin Birlik" gru
bunun sözcülerinin, gerek YÜJÜ. 
yi.iş'e verdiRi demeçler ve haber
lerde, gerekse bizzat yayınladık
lan bro,ürlerinde bu ikili yöneli· 
şin önünü almak için, belirttili
miz tehlikeli ve provakatif eti
limlerin etk:isizleştirUip, maddi 
bir taban bulmamaıı içi D ıi.irek
li bir çaba içerisinde olduklannı 
görüyoruz. 

"KUTSAL ITrIFAK" 
OLUŞUYOR. 

TOB-DER 4. Olalılin Koncre· 
si yukanda kısaca ana noktalan 
ile belirtilen koşulla. açılda. 
Divan seçimi, TOB-DER1 
tasallut altında tutmak isteyen 
sapık akımlann tutum ve aDla. 
yışlannın örgütü nereye ıöt.
rnek istediklerinin ilk Ipuçlanm 
verdi. Merkezciler ayn, gOşisUer 
ayn, TOB·DER'in gel_ai açı
sından hayata geçirilebild.iRi tak
dirde sonuç itibari)ıfe olabilecek 
en ileri adım olarak da Demok
rasi ıçin ,Birlik Grubu, Birlik 
Dayanışma, Halkçı ERitimciJer 
ve Devrimci Demokrat öRret
men grubu da birlikte davrana
rak ayn divan listesiyle seçime 
katıldılar. Seçimi Demokrasi 
Için Birlik Grubu'nun içinde ol
due-u bileşim kazandı. Dinn' se· 
çimlerinde goşizm, bütün asıl ve 
teferruatıyla bütünleşmişti. Go· 
şizmin oluşturdulu bileşim; 
Dewimci Yol. Derleniş, Emelin 
Birlie-i, Partizan, Halkın Sesi, 
Halkın Yolu, Halkın BirtiII vb. 
kısaca sermaye yazan Abdi Ipek. 
çi 'nin zevk. duyarak başmakale 
konusu yaptılı bütün bunlar .yi
ne de en az oyu aldılar. Geçen 
kongreyi hatırlayanlar, anti· 
goşist mücadele bayraklarhRı ya· 
pan, yönetici olduklan süre için
de maocu olduklan i('in onlan 
ihraç ederek anti·maoculuk şam· 
piyonlulu yapan Gazioeıu ekibi· 
nin, rahatlıkla maocular ve go. 
ş�tlerle ittirak edebilecekleri 
söylendilinde inanmıyorlardı. 
Ama bunlar çok kısa sürede bir
leştiler. TöB-DER'i yok etmek, 
yıkmak, onun nitetilini deliştir
rnek için yanyana geldller. Dün 
ne yapıldıysa, bu kongrede yine 
aynı sonucu yaratacak işler gö· 
rüldü, "kutsal ittitaklar" oluştu. 



Oluşan "kutsal iuttak", nk iş' 
olarak dlvana güvensizlik 
önerıesi verdi. Divan; yasal ve 
dolru olmaclılı halde, sırC ' 
kongre selameti açısından, go- ' 
tlımin kongreyl tehlikeye atacak 
alışılagelen tutumlannın ve 
oyunlannm boşa çıleıntılması 
açwndan güven oylaması yap
mly. ka .. r verdi. Oylama sonu
cunda yeterli sayı bulunmadı RI 
Için de, eler divan seçimi yapı
lacaksa bu seçimin güvensizlik 
oyu alan dlvanca yapılması ge. 
rektiline işaret ederek, kongreyi 
ertesi (ün sabaha erteledi ve 
kongre daııldı. Gazjo IIU ve ekibi 
ile hertürden goşist ve maocu it
tifak ise, divan seçiminin eski di
van tarafından yapılamayacaımı 
bu seçimin yürütme kurulundan 
biri tarafından yapılmak mecbu· 

'riyelinde oldulunu belirtIiler. 
Ve hemen arkasından da .. Yürüt· 
me Kurulu üyesi bın, dallımış 
olmasına rapn, "kutsal ittifak" 
taraftan olanlan yeniden top
ladı ve -' 'Devrimci Yol" taraftarı 
bir klıl ana seçilerek, ya .. 1 ve 
me,ro yan bir oldu bitti ile 

, arzulanan provokasyon gerçek· 
letliri.ldi. 

Kongrenin daha sODraki günü· 
nün sabahı, yasal ve meşru olan 
dtvana görev yaptınlmayınca, 
mahkemeye başvurularak ihtiyaU 
tedbir Dıan "'almak yoluna gi· 
�di, Kongrenin son gününde 
·)utaı iltifak" diye lanıınla
nanlann açıkça TöB-DER'1 y�k 
etmeye yönelen girişimleri kar
ŞlSlDda; bu ittifaka ve bunun teh· 

Ilkeli ve ihanet sayılan duranış
\anna ka,.ı olanlar arasında da 
!arklı gÖlÜljler bellnneye� . baş
lIladı. aa,langıçta masum gibi 
görünen, ancak saatler geçtikçe 
farklı olln tutumlannısonuçtan 
açısından,maoculuta ve fltizme 
olanak salladılı görüldü_ Bundan 
sonraki gelişmeler açısından 
önem taşıyacatı Için, "Demok
rlsi ıçin Birlik" grubunun bu ko· 
nuya ilişkin degerlendirmesini 
aktannakta yarar vardır. 

"Demokrasi ıçin Birlik" gru· 
bu, "BirliJt ve D,yanlşma" gru
bunun ayn örgüt kurma veya 
ayn ötglt olmaya yönelme hesap 
ve girişimlerinin önünü almak ve 
bu tehlikeli oyunu bozmak için 
hertürlü önlemi almaktan başka; 
aynca bu hesabm varhlını, bu· 
nun taşıdılı tehlikeyi hem ken
dilerine hem de diler gruplara 
ulaşbrıyordu. Nitekim bu hesap, 
bütün çıplaklıRı ile emri vaki ile 
gelen ve yasal olmayan diva.nın 
uygulamalanna karşı verilmesi 
gereken mücadele ile de görül
dü. 

"Demokrasi ıçin Birlik" gru
bu, yasaJ olmayan divanın ehli· 
yetsizliRinin mahkemece sap
tanmasının mutlak gerekli oldu
tuna dikkati çekerek, bu yolda 
yapılması gereken tüm işlerin ko
tanımasını kararlaştınyordu. An
cak böylesi ne  bir uRraş vennek, 
kongre salonunun bütünüyle ma· 
ceracı goşist ve maocularla "sah· 

• tekar ve oportünist" diye tanım· 
lanan Merkezcilerin delneksiz 
dolaşacatı bir alan olmaktan Çı' 
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Gaziolltl w dı(blni Gklamale do, 12 Morto ltol'Clllılrlonndon 
ç.an 'TJcvrirnci" All &fpuuu'a d�r elbett,. Bafpuı," fU tıe
cu oçıtlomay, yapar: 

". Bu yöıwtimlnPn'fcWlrfaiçb#r h,ıob, )'olt! .. " 
Matematilct. bir Itural vor: Fazlo dulk gibidir, ya. BOfp,nar 

do öylo. 
Amo D.moluoai lç;n BirI. Grubunun .orularıno CRGp 

yo'". 
Pelci ıwretl. bu paralor ooy "Deurlmcl·'tr' Blı..ini2, NONe'

tin Hoco 'nın hcti.i IÜNJMu. 
Bu IN.,b, lJıIr'ece.ı..inir ... 

kartılma"yta miinkmdii. Kuliste 
dola,an bır ölretmen delegenın 
,öyledılı albl. "mücedele kongre 
salonu platfonnunda verilmek 
zorunluJuıtundadl� Bunun 
yerine Sümer SokaR! mücadele 
Alarılı olarak seçmek eler Ihane
te vancak karanlık bu hesabın 
sonucu delilse, kolaycılıktır." 
Gerçeklen de, kolaycıllk sosya· 
listlm diyenierin seçeneli ola
maz. Mücadele, dikenslz gli
bahçesi deRildir. Hele kendisini 
en ileride sayanlar için, bu daha 
da önem kazanır. Gerisinde olan. 
larla kendi aralanndaki mesafeyi 
azaltmak için de zorunludur. 

Ankara mahallelerinde: 

alREYSEL TERöRIZM VE 
FAŞIZM ORTAKLl61 

TASFIYECiLICE GEçrr YOK 

"Demokrasi ıçin Birlik" gru
bu, kontrol ettili bütün dele· 
gelerle salona girerek, elden ge· 
len bütün engellemeyi yaptı. Tar4 
tak1anmalanna. yer yer tekme4 
lenmelerine, ihtar ve tehditler al
malanna raRmen direndiler_ 
YÜZÜ aşkın önerge vererek.,(iner· 
geleri doeru1tusunda konuşarak, 
önergelerinin işleme konulması 
için mücadele eden bir tutum 
içerisinde oldular. Diıer tarafta 
diler gruplan da kongre salonu
na çatırmak üzere sorumlula· 
n uyardılar, bildiri daeıttılar. 

Demokrasi ıçin Birlik Grubu 
diler gruplara yaptı�ı uyanlann· 
da ve da�ttı� bildirilerde salona 
girme nedenlerini şöyle açıkh· 
ydrdu: Bütün delegelerin salona 
girmemek yolunda aldıklan ka
rann tehlikeli bir hata olduRunu 
anlatıyor ve ısrarla salona girme 
ve engelleme yapma geftl'inln al
tım çiziyordu. Aynca, böylesine 
bir engelleme,. alınması muhte
mel "ihtiyati tedbir" karannm 
uygulama alam Ijulması için de 
zorunluydu_ Oysa, dii!er gruplar 
belirtilen bütün bu nedenlere 
raRmen tehlikeıi olan tutumla
nnda ısrar ettiler_ 

Sonuçta "tedbir" karan çıktı_ 
Salondaki Demokrasi ıçin Birlik 
Grubuna mensup delegelerin ka
rarlı çabalan sODucunda kong
renin "ıntiyati tedbir" karanna 
ıatmen "oldu bitti"ye getirDme· 
mesi için gereken tüm engelle
me yapıldı; Yine bu karann teb
IIRinin sallanması da "Demokra
si ıçin Birlik" grubu adayı, divan . 
başkan vekili Adil Olgen'in tar· 
taklanma. tekmelenmelere ra�: 
men cesur ve kararlı tutumu Ile 
gerçekle,ti. Bir tarafta bu olur· 
ken ve bunlar yapılırken, diRer 
yanda bundan sonraki gelişme
ler karşısında yapılması gereken 
işler konusunda, Demokrasi ıçın 
Birlik Grubu 'u çaınyı yapıyor
du: 
"TöB-DER DELEGESI 

3- Mahkemenin verdiRi tecl»ir 
karan ile ırbk "Fiili DiVanttın 

DeRerli arkadaşlarunız, sözde seçimini takip eden uygu
L- ··DEMOKRASI IÇIN BIR· lam.1an ve bu uygulamalarla, ak

LIK·' GURUBU olarak kODere- lama dahiL lüZük dellliklikleri 
nin ka,la göz an,ı.nda yapLJmı- dahil alınmış olan tiin kararlann 
ması için, bır oIdu·bitti Ile TOB- geçersiz oldulunu; bu anıamda 
DER'ln yok olması anlamına meşru ve yasal . olan divan'ın gö
gelecek tehııkelerden kurtulabll- revinin yapılmasının önlendiRl 
mesl için, glEiimiiıün elvenDRI saatten itibaren arta kalan diler 
her türlü çabayı, büttrı teröre, büt.W gWldemln yenkıen göfÜ4ül
baskıya ve ahliksızhla varan ma· mek ve bu gÖ1'Üfmeler sonucun
ceracı, go,lst-maocu ve sahtekAr da karara ballamak zorunluluRu
genel merkezcilerin mVK'larına nun yasal ve hukuki bir kesinlik 
.... Imen kararltea mücadele ettik. ıa,ldıRı açıkça ortaya ÇıkmlljtU'. 
Böylece, kongreyi mahkemenin 4- Bu durumda; 
tedblr kararımn çıkma zamanına a) Yasal ve me,ru olan divan 
kadar tamamlatmaya uRra,tık. görevi derhal devrıımalı ve TöB· 

2- "Demokrasi İçin Birlik" DER 'In gerçekten gerçek yöneti· 
gurubu Ile "Birlik ve Daya"l" I" cılerine kavuşabıımesl lçln üzeri· 
ma" guruplarının avukaUarı cari- ne düşen bütün 1,lev1eri kararltca 
la ba,la çalışarak yaal ve me,ru yerine getirmelidir. 
olmayan "fllli divan"ın metroi· b) Yasal Dlnn, me,ru ve hu· 
yetsiznıı mahkemece de tescil kuki olmayan divanca ftlll du-
edilerek TEDBıR KARARI abn- rum yaratılarak .hte delegelik 
dı. Tedbir kararı, duru,malı ola- karUarl saptanmalıı bu durumda 
rak alındılı ıçın bu karlra Itıraz olan (delegelerın) sözde delege· 
yasal olarlk mlinkün delildir. likleri kaldırılmalı, haksız olantk 

deleııeIlkleri iptal edileıılertn I .. 
re'sen delegeliklerinin kabulü yo· 
luna &itmelidir. 

c) ltfeşru ve ya.ı divanın Iii
ven oyuna gitme zorunlululu 
sözkonusu delildir. Tiin yapı
lanlardan sonra mıip'U ve hukuki 
olan Divan artık yeni divam seç
mek zorunlulunda delildir. 

Bu durumu tlin delege ma
daşlarımızın dikkatine ve biICi
lerine önemte duyuruyoruz . 

24.8.1978 sıal 19" 

Burjuva basınının kasten !h
tiiıü örterek sakladılı gerçekler, 
kalın çizgilerlyle bunlardır. TöB· 
DER 'I yıkmaya veya bölmeye 
burjuvazinin ve onun yönlendir· 
dili sapmaların likü yebneye· 
cektir. Ilerici, dtmokrat, sosya-· 

Ilıl TOB·DER'1i ıııretmenler, ör
ıüUerinl bUtiiı badirelerden kur
larıcaklardır. TöB·DER. büım 
yapılanları ralmen, daha güçlü 
bir biçimde yarınlara U1a!l8cak
tır. 
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ı ... ıcıye'de burjuvazi Vi! onun iktidar
ları bugüne bdar sürekli obrak belirli 
bir politika uyguladıbr: Dünyamızın en 
güncel sorunbnnı işçi ve emekçi kitlele
rin dikbtinden uzak tutmaya, bu sorun
bn sadece kendilerinin sorunu obrak 
göstermeye çalıştıLır. Bu, gerçekte bur
juvazinin bütün kapiUlist ülkelerde uy
gub.m.ilya çalıştığı bir politikiydı. Böy' 
lece, işçi ve emekçi kitlelerin çalımız," 
en gilncc.! sor..ıtnlarının çözümünde etkin 
bir rol MnaSl önlenmek, bu sorunbrın 
çözüniinde insiyatif burjuvazinin elinde 
tutulmak isteniyorca.. 

Bugün de aym politikamn devam · 
ettilini görüyoruz. Güra;müzde uluslara· 
ns. sorunLır iner istemez artık en geniş 
kitlelerin ilgi ab.nı içine girmiştir. Olke
leri ister doğrudın doiruy.ı, isterse çok 
dolaylı ol,ırak ilgilendi'sin bütün ulusLır
arası �aylar geniş kittelerin gözü önünde 
olup bitme kredir. Bu olgularla ilgili yan
lış bilgilendirme, on br ın önemini yine 
de kitlelerden saklayamOlmaktadır. 
Fakat şimdi de uluslararası olaybrı sa
dece bir takım devlet adamlarının, ÜStün 
nitelikli kişilerin, ya da bazı "güçlü" 
devlet veya örgütlerin eylemleriyle açık
lamak, onları bu eylemlerin bir sonucu 
gibi göstermek yolu seçilmiştir. Bu da, 
kapitalist dünyada, işçi sınıfından ve 
emekçi kitlelerden ulusıararası sorunla
nn özürii gizlemenin, onlarm bu sorun
lan kavrayarak eyleme geçmelerini ön
lemenin ya da geciktirmenin bir yolu· 
dur. Türkiye'de de son zamanlarda işçi 
ve emekçi kitleleri böyle bir bakış açı
sıyla şartlandırm.il çabalarına tanık olu
yoruz. 

EN GüNCEL SORUN: 
SAVAŞ VE BARIŞ 

Oysa uluslararası sorunlar işçi sınıfını 
ve emekçi kitleleri doW"udan doğruya ve 
en az ulusal sorunlu kadar ilgilendir
mektedir. Işçi sınıfının ve emekçi kit
lelerin müadelesi, ülkelerin ve dünyanın 
geleceğine yönelik bir mücadeledir ve bu 
geleceiin biçimlenmesinde başlıcıı belir
leyici rolü uluslarınsı sorunlar oyna
maktadır. 

Bugün dünyamızın en güncel sorunu 
sav;ış ve barış sorunudur. Dünyamızın 
çözmek zorunda olduğu en güncel ulus
lararası sorunların başında, genel banşın 
korunması ve daha sağlam temellere da
yandınlmaSl, kalıcı bir dünya barış� gi
den yolların 'açllmaSl geliyor. Işçi sınıfı
nın ve emekçi kitlelerin bu en' ' ivedi 
sorun karşısındi ilgisiz kalmalan müm
kü değildir. Tam tersine bu sorunun çö
zümlenmesi. herşeyden önce en geniş 
emekçi halk kittelerinin bu sorunun özü· 
nü kavramalarıyla ve bu uğurdı yoğun 
bi' mücadeleye grmeleriyle mümkün
dür. Dış politikalarının temel ilkesi barış 
olan sosyalist ülkelerin halklan doiru
dan doğruya ve aktif olarak bu mücade· 
lenin içindedirler. Kapitalist ülkelerin 
işçi sınıfı ' ve tüm banşçı güçlerinin 
önünde ise, bugün özellikle, barış müca
delesinin en geniş kitleleri kapsayan bir 
mücadele haline getirilmesi en güncel gö
rev olarak durmaktadır. 

Dünya barışı için sürdirillerı mücade
lede her ülke halkına düşen ıörevlerin 
başındı, bu mücadelenin uluslarar.ıSl dü
zeyde uyumlu ve eşgüdümlü hale ıetiril· 
mesi ıeimektedir _ Banş mücadelesinde 
her ülke halkının görevleri, dünya ölçü
sünde verilen mücadelenin görevlerineten 
soyutlanarnız. Barış evrmsel bir SOnIf\. 
dur ve bu m.ic:adelede bütün halklann 
çabalarının tek ve ortak hedef etrafm
dı birleştirilmesi zorunludur. 

Bu temel ilkeler Türkiye Nlkı",n ba
nş mücadelesi için de geçerlidir. Türkiye 
deki mücadelenin wnyadaki tüm banşçı 
güçlerin mücadeleleriyle uyumlu ve 
eşgiic:ijmlü hale geti'ilmesidir. 

DüNYA BARIŞ GÜÇLERIYLE 
DAYANI ŞMA VE IŞBIRLI(;I 

Bu görevin yer�ne getirilmesinin ilk 
koşulu, dünyadı�i barışçı güçlerin mü
adeleleriyle etlOn bir daya",�rnıNn ger-
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çek\eştirilmesi ve ,ynı doArul_ki mil
C3delenin örJütlenrnesidir. BUlÜn düny .. 
daki tüm barışçı güçlerin öncüsü ve banı 
rnlbdelesinin �Iım kılesi düny' _ 
yılin sistemidir. Ilıı" Sovyetler Bi·tiil 
olmak üz .... sosy,list ülkelet-in banı p0-
litikasını desteldemek Ye onların bu 
uiIKeIoki rnlbdeleleriyle eIoyınııma 
içinde olmak, Türkiye'deki banlÇI &Oç. 
lerin de temel ıörevlerinden biridir. Ka
pitılist Ulkeı ... deki ilÇi ve demokutik 
hareketinin banKI mücadelesiyle eIoyı
nıı"" ıöstennek de bu temel sörnler 
arısıncbdır _ BUnWın yanlOdı hallıııSlz
Ioiı için rnlbdele eden, bu uAurelo em
pery,liırrıe kı'll silah elde döviişen 
halkl,nn yınınelo yer ,lmak ve bu ml>
cadelevi bütün olanaklarla desteklemek 
her ülkenin oIdu.u ıibi ülkemizin de ba
"ŞÇı güçlerinin ivcdi ,örevidi'. 

Söniirge ya da emperyalizmin saklı
rısı ahındıki ülkeler halklar.ıın ant� 
emperyalist mÜCildelelerinin ba$UI$I. 
düny'eio k,lıcı bir banp pelen yollam 
açılmısmın temel güvencelerinden biri
dir. Emperyalizme karşı verilen silahlı 
mücadeleler, dünya barışlıın kurulması
nın önünde bir engel değil, tam tersine 
böylesi bir barışın dayanacağı temellerin 
yaratılmasının bir aracıdır. Bu mücadele
nin başarısı, emperyalizmin hegemonya

' cı politikasını dizıinlemekte, her hallun 
kendi geleceğini özgürce k�disinin 
beli'lemesi ilkesinin uluslaranısı ililkiJe.. 
rin ilkeleri arasına kazwırnıSlna yardımcı 
olmaktad". Bugün Afrika'nın güneyin
deki ırkçı ve SÖrOOrgeci apanheid rejim· 

. )ere karşı dövüşen halk�rın desteklen
mesi, Ortadoğu'da emperyalizme ve 
siyonizme karşı müadele eden halk�· 
rıo. özellikle Filistin halkının yanında 
yer alınması. Türkiye'deki barışçı güçle
rin de ivedi görevleridir. 

Bugün dünyadı genel barışın korun
ması ve güçlendirilmesi müadelesinin 
ana konusunu. yumuşama sürecinin geri 
dönülmez hale geti-"ilmesi ve askeri alan
da da yumuşama sürecine geçilmesi 
oluşturmaktamr. Bu alanda barışçı ,üç
lerin birinci ve en önemli görevi, emper
yalizmin en sald.pn JÜçlerinin "Soluk 
savaş" dönemini geri getirme çabala .... 



nın önlenmesidir. 
Bu görevn yerine getirilmesi sila.� 

IM1ma yanşının durdurulmiiSl ve özellik
le nükleer' silahslzb.rvnil yolunda ciddi ve 
somut ildımların iltılrNSI sorununu özel
likle ön plilnı çıkMmıştır. Bilşa ABD ve 
NATO olmilk üzere emperyillist güçlerin 
yeni kitle kırım sil;ıhlilrını geliştirme 
pbnlarını WŞI mik::3dele editmesi, özel
likle nötron sililhının üretiminin ve mev
zilendirilmesinin önlenmesi, Türkiye bil
nşçı ailçlerinin de en ivedi görevidir. 

Tw-kiye'deki bilnşçı güçler, bütün bu 
,örevferi yerine getirrken, gerici güçle
rin, bilnş mÜCildelesini " SovyetlerBirliği' 
nin pilpiIpnhğl", "beynelmilel komi> 
nilmin uyduluğu" gibi göstermeye yö
nelik M1tHovyet, ilnti-komünist br.ıla
.... Iwnpony.ı.nnıl göğüslemek zorun
dıd ... b.r. Göğüslemenin de ötesinde bu 
tür brşlllropapndıl.,. brşı yoğun bir 
ideoloiik mücadelenin verilmesi zorunlu. 
dur. Bvış mibdelesinde yürekl iliğin öi· 
çüsü, bu tür saldınlar karşısındı kar.ırfı
IıIı elden bırakmıl'1Uk, bu mücadelenin 
onurundın taviz vermemektir. 

TEMEL ULUSAL GöREV: 
KITLESEL BIR BARIŞ MÜCADELESI 

Her ülkenin bilnşçı güçlerinin clinya 
banş' dıviiSlllil yapaCilidan birinc:i ve en 
büyük katkı, boıırış mücildelesine kendi' 
iilkeı ... inde en geniş kitlesel niteliği b· 
zandırmalilrı, bu müca.deleyi kitlelerin 
müca.delesi ha,line getrmeleridir. Bunun 
yolu ise, banş mücadelesinin hedeflerini 
ulusıl koşullardiii en iyi biçim4e somut
bmakun geçer. Bu aç,dın Türkiye'nin 
mutlıb dikkate illınması gereken özel
likleri vardır. Tw-kiye'de banş mücadele
si, Tw-kiye işçi sınıfının müttefiki emek
çi kitlelerle birlikte sürdlirdiğü bağım· 
sızlık, demokrasi ve SOSYillizm mücadele
siyle doğrudın doğruya ilişki içindedi-. 

Gerçekte banş rniicadelesi, bütün üi
keferde ve her zam;ın için, işçi sınıf.,ın 
sosyalizmi hedef ;ıbn miica.dıelesinin iLY
rılmu bir bileşeni durumundadır. Bilrış 
miiade\e:si, işçi sınıfı için, ı-roletlrya 
ememıSYOf"liliıminin v;ızgeçilmez bi' 
gerelidir. Işçi sınıfının sOSYillizmi he
def ;ıIiln ulusal ve uluslırınsı mücadele
leri, Silvaş tehdidinin ve s;ıvilŞ kışkrtı· 
edığ,nın başlıca kaynığı emperyalizmiı 
en gerici güçlerini hedef illmilktıdır. Bu
na. karşılık günümüzde bilrış mücadelesi, 
sosyalizm mikildelesi ve sosyalizme ge
çiş için dıha, elverişl i koşulların yar.atıl
masının, emperyalizmin en sald,rgan 
güçlerinin tecrit edilmesinin ve en geniş 
toplumsal güçlerin ilnti-emper�list mü
cadelede birleştirilmesinin ilk ' koşulu
dur. 

Bunı karşılık emperyalizme bağ,mlı 
bir ülke durumundiii olan Türkiye'de ba
rış mücıdelesinin, bilğımSlrlık, demok
rasi ve sosYillizm mücadelesiyle ilişkileri 
çok daha sık, bir biçimde ortaya çık
milktadır. Türkiye'de barış mücadelesi 
doğrudan doğruya, ülkemizin bağımlı 
olduğu savilŞ kışkırtıcısı, saldırgan em
peryalist bloıdarın ve �çlerin egemenli
ğinden kum rı lmasını hedef ılmak zo
rundadır. Türkiye'nin banşçı bir dış po
litika yolunı girmesi ve dünya barışına 
kiltkıdı bulunması ancak böylece mü� 
kün olabilecektir. 

BA�IMSIZLlK VE BARIŞ 
MÜCADELESI 

Bu ıçılardan Tw-kiye'de barış müca· 
delesinin hedefleri ve banşçı güçlerin 
görevleri, bağımsızlık, demokrilSi ve sos
yılizm mUc;ıdelesinin hedefleriyle içiçe 

ortaya ç,kmaktadtr. Bunlilr şöylece sır.ı
lanıbilir. 

NATO'dan ve CENTO'dın çıkılmah
dır. Bu hedef., gerçekleşmesine kadır 
özellilde, saldırgan NATO blokunun, si
lıhlilnma yanşının hızlandırılmısına yö
nelik yeni, sözde " sıvunmil programları" 
kesin olırak reddedilmeli, Türkrye'nin 
bilğımlılığını ilrtırıcak yeni girişimlere 
olanak tariınmılıdır. ABO'nin ve NATO' 
nun Doğu Akdeniz'deki hegemonYilSlnı 
güçlendirmeye, Türkiye ile Yunınistan 
ır.ıSlncbki sorunlan emperyalizmin Çı_ 
karları doğrultusunda. "çözmeye" yöne
lik çabaliln izin verilmemelidir. 

Türkiye'deki Amerikan ve NATO üs
leri sökülüp iltılmillıdır. Bu üsferiı, bir 
c:ilny.ı sıvaşı tehlikesini krzıştırarak, 
Sovyetler Birliği'ni ve diğer komşu ülke
ler ha,1k1;ınnı tehdit edecek, stratejik si
lilhlınn slnırla,ndınlmilSlYla ilgili anlaş
malan tehlikeye sokacak, "nötron bom
bası" gibi yeni kitle kırm silahlilnyla 

B.ş .. Sovyetler Birliii olmak lIZere 
bütün sosYillist ülkelerle karşılıldı güvene 
diilyalı ekonomik, kDltlirel ve poUtik illı· 
kiler geliştirilmeli, ulusla,..,..sı sorunla
nn ele .hnmaSlndı bu ülkelerle işbirliil. 
ne yönelik bir politika. idenmelidir. Sov
yetler Birlili'yle ve diğer komşu ülkeler
le saldll'Tllôlzlık ilnlaşmalın yilpılır.ık 
Helsinki Senedi'nin hayata. geçirilmesin
de somut yil kalıcı bir işbirliiine 
gidilmelidir . 

Irkçıhlı ve sömürsecilili sürdüren re
iimlerin tasfıyesi yolunda. kar.ırlı bir tu
tum ve mücadele içine grilmelidir. As· 
keri bloıdır dışındiilki ilntiemperyalist, 
ilerici güçlerte işbirlili geliştirilerek, bu 
işbirtiii özellikle silıhsızl.nma, sömü .... 
diğin usfıyesi, emperyalist mücbhılle
ler ... sona. eHirilmesi gibi konulardı so
mutla.rvna.lıd,r. 

Tw-kiye'de barış müca.delesinin, yu
kındıki bıŞlıcı hedeflerini ...... mı.yan 
diler görevleri de, Türkiye'nin bağımSlz-
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donatılmısı 'engellenmelidir. Yeni ikili 
anlilşmalarta bu üslere süreklilik ve meş· 
ru�·et kazandırılmilsı girişimlerine son 
verilmelidir . 

Türkiye'nin, özellilde Yunanistan ol
mak üzere bütün Ulkelerie ara.Slndaki an· 
laşmarlık konuları bilnşçı yoldın çö
zümlenmeli; Türkiye ile Yunanistan ıra
sındaki silahlanmı yarışına son verilerek 
bu yırışı körükleyecek politilalilrdın 
vazgeçilmelidir. 

Kıbrıs'ın bağımsızlığı, egemenliği, 
tapr.ık bütiinlüAü ve bağlıntrsızlığı ulus· 
lar.ırıSl g3rınti illtına. ılınmış, bu garanti 
altında tüm yabancı üs ve askerlerden 
annmış ve kendisi de askersiıleştirilmiş, 
her iki toplumun iç yönetimlerinin de
mokratikleştirildiği, emekçi halk kitle
lerinin topluluk ve merkezi deviet yöne
timlerinde söz ve karar sahibi olabildiği 
ve eşit şanlar altında kardeşçe, uyumlu 
bir biçimde yaşayabildiği bir devlet ha
line getirilmesi için mücadele edilmeli
dir. Kıbc'ıs sorununun ABO'nin ve NA· 
TO'nun bölgedeki müdahalelerini sürek
li kılacak ve ulustarırası gerginliii artır.ı
Cilk bir "çözümle" sonuçlandırılmasına 
izin verilmemelidir. 

lığ, için sürdürülen mücadeleyk: sıkı Si· 
kıyil ilişki içindedirler. Bütün bunlır, 
Türkiye'de barış müca.delesine kitlesel 
bU- nitelik kazand".,lmaSlnın nesnel te
mellerinin özellikle gelişmiş olduğunu 
göstermektedir. Bu konuda asıl görev, 
bu mücadelenin gerekliliğinin bilincine 
varmış banşçı, ilerici, demokratik, ilnti· 
emperyalist güçlere ti.lşmektedir. 

BOZGUNCU AKIMLARA KARŞI 
SAVAŞ 

Bu görevin yerine getirilmesi, bırış 
mücadelesinin, bu mUcadeleyi sabole 
etmeye çalışan bozguncu ıkımlilra.· karşı 
müca.deleyi de kapsamasını gerektirmek
tedir. Bu akımların başında, bütün dün
yada emperyalizmin ve saVilŞ klŞkırttelS1 
güçlerin baş müttefiki maoculuk gel
mektedir. Maocu ilkım T16kiye'de de sa
vaş savunuculuğunun ve silahlanmı 
ş;ımpiyonluğunun, Sovyetler Birliği'ne 
ve sosyalist DIkelere yönelik karılama 
ve militartst kışkınmı kımpanYillarının, 
NATO ve diğer .. Idırpn blokı., pkpk· 
çılığının mihnklilnndan biridir. MilOCU-

luğun teşhi- ve mıhkum edilmesi, banş 
rnüca.delesinin va.zııeçilmez görevlerin
den bi-idi-. 

Goşist ilkımlM dı, utilng;ıç ve eldek
tik bi- biçmde ol .. dı, bınş mÜC3dele
sine gölge düşürmeye, bu müca.dıelenin 
zon.w1tululunu ve ola.nıkl.llını reddet
meye çillışmıktıcirlar. Bu ilkımlarl1 
bütün m;ılzemesi, banş müc:a.delesini 
haldı savaşlann reddi gibi gösteren, bu 
mlica.deleyi "sınıf banşı" savunucululu 
gibi yansıııp çırpot .... ya çolışın baya" 
demıgojiden başb birşey değildir. "B� 
ilin düny. sosyılist olmadın diny. ba,. 
Şı k .... ulilm;ız'· serekçesi vlwını sıimn 
bu demasoji, gerçekte, sadece clinyıdiil 
sOSYillizmin kııantmla.nnı ve bupinkil 
gücüne olan inançsızlığ,n bir ifadesidir. 

Sınş mibdelesine kitlesel bir nitelik 
ka.zmdwılabilmesi için mlka.dele edilme
si gereken eğilimler bWilda daı bitmiyor. 
Banş mÜCil.delesinin içinde yer ald.,lnI 
ileri süren çevreler ilfjlSlncb da, pr3tikte
ki ıuıumlınyı. bu mÜC3de1eyi zıyıf1ı
tan, onun etkisizteştrilmesine ve kitle
lerden kopanlrnısmı hizmet eden eli
limlerin ilt oynıttıl,nı göriiyoruı. 

MAKYAVELlZME DE IZIN 
VERILMEYECEKTIR 

Bu elilimlerin en perva.sızı, kendi
sini banş mibdelesinin Türkiye'dekı 
"temsilc�i"(!) gibi ,östermeye ç.hşın 
ve "bilimsel sosy;ılistlik" iddiasındı bu
IUIW1 bir ilkımdı kendisiıi göstermek
tedir. Bu ilkım, I1lSlI "entemasyonıllzm" 
i kendisinin bir rekbm aracı ola.nk kul
bnma,ya ÇillıŞryoniil, banş r1'IÜQdelesini 
de aynı şekilde bir "vitrin" gibi kulbn
milya çillışmaktacir. Tek "temsilcilik" 
iddi.ı.n dı bu çıbadın bynıklııvnık
adır. &nş mücadelesini kendisi üzerine 
"tapulilnmış" bir imtiy;ız gibi ıözlem. 
isteyen söz konusu ilkım, bu ıınaçlı. 
Tw-kiye'de ba,nş hareketinin en pni1 
kideleri ve: en geniş demokn.�leri 
kıpsıy.n bir hı�ket hıline )lım .. lnl 
önlemeye Çill,şmıka.d .... Bu dar pvpçu, 
makyavelist anbYI$, 1 Eylül 1978 arefe
sinde de en ç'pfilk biçimiyle kendisini 
gÖ5urmiştir. Öyle anb$.Im;ıkta.dr ki, 
söz konusu ilklm, Yilkın ı.ımanlın bdiilr 
DISK .r.ıcıhlıyl. kurmaya ç.hşnlı bir 
vitrini şimdi boıınş mücadelesini örıüCle
me gerekçesiyle kurulmuş bir takm der
neklerde bul .... ya ç.hş .... kt>dır. 

Bu ilkımm diğer bir ÇilbitSl da, bartş 
müca.dclesiıi, sosyalizm mücadelesi' 
blW;Uva.zinin "ilerici kolu" ildınil enele
mesini gizlemenin, kendi znf1a.rml ka· 
patmilnın bir ar.ıcı Yilpabilmektr. Bu 
niyetin "teorik" kılıfı dı, barış mÜC3de
lesi sosyalizm mÜCildelesinin önüne 
konarak, banş mücadelesinin sOSYillizm 
mücadelesini " şimdilik" geleceğe btriilk
mayı gerekti"diği savunulank hazırliln
mık istenmektedir. Bu ilkım., temsilc� 
lermin, hazırlıkları Yilp'''iln bir ''Bilrış 
Kongresi" için en güçlü kitlesel demok
ratik örgütleri dışlımilyil çillışırken, 
TUSIAO, Odılar Birliği gibi banşın en 
atıh düşmanlarını çağrı çılarmilYI dü· 
şünmekten çekinmemeleri bu anlayışın 
bir ürünüwr. 

Bu anlayış ve politikanın etkisizleşti
rilmesi de, Türkiye'de barış mikadeles: 
nin kitlt5elleştirilmesinin koşullarında 
biridir. Kitlesel bir barış müca.delesiniı 
yaratılması, bütUn demokratik güç ve ör 
gütleri eşitlik ve içişlerine kilnşl'1Umı il 
keleri üzerinde biraraya getiren, bu biri i 
ğin çeşitli örgilderin ıahrip edilmesi için 
kullanılmık istenmesine izin vermeyer 
bir ilnlayışın ürünü olaCilktır. Bilimsel 
smYillistJer bu uzun vedeli uğr;ı.ş için gö
rev başındadırlar. 



Büyük sermaye 
Türkiye ekonomisini 
nası l  görüyor? 
GONTAÇ OZLER 

Uzun bir süredir içinde yaşadılırnız 
ekonomik zorluklar 1978 )'lhnda zirve
ye ulaşmış gibi gözükmektedir. Birike· 
gelen sorunlar, ekonomiyi işlerlilini la
mamen yitirme noktasına getirmiş bulu
nuyor. Sorunun kaynaklan için hemen 
tüm çevreler bir anlaşma içindeler. So
runla"n ve zorlukla"n tanınması, gere· 
ken çözümü ve hastalıRı yenme olasıhemı 
fazlaca etkilememişti. Bundan da ötede 
öneril enIerin ve politik alanda gözlem· 
lediklerimizin bütünü açıkça ka (alan ka
nştırmakladır. Kamuoyunu uzunca bir 
sliredir diişündiimekte olan soru çok 
basitçe "ne oluyor?" sorusudur. Ba· 
kanlar Kurulu Kararlan, demeçler, gelen 
ve giden heyetler, sık sık deeişen ihra· 
cal Vf' ithatlat yönetmelikleri, isnıini kur 
ayarlamaslJllS donüştiidülümüz devalü
asyonlar içinde tamamen kaybolmak ya 
da görüntüyü kaybetmek çok mümkün. 

Haziran 1977 seçimlerinden, özellik
le hükümetin yedi ay kadar önce el de· 
liştirmesinden sonra ekonomik politika 
bir beklentiler ve zorunluluklar alanı 
oluşturmuştur. Geçen zamana raemen 
ekonomik güçlüklerin eksilmeden bizim· 
le birlikte oldutunu gözlüyoruz. Ekono
mik politika , abnan ve alınamayan ted
birlerin bütünü içinde, hili birinci! so
runlann o�k noktası olma niteHtini ko
nımaktadır ve koruyııcaktır. Altı ay ön· 

,ce, ekonominin yeni )'llda düzlüte çıka· 
calı yolundAki çok "iyimser tahminler 
doA'ru çıkmamış, beklentilerinin gerçek· 
leşmemesi, hastalılı yenme yolunda atı· 
lacak aCllmlan bir hayli geciktirmiştir. 
rlündelik be�_rla yürütülebilen ekono· 
,imizin tamamen durması ve işlevlerini 
,tirmesi �ok büyük bir olaSlbk olarak 

ı(Of,r.;lmızda bulunuyor. 
Yürütülen iktisat politikasının ana 

çizgisi ve bu politikanın uygulanma
sının kamuoyunda yarattı� belirsizlik, 
ekonomik yapının en önemli kesimleri
nin istem ve beklentilerine eRilmekle ay
dınhRa kavuşturulabilir. Sanayi ve iş 
çevrelerinin olayı nasıl a1gı1adıklan, ne 
t!i bir istem ve beklentiler platformu 
oluşturduklan günümüzün ekonomi poli· 
tikasının anlaşılmasında anahtar niteli· 
Rindedir. Aynca, bu beklentilerin başka 
çevrelerde oluşan istemlerle ne ölçüde 
�akl$tıeJnI belirlemek ilginç olacaktır. 
Uluslararası Para Fonu'nun (IM'F) yeni 
kredi olanaklan saRlanması ve eskileri· 
nin uzatılabiimesi için önerdiRi önlem· 
ler paketi, Türkiye ekonomisinin belli 
bir kararlılıRa ula�masmı satlamaya yö· 
neliktir. Bu önlemlerin TUSİAD öneri
leri ile büyük ölçüde benzeştitini söyle
mek mümkün. Şimdi, bu iki öneri pake· 
tine ayn ayn bakıp, ekonomı politikası· 
nın, bu önlemleri benimseyip benimse· 
medi�ini irdelemek gerekiyN. 

BUYÜK SERMAYE NE ISTIYOR? 
Sanayi ve iş çevrelerinin en "saygın' 

SÖZCÜSü oian TUSIAD'da (Türkiye Sana
yici ve Iş Adamlan DemeRi) göre Türki
ye tkonomisinin güncel sorunu "ekono· 
minin işleriiRini yitirme tehlikesi"dir. 
( 1 )  Aynı kaynak. yeniden işleriiRi saRla· 
yacak olan (aturaron aRırlıRınl en önem
li sorun olarak belirlemektedir. 1978 yılı 
başında mel sektör sanayi kesiminin · 
kamu yı da özel tüm sanayi kesiminin · 
yatınmlannela dUllklama siirmekte ve 
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sınai üretimin hiç olmazsa beUi kesimler· 
de gerilemekle oldugu gözlenmektedir." 
Bu genel duraklam. ve gerileme başta 
"döviz kıtlıRı" olmak üzere bir dizi ne
denlere baelanmıştır. "tş banş! ve yasa
daki olumsuz gelişmeler" (kıdem tazmi
natı örnek), "sanayileime stratejisinde 
ve özeı .jı;�simin hangi üretim daltannda 
teşvik edileeeei yolundaki belirsizlik ve 
politikasızlık". "altyapının, günümüz SI
nayiini kaldıramaz hale gelmiş olması". 
"kur politikası ve döviz fiyatının belir
sizliklere yol açtıgı" , " fiyat politilmsı ve 
kontrol sisteminin engelleyici nitelikte 
oldugu" en önemli nedenler olarak 
sayılmakladır. Bu nedenlerin göreti öne
mini ya da temelde etkin olup olamaya
caRım bu yazıda tartışmayacaeız. önem
li olan nokta, karar verme odaklannda 
bu nedenler ve giderilme yöntemleri üze· 
rinde açık ya da örtülü bir anlaşmanm 
belirginleşmeRe başlamasıdır. 

Kısaca TUSlAD'ın bu sorunlann 
giderilebilmesi için neler önerdiline 
bakmakla da yarar var. Bu öneriler ka
lın çizgileri ile şu noktalarda yolunlaş
maktadır: 

1. Dövize gerçek fiyatını vermek, ya
ni döviz kurunu piyasa deleri ile eşitle· 
mek, 

2. Tam bir tara(sızhk içinde işçi-iş
veren ilişkilerinin düzelmesine yardımcı 
olmak, 

3. Kamu yatınmlannın enerji yatı· 
runlanna öncelik vererek enerji dar bo· 
pzıru ortadan kaldırmak, 

4. Fiyat kontroHerini ortadan kaldır· 
mak ve piyasa koşullannı geçerli kıl· 

. mak. Bu son öneri ile ilgili olank söyle
meden geçilemeyecek bir nokta var. O 
da iş çevrelerinin talepleri içinde açıkça 
söylenmeyenidir. Genel olank fıyat 
politikası içinde, tanm (eyatlan ve taban 
fiyat uygulamasırun da piyasa koşulla· 
nna terkedilmesi ya da daha açıkça ta· 
nmsal fiyatlann düşük tutulması yolun
daki beklentidir. Tanmsal fiyatlannm iş
çi ücretleri ve dola)'lsıyla emelin mali· 
yetine ne biçimde yansıyacaeı yeterince 
açıktır. Fiyat politikasının işçi·işveren 
illııkilerini de etkileyeeelin! biliyoruz. 

TüSIAD - IMF AYNI DILI 
KONUŞUYORLAK 

Son altı ay içindeki ekonomik ön· 
lemlere detinmeden önce kısaca da olsa 
U1uslararasl Para Fonu'nun istemlerine 
bi bakalıpı. (2) 1stemlerin başında deva· 
lüasyon ve para mlktanrun kontrolü gel· 
mektedir. Buna ek olarak ise daha küçük 
bir cari harcamalar bütçesi ve daha 
küçük bir yılınm programı, Iktisadi 
Devlet Teşekkülleri'nin fiyat politikala
rının yeniden gözden geçirilmesi, ücret 
ve maaş artışlannın belli sınırlar içinde 
tutulması, lanmsal fiyattann akılcı te
mellere oturtulması önerilen belli başlı 
önlemler ya da daha uygun deyimiyle 
kredi musluklannın açılabilmesini satla· 
yacak ön koşullar arasındadır .TUsIAD 
ve Uluslararası Para Fonu (UPF) paket· 
leri bazı noktalarda çellşebilir nitelikte 
olmasına kalilın, büyük bir çoRunJukla 
ve bütünüyle uyum ve paralellik içinde
dirler. Iki farklı gözlem noktasından el· 
de edilen görüntünün çok benzer oluşu 
bir rulantı deRildir. Benzerlik yalnızca 
edinilen kriterlerden kaynaklanmıyor. 
Türkiye ekonomisinin fazlaca bir hare-

Büyük 
.rmaye 
"göriiyor", 

Ecc,vit 
uyguluyor .. 

TURKISH 
ECONOMY PRO� �B� 

ket serbestiiRi olmaması ile de yakından 
ilgili. 

Son ekonomik uygulamalara kabaca 
bir bakış bile, yukandakl düşünceyi de .. 
!eklemete yeteeektir. Biri % 30 dolay· 
Ianndaki bir devalüasyon, diReri ise Türk 
parasının dalgalanmaya bırakılması s0-
nunda gerçekleşen ve hemen hemen 
aynı oranlara varan delerkaybı, TOSİAD 
ve UPF'nun birlikte vurguladıklan, dövi· 
zin piyasa delerinden işlem görmesi ko
şulunu fazlasıyla sallayacaktır. 

Tüm boyutlanyla benüz ortaya �ıka
mayan "toplumsal anlaşma" kavramı· 
nın, laf kalabalılı ardındaki tek anlamı 
sosyalistlerin gözünden saklanamaz: 
Oyunun adı ücret artışlannı dondurmak 
ya da hiç deRII" denetlemektir. Memur 
kesiminde, sendikalaşmaya ka .... olmak. 
katsayı artışlanm fiyat artışl.nmn çok 
gerisinde tutarak enflasyon faturlSmın 
bir bölümünü iiaetli ve muşWaıa öuet
rnek ise gelse ıelse "lam bir Iarafsızlık 
Içinde işçi·işveren ilı,kilerinin düzelme
sine yardımcı olmak" anlamma gelebi· 
Iir. Bu cici Ifadenın tek okunuşu da üc
retleri dondurmaktır. 

Tanmsal fiyatlann geçen yıla oranla 
çok az bir oranda artrnı, oldutunu bili
yoruz. (3). "Ekonominin yeniden işler
Utini kazanmasının raturası alır olacak
tır" diyenlerin raturayı kimlere ödet
rnek istedikleri açık seçik olank orta
dadır. Ennasyonla mücadele politikası 
gelir bölw,ümUnün, aksine beyanlara 
raRmen, emekçi ve çiftçiler aleyhine 
bozulması demek oluyor. 

Yeni ihracat ve Ithalat kararnamele· 
rı ise girdileri Itibariyle dışa balımh sa· 
nayi sektörü kesiminin gereksinmelerini 
ön planda tutarak düzenlenmiş bulunu
yor. Türkiye ekonomisinin "işleriiRini 
kaybetme tehııkesini" sanayinin girdi it· 
halatının durması anlamında yorumla. 
mak gerek. 

Kaba çizgileliyle belirlenen ekono· 
mik politika kararlanru ayrıntıda ele ahp 
öneri paketleri ile uyumu göstermek 
çok mümkün. Bu aynca yapılmalı (ya
pıbyor). Vurgulamak �ı.edlRlmlz nokla, 
yazımızın başında sordutumuz "ne olu. 
yoı1" sorusuna, elden geidiRince açık

bir yarut bulmak ve bunu çeşitli çevre· 
lerin öneri paketleriyle uyumlu bir Ikti· 
sat politikası olarak sergilemekUr. Tür· 
kiye ekonomisi uzun bir s!ieden beri 
içinde bulundueu ekonomik güçlükleri, 
yaygınlaşmakta olan sanayinin güçlükle-

N7R 

i 
ri olarak a1gıJamakladır. Taban fiyatla· 
nmn düşük tutu1ına..S1, cari hareama1ann 
kısdması, ücret ve maaşlann gerilettlme-
si, dövizin piyasa f1yatmdan uygun dllı
bmı sıRlarıarak, sanayi kesiminin Ithal 
gereklerinin karşılanIDUl ve ihracatı te,
vik edici (İbncatı Teşvik Döviz Foııu) 

' fonlann daı.tllnıasında ön()flikler iöi. 
tilerek içinde bulunulan bunolımdıuı 
çıkılmuı önl_ÜftiO-. Sosyal demok
rat iktidann bütün bunlan besaplamı, 
olduRunu vanayamayız. Böyle bır 
besaplamanın yapılmış olup olmamalı 
da o kadar önemlı delUdIr. ÖllOmll olan, 
bütün niyet ve beyanlan ıalmeD 1978 
Türldye ıerçetının bu ko,u11ua 1DdIr· 
ıenml, oImaadır. 

Türldye ekonomilinin Içinde bulun· 
dutu soo derece ciddi ve toplumlii .. t· 
lamala .. ..  be buııalımmm .... ltll ç ..... 
lordeld algıianma biçimi, önerilen politi
kalar ve bu politikalann a11" IıD" "botı
b" n:çetelerden öteye lid ..... y"l "101-
yal demokrat" polltlkalann IçerillDl 
açık .. çik .. rgilemektedir. Belli sorunla· 
no anlaşdına biçimi, bu poIklkallnn 
TüSIAD ve UPF'ea öngöriilmÜf olup 
hükümet tararından uygulamaya kon
muş OIIll8Sl, ve�Di ekonomik ko,uUar 
içinde önerilen ve uYlUlanan önlemler 
bütününün büyük sermaye açısandua 
"akılcı" ve "dolru" yönde oldulunu 

söylemeyi gerektirir. Büyük sennayentn 
egemeniiRi veri ahndlRı sürece dı .. 
köklü önlemlerin gündeme gelmesi müm
kün olmadılına göre, alınan ve dÜfi.ilü
len önlemler bütününün sosyal demok· 
rasinin "tek seçeneli" oldutu söyleDt
bilir. Uzerinde durulacak nokta, izi .... n 
politikamn' bır "bekleyı, ve poIltlkaiıa· 
lık" ya da alınacak önlemlerde "c_ret· 
sizlik" olarak düşünw ... ıı Ilk botlŞIa 
do� bir yargı ılbl ıözükebillr. Anı:ak 
bu görürıtünün ardındaki acı gerçek d. 
mokratik taleplerle kendisini destekle
miş ' olan emekçi kitlelere sırt çeviren 
sosyal demokrat politikanın "ılma,ık
sızlılı" dır. 

I.  TaSlAD, 1978 Yılına Girer_n Tür" 
Ekonom;'i, •. ı -s. Otolf 1 978, J.ttJnbwl 
2. Turk;'h Indu.trial;'u and Bu.;n,..
men'. ANociat.,n, The Tur";''' &:0-
nomy, Prmpeet. for Growth Within 
StabiUty 1978, July 1978, Jllanbwl. 
3. Bakınız, Boyau, Zerrin, "Date.ı.me 
Alımları Kimi Datekllyor'" YürüyÜf, 
22 AlUltOl 1 978, Say,:1 76, •. 11 



Hükümet e.mperyalizmin day�ttığı yeni 
kararları u.yguluyor . 

• KALKıNMA IllZININ DÜŞÜRÜLMESININ KABUL EDILMESI 
ILE ECEVIT HüK üMETI YERLI VE YABANCI SERMAYENIN 
BIR ISTECINE DAHA BOYUN ECMI Ş  OLUYOR. BöYLELIK
LE BURJUVAZININ EKONOMIK PROGRAMJNIN IZLENME
S INDE ÖNEMLI B I R  ADıM DAHA ATıYOR 

Geçtigimiz günlerd� ekonClmik alan
da görülen iki yeni gelişme Ecevit hüklj· 
metin in ekonomi politikasma daha bir 
açıklık kazandırdı. Turkiye kapitalizmi
nin bunalımına, tekel:i büyti� sermaye 
yaranna çöziinler bulma çabasının, em· 
peryalizme ve yerli tekelci sermayeye 
teslimiyet anlamına &eldiRi daha açık 

seçik ortaya çıktı. 

Sözü edilen gelişmelerden birincisi, 
Türk Lirası'nın degerinin dolar yerine 
özeL Çekme Hakkı'na (SOR) baRlanma
sını ve bu deRerin her hafta yeniden !)e. 
Iirlenmesini öngören bir kararnamenin 
imzaya açılması oldu. Dolann yerini 
SOR'nin alması önemli deRil. Bu, bir 
anlamda, Türkiye'nin yapısı deRişen ti· 
cari ilişkileri ile de uyumlu bir adım. }(a. 
rann 8S11 önemli yanı, Türk lirasının de· 
Rerinin sürekli olarak "ayarlanmasını" 
önı ö�esi. Böylece, son birkaç yıldır 
kur ayarlaması adı altında yapılan yeni
der deeerlencürmelere süreklilik_kazan
dırılmış olacak. Daha d�rusu TL'mn 
deee;';nin düşürülmesi daha sürekli hale 

�tirilecek. Bu yoldan, bir yandan toplu
mun TL'nın deeer kaybı konusundaki 
duyarhlılı yavaş yavaş azaluken, öte 
yından da, uzun aralıklarda yüksek 0-
ranlı devalüasyonlar yapma zahmetinden 
kurtulunacak_ Başka bir deyişle, daha az 
dirençte karşılanacalı umulan sürekli 
bir devalüasyon politikası izlenecek. 

Türk Lirası'nın delerinin daha sık ve 
sürekli bıı;imde ayarlanması, TUC;lAD 
gibi tekelci sermaye kuruluşlarının öte
den beri ileri üdi.Mc:leri istekler arasında 
yf!r alıyordu_ Nitekim, sermayenin söz
ciieri böyle bir uygulamaya' geçilmesini 
olumlu bulduklarını ilan etmekte gecik
mediler. öte yanda, söz konusu uygula
manın IMF ile Mart ayında imzalanan 
Niyet Mektubt'i'nda da önerilmiş oldulu 
ortaya çıktı. Mektubun ilgili paragrafla· 
rınn basında yeralmasından iki gi.it sonra 
Maliye Bakanı'nın, "Para Fonunun bu 
konuda bize önerisi ya da telkini olma· 
mıştır" demesi, gerçekleri gizleme çaba
sının beceriksiz bir ömeli olmanın ötesi· 
ne gidemedi. Aynı gün, Dünya Bankası' 
nın da sürekli devalüasyon önerdi�inin 
açıklanması, yerli ve yabancı tekelci ser· 
ma YP çevrelerinin bu konudaki gerüş 
birlieini sergiledi. 

lkinci.önemli ekonomik gelişme IV. 
Beş Yıllık PLin dönemindeki kalkınma 
hızı ile ilgili olarak ortaya çıktı. Bugi.ile 
deein yapılan tim açıklamalarda ve Baş
bakan Ecevifin kendisinin yazdıeı Stra
teji' de kalkınma hızının ortalama yi.iıde 
S olacaA:ı belirtilmekteydi. Oysa, gerek 
IMF ve gerek Dünya Bankası bu hızı 
yuksek buluyor ve düşi.irWm�i konusun· 
da dayatıyorlardı. Türkiye'nin tekelci 
bUylik bl,lrjllvazisi de aynı göri.işteydi. 
Bunun en son kamtı, Koç Holding'in 
iV� Beş Yıllık Plan'a ilişkin görüş ve ö· 
nerilerinıiçeren ve Vehbi Koç imzası ile 
Yüksek PHilllama Kurulu 'na sonulan ra
poru oldu. GeçtiRimiz hafta basına açık· 
lanan r4porda yuıde S'lik kalkınma hızı· 
nın yUkSf'k olduRu ileri sünilerek yüzde 
5'1' dÜ$unjmtsi i�lf'nıyordu. 24 ARustos 
tarihli gazett'ler ise Bak.a�ar Kurulu'nun 
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kalkınma hızını dWjürdügi.ilü duyuruyor· 
du. Ancak, yeni hızın ne olaaeı daha 
belirlenmemiş ve bu amaçla 6 bakandan 
oluşan bir komisyon kurulması yoluna 
gidilmişti. Böylece, Ecevit hüklineti yer
li ve yabancı tekelci sermayenin bir iste
eini daha kabul etmiş oluyor, burjuvazi· 
nin ekonomik programının izlenmesinde 
önemli bir adım daha atılmış oluyordu. 

izlenen ekonomi politikasının amacı 
hiçbir yanılgıya meydan vermeyecek ka· 
da, .çıktır: Türkiye kapitalizminin bu· 
nalımını aşmak için gerekJi görülen IMF 
onayını almak. Son günlerde Ankara· 
Washington trafiginin yeniden y<>eun· 
laşması da bunu gösteriyor. Bu açıdan 
Cumhuriyet'in üç yıldızlı yorumcusu.. 
nun yapbeı gibi, Ecevit hij{imeti "IMF' 
nin koşullannı, imzalanan anlaşma çer· 
çevesinde benimsediRi ve halk kesimine 
aeır özveriler yiJtleyecek yürekli kararla· 
ra yöneldiRi halde Türkiye ekonomisinin 
işlerıi�i için gerekli taze parayı Batının 
kredi çevreleri vermekte ikirciklidirler," 
(Cumhuriyel, 22 Agu.lOS. 1978, •. 9) dj. 
ye yakınmak eşi az bulunur dir tutar· 
sızhk ömeeidir. Türkiye'nin içinde bu
lundugu durumun kaynaeında IMF ya 
da Dünya Bankasının davranışları deeil, 
yine üç yıldızlı yorumcunun deyimiyle, 
Ecevit hükiinetinin benimsediei ve "Ba· 
tı dünyasının anlayııil içinde ve saeduyu 
çerçevesinde dış siyasal ve ekonomik i
lişkileri düzeltmeyi" amaçlayan yakla· 
şım yatmaktadır. Dışa baeıınh Türkiye 
kapitalizminin bunalımına tekelci büyiit 
sermaye yaranna çözümler bulma çaba
sının, emperyalizme ve yerli tekelci ser· 
mayeye teslimiyet sonucunu dotur.dugu 
ortadadır. 

IMF ve Dünya Banktuı 'ndan .onra iilti· 
matomu Koç imzaladı. Amaç: Kalkınma 
hızını dü,ürmek. 

Ma rk resmi tedavü l 
aracı i lan edi ldi 

SENEM DENiZ OZKAN 

Türkiye Q.anhuriyeti tarihinde ilkku biT yabancı para hükiimetçe TL yanında rnml 
tedaYÜI aracı ilan edildi: Yurtdı,ında çalıpn i,çikrimu otomobil, kamyon, traktör pbi 
mallan Federal AI�an ma�1ı..ı obrd belirlenen fiyadan kar,dığı satın a.labiJcceklu. 

Kanr teknik birya.kla,ırnoluak irddendiğinde çok olumhı. (Örilniiy«: Hazine d6.ia 
bz:macalı.i yurttSl,lndaki ifÇiler beklemeden u .. ç tah»i olabilecekler; otomodv u_yi 
döVıZ kar,aLığl salı, nedeniyle bir tür ihracat yapmı, olacak 'ı't sab, bedrlımnin y;kde 50'den yüzde 75'e odar artan böliimünü döviz olarak kendi gcn:binimi için kulan.abi. 

.Iecek. Bunların yanında dövizle yuli araç saım alma lıaklunl kullanan i,çiler belitii siirt-
1cr geçmeden tekrar beddsit ithalat h1klı..ından yararlanam.ıyaca.ğmda.n, )'2ni ilteıc bile 
yurtdı,ından araç getin:miyc:ceğinden, "uhnal saMyi"de konlnmu, obcak. 

Bir de madalyonu öbür �i "ar: Yurtdı,ındaki döviz sağma..l inıı:ği pbi JÖriien 
. �çiler en UQlZ � en kolay metodlarla "darboğu merhemi" olmak niteliiiyle ilk akla 

gelen çare olarak elden de devrediliyorlar. Herkes bu kaynaktan ... ibini andı ve al
dJ: Bir zamanlann DISK"i dövii b.rtılıi' DUk-kent ve PoIilib. abone.! .. ttı. t.çUcr� 
va aldılar. Ote yandan dinle anayiciler 'ı't ,Irketler hiaıc ıcnıı:di AttWlr, Atly«lar dIWb 
br,dıiı. I,çiler "temettil" abyorbr beThaldc:! SaymalıLb bhmn, yurtdı,ındaki iIÇUafın 
ik�t1c:rini dö"iz olarak aldıklan habcri memlelu!tte yayılır yayıJmaz batlayan bu aka, 
hagün ,iddetJcnerek .ürüp "diyOt", gidecek. 

Hüktmetler de, i,çilcrin gönderdilderi hav"d� :u-tarak � !;ittiti .iircce, yalda 
miyar dolara yakla,an bu "nimet"k yetindiJer. Sonn bunu uU,,",aNn yoUalVl1 ara' 
dılar. Dövize çc:vrilebilir meYduat kat edildi; bankalar yurtdı,ıoda tcmdeilikler açb' 
Lar. Muuz banbmlZ, öteki banbLanmız, i, ve i,çi bulma kununLanıa .. "e daha ba .. 
kalan "yurtdı,mdald işçileriminn tanm.ıJlannl .:Ieierlendinne" a .... lınn .. anyapt .. u. 
Yabancı banbbrda kuzular pbi yatan "bizim" i4çiloimizin yinni-yiım�ş dö"it mil
yariarına �ar.ln t2iamıOarı Girit 'in -elden ı6tmni ac"ı Kibi y\ircğimize oturdu durdu. 

Ole yandan i.tçinin yurtdı,ında kahna siircsi uzadıkça � ülkedeki kur ayarbm"'n 
ve para deterinin"diaenlemd(n "  lürdiikçıe ve ''ma.1 mukatAIi ithalat", ve- Kmt1cr � 
MatlbOf"o'lar, Mercedn'ler \"e başluı ,c:yler işi dövui ile sağLandkça, yılbk iKi hav"deri 
de giderek azalmaya ba,b.dı. 

Işte ıon karar, bu dÖYiz aYında yeni bir atılım ve bir ba,ı..nııçhr. UyıUıama b",anlı 
oluna haşka mallafln da .'ederal Alman Markı fiyatlan yakında ilan edilecektit: çama
şır makinaları "e mobilyalardan kış lı k.kömüre kadar her türlü anıç-gereç ve malın d&
vizle SIltıiıp alınmamuı için biı nedenyok. Ve böyle birgelişme gerçekten beklenmdKlir. 

"Dövi:r. darboinı gerekçe.i ()ayle bir girişimi haklı gösterir mi" sorusunu hükiimt'Jin 
"e�t" ediği lInl:aşllmaktadır. Oy.a bu l.oraki dö"iı; sağlama .yolunun birçok saluncası 
vardır. Bu yolla belki dö"iı; .ağlanacaktır ve yalnıua bu amaca belki ulaşılabilecektir 
am:a. bu giri,imin IlÖzkonusu maU;ırdaki fiyat :utışbrını "'e fiyat kontı;ühialı.iğWı.ü daha 
da arllnnaıı beklenmdKlir. Oövizk tabn :ıhnabilttek :araçlann hepsi. beddini TL ile 
ödeyen vaıanda,lar için ''bcklf:mcli'' dirier. Ve yine hepsi :ıaten döviz karşılığı olarak 
ilan edilen fiyatlanmn çok Ibtllndt' alınıp saıılmakt:ıdır, Döviz1c ödeyenıer, bekleyenıerin 
öniine geçecesinden TL ile ödeyeıılerin yada ödep:c:eklerin bekleme süreleri daha diL uu' 
yacıak ve bu uzama hter iııerna fiyatlara yansl)'aC".ı.ktır. 8u iıe hükiimetin "dbviz gelsin 
de ülkedelU Gyatlar ne oIurs:ıı ObWl" seçimini yapıığını gösterir. 

Döviz kartılığı fiyatlar bayii fiyatlandır. fabrika fiyatının üstüne bayi kun dJendik· 
ten .onra bc:lirlenmittir. 8u hükümetin otomoti" s;ınayiine �,diği birinci tavizdir. Çiaı
ku, döviz karşılığı uıı,ın ihr.tcat gibi değerlendirildiğni BÖııeren belirıila "ardır. E�r 
böyleyıc neden ihraullaki kunla uyularal:. rabrib fiyatı IlLerinden ıatı, yapdmadılı, 
bayü kannın da döviz olarak ödenmni zorunlulunun kondulu anlaşılamamalı.t.adır. 

Hiikiimetin ikinci lavin ise: elde edilen dö"iz gdirinin )'ÜZde 50 "e yü&de 75 "bi çok 
yüktt' oranlarının finnaların undi rereklinmderi içinkulbnmaJanna izin "ermesidir. 
Devlet, özd tetebbGsiln malını en )-üksck 6yaLlarta � ihraç ,artlımna e,it kunlLarla 
uımasını ullıyor. De"kı ahn ... Öleliilde atamoti" .anayinin telı..cTleklcrindelı.i havayı 
bile ihraç etmesi oLanaktlı. Sonra da tutuyor, bu satı,ı.an laj;ı.nandovizin çok yülkk 
oranbnnı b-ıcl t.efCbbUlt.1 &ıCı kuUanımına Iıırakıyor. Bu tam .ır.ul'l araç utmıuuu 
sallamak için MUK'n çok yUluek bir fiyatlır. Eln bu giri,im ba,anyla u)'gulamru döYiz 
yoklulundan ilaçıız kalmak, yakıllrt kahnak, ye pekçok ,eylU. kalmak ob.ııdır; ama ii· 
ra)'a girip beklerlCnb. otomobil. iz kalmauınız, iıteııc memleket 70 Amerikan kuruturuı 
muhtaç OhWl. 

Bu karann "ulusal ünayü" konıma :amacı da gerçekletcbilir göriinmemektedir. Mer
cedCl mÜfıeri.i yine penni.ıini utın alacak � Mercedes'ine kurulacaktır. TIR ve Traktör 
için de durum aynıdır. OIkede: yeterli araç üreıilmediği, daha doğrusu özd tafımacılık 
IUbiinin önüne ıeçibnedill .ü�e hoertürlü aneın ithali de sürüp gidecektir, Ortak puann 
b.nr kar,ı bugüne kadarki t.epIWidjl de, hu ıften özellikle onlara bir urar gelmeyeeql
nin illlftti sayılmalıdır. 

YtlRtlYtlŞ - 29 A()USTOS · /918 · / i  
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ONIVERSITE SıNAVLARı 
VE DOŞONDORDOKLERI 

Doç.Dr. M.TAHiR HATiPO�LU 

Universite Seçme Sınavl.n sonuçları açıklandı. E4itaiz eRitimin eııitaizlili 
artırıcı nitelikteki anavı, 375 bin adaydan 320 bininin açıkta kalmasını saRla
dı. Sınav belgelerini alan bu binlerce ölrenci, eşitsizliRi somut biçimde bir kez 
daha yatadı. Her yıl binlerce öRnnci aynı yugıyı yaşamayı sürdürüyor. Cok 
az bir ötrenei topluluAu, kendisine &altlanan bol olanaklann ürünü kartılıRı, 
bireyael bir mutluluk. yaşamaktadır. Bt' yıl 37 bin öRrenci böyle bir mutlu
tuRu y.,arken, yüzbinlerce ölrenci de, toplumumuzun küıleün, yılgın. umut· 
suz gençleri oldu. 

Ailelerin yakından ilgilendiAi bu acı gerçek, ailesel ili�iler nedeniyle ülke 
nüfusunun her yı) en az onda birini yakından ilgilendiriyar. Giderek artan bu 
denlreıiz sonuçlar, gelecekte bu sınavlara girecek çocukları olan aileleri de ilgi· 
leodiriyor, kaygılandırıyor. Gün gibi belli ki, bir avuç olanaklı ailenin çocuRu 
bu sınavları baf81lyor. Taşra kenUerinden birkaç yüz çocuRun ba,arılı olması, 
$InaYın ve gerçeltin çarpıttlmaQna yetmiyor. Her yıl bu mevsimde bu konuda 
yüzlerce yazı yazılıyor. Yönetimin başmda kim olursa olsun, soruna çözüm 
getireceRini söylüyor. Ama bu söylemeler mevsim sonu indirimli satışlar gibi, 
mevsim sonunda bitiyor. Bu arada ara ve geçici çözümler getiriliyor. Yaykur, 
mektupla öll"etim v.b. önlemler, aa1ında yazgıyı deliştirmiyor. Tersine bilim
eel bir dü,ünü,le yaklaşılıra arttırıyor. Yoksul aile çocukları,_devlet olanalını 
göremeyen yılınlar ne oldulu belirsiz bu öRretim kurumları ile avutulmaya 
çalı,ılıyor. Şükretmeye yüzylUardır alıştırılan aileler, yüzeysel olarak: bu okul· 
iara lriri,e ,ükrediyor. Oysa toplumun bol olanaklı çocuklan, anamalcı dü' 
zenin ,özde okutlarına kapalı atıyorlar. Kimae bunu düşünmüyor. 

Bundan 30-40 yıl önce güç belA köy enstitülerine giderek ölrebnen olabi
len, kur. &onu tahsildar ve ormanca olabilen kırsal alan çocukları, bugün, yine 
IÜÇ bela yaykur'a, elitim enstitülerine girerek yine ölretmen olabilmektedir. 
O IÜnün köy enstitüsünün yerini, bUlfÜn elitim enstitüsü almıştır. DeRişen bir 
şey yoktur. Hekimlik, bilgisayar uzmanlıRı, mühendislik, mimarlık yine bir 
avuç insanın tekelinde. Bu öyle bir gelişme ki, bölge illerimizde üniversite a· 
ÇıldlRı halde yazgıyı deRi,tirmiyor. çocuA'um okuyabilif varsayımı ile kendi 
kentine üniversite açılmuı içine giren halk, bir bakıyor ki, yine çoculu gire· 
miyor. 18 üniverıite olmasına kar,ın delişen bir şey yoktur. 

Konuya bilimael bUllUtarla yaklatmak istiyorum. On yıl önce açılan Diyar' 
bakır np Fakültesme bu süre içinde bir tek, Hakkari ilinden öRrmci girme
miştir. Kendine en ya.lr..ın ve endü,ült puanla girilen bu tıp fakültesine bunca 
yıl bir ölrencinm bile lirememesi üzücü deRil midir? Mu" Bingöl, Bitllt, Siirt 
iller:t de burtd&n farksız. Oj .... CüÜLLe ac;ılırken söylenen sözlere göre, bu böl
ıenın çocu\ları o1ıı:uyaca.1r.tı. Görünen o ki, IÜnümüzün gerçekleri, bu illerin 
çocuklarının hekim olma haklonı elinden alıyor. YaptıRımız araştırmaya gö
re, ıon aıtı yılda bu tıp fakültesine giren 600 öRrencinin 203'ü, Diyarbakırve 
çevreai 12 ildendir (yüzde 34). Bütün tıp fakültelerinde okuyan öRrencilerin 
yüzde 6'i Diyarbakır np Fakültesindedir. Diyarbakır ve çevresi 12 ilin nüfusu 
Türkiye nüfusunun yüzde II 'idir. Genel ve kaba bir delerlendirme ile söyler
sek, yüzde 11 'lik nüfus ancak yüzde 6'lik bir kontenjan için yarışmaktadır. 
Eşitsiz etitim .onucunda da bu nüfusa yüzde S kontenjanın ancak yüzde 34 'ü 
yani üçte biri ıPrebilmektedir. Buradan 'u sonuca varabiliyoruz : Türkiye'nm 
nere.ine bir fakülte açılırsa açılsın, o fakülteden, daha çok belli Iiaeleri bitiren 
öRrenciler yararlanabiliyor. örneRin, Hakkari'ye 10 yıl önce bir tıp fakültesi 
açllını, ol .. idi, bu ilden yine tek öRrenci tıp fakültesine giremeyecekti. Bu 
gerçeRi bulün için kimae deRi,tiremez. 

Her sınav &Onunda bir büyük banka utanç verici bir tabloyu gazeteler ara· 
cılıRı ile bize aergi1iyor. Ve bizler, acı ile, bu tabloyu izlemeye zorlanıyoruz. 
Son üç yılda bu banka 158 ba,arılı öRrenciye ödül vermiştir. Bu sayının 147' 
si üç kent öRrencisi tarafından doldurulmu,tur (yüzde 93). Altmı, dört ile 
II  öRrenci dü,mw,tur (yüzde 7 ). Oc; kent lisesi derken hiç bir zaman gece· 
kondu, kenar mahalle Iiaeleri aklımın gelmemelidir. Oç kentte 202 liae vardır. 
Bu yıade 93'lük pay yalnızca 31 Iiseye duşmektedir. Kalan 171 liseden ödül 
alabilecek öRrenci üç yılda çıkmamıştır. Nitekim,. 147 öRrencinin 11 7'si 
(yi.izde 80) yabancı dille öRtetim yapan liseler ile Fen Lisesi'ni bitirmi,tir. Oç 
yılda adece II  taşra lisesi ödül alabilecek öRrenci getl,tirmi,tir. Kimler bu 
başarılı lieelerde öRrenci okutabiliyor hiç düşündünia mü? ödüUü lileleri bi· 
tiren öRrencilerin tamamı en gözde fakültelere girebiliyor. Geriye kalan lisele
rin öRrencileri yaykur'a, eRitim enlUtlisi.ine giriyor; bliyük çoRunluRu da ken-
di yazgll.lyla bo, ııeıiyor. ' 

Yazdıklarımız yeni bir bilıı:i deRil ku,kuıuz. Bu ger,ıekler yutardır herkesçe 
gözlenebiliyor. Böyle olmasına raRmen yap.y çözümlf'rin dı,ında hiçbir Ön' 
lem alınmıyor. Oysa .orun çlR gibi büyüyor. Bu böyle gidemez. Yoksul aile 
çocukları daha fazla avutulmamalıdır. Daha ne IÜne kadar çocuklanmız bu 
acı yazgıyı p.ylapcak, yaykur'I. avutulacak? ışte ülkenin tüm insanlan yal
ruz bu mevaim delil, her mevılm bunu dü,ünmelidir. 
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Madde : 55 - Genel Vürutme Kuru· 
lu, Bölge Temsilcisi aday, almak Isıe· 
Venlerln durumlarını Inceler Bu Ana Tü· 
tuO'-n 57. maddesine göre uygun vası; 
ve şartlara sahıp alanlar arasından mu· 
valık garduklerlnln adaVllkların, anaV 
lar vo bunların hdl tercOmolefl Ile. se
çilirse noler vapocaO, kanusundoki be· 
vanotını yaıllı oloıok, BOlgo Konse" 
oplantısından en gee Oc gun once Kon· 
�v delege!erlne Döndem. 

AdaVIlO' onavlanmlVanloro, durum 
Örgutlenme Dairesi BOşkanlıQlnca voıı 
110 bildırıllr. 

Madde : 56 - Bölge TemsllclllOI Için 
usulune uYgun odavllOml koymamış ve 
Genel Yurutme Kurulunca adavllklorl 0-
navıonmom,ş klmselor secllemet. &ecU· 
seler de muteber addcdllmez. Bövle blr 
hdl karşısın"" . v1jriıtfTI"" 
'ul""� 

Moden-l, Tüzülünün 66. Maddesi 

SELiM MAHMUTOGLU 

Burjuvazi, işçi ve emekçi örgütlerinin 
gelişip güçlenmesini, antifaşist, antiem
peryalist müeadelede aktif olarak yer al
malannı engellemek için öteden beri her 
türlü tedbire başvurmuştur, halen de 
başvurmaletadır. Bu engellemeler yalnız 
Ceza Yasasındaki birtakım hükümlerle 
örgütü veya yöneticilerini te.bdit ederek 
veya ya.sa1 zorluilir çıkarmak suretiyle 
olmamıştır. Başka yollar bol denemiş· 

��e:;t�=�=: ::�I�d�i�z/�Ç�: 
neticilerin kariyerist tutumbnndan: bir 
takım zaaf1anndan yararlanmayı burju
vazi hiç ihmal etmemiştir, etmemekte
dir Ôe. Bugün üzerinde durulması ve so· 
nuç çıkanlması gereken de budur. 

ışçi emekçi örgütlerinin, özellikle 
sendika ve diler meslek örlÜtleri ile 
gençlik örlÜtlerinin, antitaşltt, antiem· 
peryalbt mücadelede yer almalanrun ve 
dayandıklan taban1anru en geniş biçim· 
de bu mücadeleye katabilm1)erinin çok 
genel iki temel şartı vardır. şu iki temel 
şart yerine getirilmeden bu )itüeadeleye 
&aRtıklı ve sürekli katılabilmfllk mümkün 
olaınıyacalı gibi, genelde sürdürülen mü
cadeleyi olumsuz yönde etkilernesi de 
kaçınılmazdır. Bu iki temel şartın birin
cisi; örlÜtün, kuruluş ve ortaya ÇıkıŞ ne
denine uygun işlevini en iyi biçimde ye
rine getirebilmesi, ikincisi ise; örgüt içi 
demokrasinin yaşatılmaııdır. Bu iki te
mel şartın yerine getirilmesi, örgi.itiin 
saltıkh bir biçimde gelişip güçlenmesi
nin, yayılmasının da temel şartıdır. 

Işçi, emekçi örgütlerinden en önemli 
olanı hiç kuşkusuz sendikalardır. Sendi
kalar, işçi sırufirun, sınıfsal çıkarlanru 
korumak ve geliştirmek,kapit.aJist sömü
rünün yarattıRı sorunlan hafifletmek 
için kurduRu örlÜtlerdir. Sendikalann 
antira,ist, antiemperyalist mücadeleye 
aktif olarak katılabilmeleri sını! ve kitle 
örgütü olma özelliklerinden gelir. Sendi
kalann IUruC örgütü olma özellili ; bur
juvaziye karşı sömürüsüz bir ooplumu 
gerçeıCıeftirebilmek amacına yönelik 
olarak, işçi sınıfinın politik örgütüyle 
aynı mücadele hedefleri etrafında .. ııa· 
dılı uyumdan gelir. Kitle özellili ise 
politik ve ideolojik görüş aynlıklanna 
bakmaksızın en geniş işçi ylRınlanru bir
le,tirebilmesinden gelir. 

··PARTILER üSTü POLITIKA"' 
ILE 

··Işçl SıNıFıNıN PARTISI 
YOKTUR·· DEMENIN ALTINDA 
AYNI MANTıK YATMAKTADıR 

SoıyatisLler hiçbir zaman DıSK ile 
Türk-ı,'i terazinin aynı kefesine koy
mazlar, koymadılar da. ı,çl sınıfının 
sendikal biriiRinin DısK içinde sallan· 
masını her zaman savunmuşlardır ve ha
len de savunmaktadırlar. Ancak bugün 
DısK'in geldiRi yer DISK'i de _,mıştır. 

Sınıf ve kitle sendikacıltlma ülkemiz 
somutunda baletlRımızda, Türk·ış'in 
"partiler li6tü politikası" ile DİSK'in "iş· 
çi sınıfının partisi yoktur" demesinin al
bnda aynı ortak ma,ıtık olduRunu veya 
hiç deRilse bunlann pratikte aynı anla
ma geldiRini görüyoruz. Her iki mantık, 
işçi .ınıfının sendikal mücadelesi ile 
politik mücadelesinin bil'birinden kopa
nlmasında, bütünle,mesinin enııellenme· 
sinde birle,mektedir. Bu ortak politika
lanyla bu iki örlÜtün üst yöneticileri, i,-

iSCi VE 
• • 

SAHiP 
çi swfinın politik örgütlinün mücadele 
hedefleriyle uyumlu mücadeleden, bur
juva ideolojisine karşı işçi SInı(1 ideolo· 
jisini savunmaktan şu veya bu ,ekilde 
kaçınarak, birleşiyorlar. 

Türk-I, yönetiminin böylesine bir po· 
Iitika izlemesi yeni deRildir. Türk-I, yö
netimi yıllardır işçi sırufı iktidanna, 80&
yalizme açıkça karşı Çıkmış, "hür de
mokratik rejimi", kapitalizmi savunmu,· 
tur. Grev kıncılıA'ından muhbirlile 
kadar burjuvazi adına her zaman en a1ı:
tif görevIeT üstlenmi"tir.Buna kar,ılık ni
oel olarak büyümesinde, tabanından ge· 
len tepkilerin göRüslenmesinde, yöne
timde kalabilmesinde burjuvaziden ve 
politik iktidarlanndan önemli ölçüde 
destek gönnüştür ve halen de görmekte· 
dir. 

DısK'te ise durum bundan farklıdır. 
DısK'in bugün izlediti politika, özel· 
likle 1975'den beri iz�diRi politika ile, 
daha önce izlediA'i politika birbirinin 
tam ızıttıdır. DISK 1967·1970 araıı i,· 
çi smıtırun politik örgütünün mücadele 
hedefleri ile uyum saRladıtl için ıeli,ip 
güçlenmiştir. Bugünkü..:gerileme de tam 
tersini yaptılı içindir. Bugün DısK ta· 
banından sendika yönetimlerine yöne· 
len muhalefet Türk·lş'e parmak ıllfta
cak kadar büyük ayak oyunlanyla bu
tınlmaktadır .sendika üyeL:2inden ih· 
raçlar, işten adam albrmalar, üyenin ea 
temel hakkı olan seçme seçilme hakkı' 
run ortadan kaldınlmasına kadar vardı
nlnu,ttr. Ve ne yuıktır ki, bu anti·de
mokratik uYlUlamalar, örtütün i,lerini 
yerine getirmesini isteyenlere, örtüt içi 
demokrasiyi savunanlara, "işçi sırutının 
politik örfÜtü vardır" diyenlere unulan· 
maktadır. DİSK'in de dışına yayılan bu 
unulamelar, işçi mnıfındaki DISK'e yö· 
nelmeyi durdurmuştur ve ' "DISK de 
Türk·ı, de birdir" eımminin yayıınla,· 
masına yolaçmaktadır. Bu durumun ini 
kitlelerini örgütlülüle, örtütlere IÜven
sizlile, daRmıkbla ıötürmeli kaçınıl
mazdır. 

Unutmayalım, işçi, emekçi kitle ör
gütlerinin daRılma sürecine ıohlmaıu fa· 

ÇIN, ATEŞ ÜZERtNDEKI 
KESTANElERI 
TOPLAMA YI tısTLENOI 

Hua' nın 
Romanya 
ve 
Yugoslavya 
gezisi 



EMEKCi ÖRGÜTLERiNE 
• 

ClKALIM 
• 

,amin hedeftmı ve faşist tırmanışı daha 
da kolaylaştırmaktadır. İşçi, emekçi ör
KÜtlerini korumak ve savunmak faşiı.me 
ve emperyalizme karşı mücadelenin 
önemli bir ,örevi durumuna ıelmiştir. 
Elbette bu ıörev, öncelikle bu örgüUerin 
tabanındald ilerici, demokrat, sosyalist 
uMurlann ıörevidir. Ancak yalnız onla
nn delil. tüm ilerici,' demokrat ve sosya
listlerin de görevidir. Aynca yalnız sen
dikalar delildir daRılma sürecine soku
lan. ERilim emekçilerinin örgütü olan 
TOB·DER başta olmak üzere bir çok 
mealek örgütü de aynı durumdadır. 

ÖRGüTLERE SAHIp Çı KMAK 
ANTI-DEMOKRATIK 

UYGULAMALARI AÇIGA 
ÇıKARMAK VAZGEÇiLMEZ 

B I R  GÖREVDIR! 

Bugün i,çi kitlelerini örgütsüzWle, 
örgüUere güvensizUae iten nedenlerinba
şmda hiç şüphesiz yönetiIiıi elinde bu
lunduranlann her ne pahasına olursa ol
sun yönetimi eUerinden bırakmak iste
memeleri gelir. Zaten anti-demokratik 
olan tüzüklerine bile uymamalan, örgüt 
içi mücadele ruhunu, örgütü daha ileri 
bir çizgiye ıelimle umini ortacbn kal
dırmaktarur. Bu koııuda Türk-Iş içinde 
bile az rutıann uyfUlamalan ve anti· 
demokratik tüzük hükümlerini maalesef 
DısK içinde de ıörmek mümkün. DısK 
içinde TEKSTIL ve MADEN-IŞ aendi
kalan en canlı örnekleri oluşturuyor. 

Tekatil Sendiwı yönetiminin her ne 
pahaaena oluna olsun yönetimi elinden 
bırakmamak için izledili politika sonu
cu bir çok ,ube konırelerinin yapılarna
ması veya yönetirnce iptal edilmesi, mer
kez konırelinin süresi içinde yapılarna
ması, tendikanın !uyyurna abnması so
nucunu dolurdu. Sendikanın kayyuma 
abnmuJ için en aktif davranan1ann ba
,ında Madeo-l, yöneticilerinin oldulu 
biliniyor. Ancak 'u da çok iyi biliniyor 
ki. Madeo-ı, yöneticileri anti-demokra
tik uygulamalar konusunda Tekstil yö· 

Maden-J,'in 
tabanı. 
Kötü 
La;,;" 
aydınlık 
yanı ... 

neticilerinden hiç de aşaRı deliller. Kal· 
dı ki, bugün Tekstil Sendikasımn kayyu
ma alınması patronlann ve karşı gerici 
örgütlerin işine yaramıştır. Bunun da so
rumlusu Maden-tş yöneticileridir. 

Tekstil sendikasımn daRıima sürecine 
sokulduRu bugünlerde Maden-Iş &endi
kasında da örgüte ıüvensizlik doruk nok
tasına varmıştır. Maden-tş Sendika&ında 
da örgütten aynlmalar, sendika.az kalma 
eRilimierinin artmaaı bugüne kadar ben
zeri hiçbir örgütte görülmemiş anti-de
molaatik . uygu}.amalar ile ' rbeşhur tü
zük' ün sonuçlandır. Maden-Iş tüzütü
nün ana espriai, genel yürütme kurulu
nun onaylamadılı hiçbir seçimin geçer
li olamayacatıdır. Genel Yürütme Kuru
lu'nun tüzüRün bu hükmünü iki şekilde 
kullanması mümkündür. Bir, örgüte sıZ
mak isteyen gerici faş1l:t unaurların önü
nü kesmek için; iki, her ne pahasına 
olursa olsun yönetimde kalmak için. 
Maden-Iş Sendikasının ıon yıllarda izle
diRi politikaya baktılımızda bu yetki
nin birincisi için deRil, daha çok ikincisi 
için kullanıldılı konUlunda hiç kuşku
muz kalmadı. Şöyleki: Genel Yürütme 
Kurulu üyeleri tüzükte baRlayıcı bir ..,.ı 
olmamakla birlikte yıllardır bölge tem
ıilcileri aruından seçilir. Bu nedenle Ma
den-ı, aendikasında bölge temıilciliRi bu 
anlamda önemli bir yerdir. öyle ki, 

genel başkan adayı olmak için genel ku
ruL delegesi olmak şartı kafi iken ; Bölge 
Temsilcisi olmak için hem genel kurul 
delegesi olmak için aranan şartlara sahip 
olacaksın, hem de wzüRün 90. maddesi
ne göre örgütlenme, toplu sözleşme, yö
neticilik ve büro iş�ri, eRitim, basın-ya
yın ve mali işler konulannda sendika 
lni"rslar açacak, bu kurslara kablıp tama
mından ' Ertifika' .alacaun. Ancak o 
zaman bölge temsilcililine aday olabile
ceksin. 

Bölge temıilcili seçilmek için işçinin 
karşısına çıkmadan önce 7 kişilik Genel 
Yürütme Kurulundan da ayrıca onay al
man gerekiyor. TüzüRüo aradıRı bütün 
şartlara haiz oLsan bile Yürütme Kurulu 
isterse adaylıRını onaylamayabiliyor. Tüw 
züA'ün konuyla ilgili 65. maddem aynen 
şöyle: ' Genel Yürütme Kurulu, bölge 
temsilcisi adayı olmak iıyyenlerin du
nımlannı inceler. Bu anatüzüRün 67. 
maddesine göre uygun vası! ve şartlara 
sahip olanlar arasından muvabk gördük
lerinin adaylıklannı onaylar."' . diyor. 
Görüldülü gibi bir de Genel Yürütme 
Kurulu'nun "muva!ık" görmesi ger,ki· 
yor. 

Pek� Genel Yürütme Kurulu şimdiye 
kadaJ" kimleri ' tbuw.flk' 'ıördü ıoruıuna 
da cevap vermek ıerekiyor. Başta 
YOROYOŞ olmak üzere birçok ilerici 

Çin Ba,bakanı ve ÇKP BaşkaN Hua Kuo·reng, geçtiRimiz 
hartalarda Romanya ve Yugoslavya'yı ziyaret etti. Çin Başba
kanı'nın Yugoslavya'dan sonra İran'a geçinesi beldeniyordu. 

Hua'nın balirnda bulunduRu Çin yönetimi, sosyalist likele
ri birbirine düşünneye, onlann birini yada birkaçını Sovyetler 
BirliRi'ne karşı si.inneye yönelik politikasını uzun yıllardır 
sürdürüyordu. Son zamanlarda bu politikaya yeni öReler ek· 
lendi. 

Bir süre önce Çin ile Japonya arasında, açıkça SovyeUer 
BirliRi'ni hedef alan bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma, Çin 
yönetiminin Asya'da Sovyetler BiriiRi'ne karşı yeni bir iLti· 
tak yarabna çabalannın bir ia-i.i1ÜYdü. Böyle bir ittirak gerek
sinmesi, özellikle Sosyaüst Vietnam'ın Asya'da sosyalizmin 
banli politikasının saRlam bir kalesi olarak ortaya çıkmasıyla 
birlikte kendisini göstermişti. Bu geliljllleyi durdunnaya ça
lışan maocu yönetim, bir yandan Kamboçya yöneticilerinin 
şoven elilimlerinin Vietnam'a kar,. körüklerken, aynı zaman

da SovyeUer BirliRi'ni kuşatacak yeni ittifaklar aramaya baş· 

ladı. Bu yeni müttefiklerin birincisi, liU aşamada gerici milita· 

rist güçlerin emrine giren Fukuda yönetiminde bulundu. 

raktl. Çin Diliişleri Bakanı'nın önceki ay Türkiye'ye yapbRı 
son geli de bu çerçevede an1am kazanıyordu. Fakat daha 
önemlisi Çin yönetimi, Balkan1ar'dald sosyalist tikeler üzerin
de yeni oyunlar planlamaya başladı. Çin yönetimi, özellikle 
Romanya ve Yugoslavya'nın dış politikasını, bu ülkeleri Sov
yetll!r BiriiRi'nin karşısına çıkannak için kullanmayı tasarlı
yordu. Son gezi bu planın bir parçasıydı. Kendisini "baRian· 
bsızlık" hareketinin kerameti kendinden menkul patronu gibi 
göstermeye çalışan Çin yönetimi, Yugoslavya'nın özeJUkle 
bu konudaki kendine özgü politikasından yararlanmaya çalı
şıyor. 

Son aylarda Çın ile Arnavutluk yönetimi arasındaki anlaş· 

mazlık da su yi.iıüne çıktı. Çin'in Arnavutluk karşısında, bu 

tikeyi Balkanlar'da bir sıçrama noktası ve NATO kunnayla

rıyla dirsek temasının bir aracı ol.rak gören makyavelist poli

tikası, kaçınılmaz sonunu da birlikte getirdi. Arnavutluk yö. 

netimi, Çin'in Avrupa'nın bu küçük tikesi üzerindeki savaş 

tehdidini arbran politikasına karşı taVD' almak zorunda kaldı 

Enver Hoca, Çin 'in politikasının Yugoslavya, Bulgaristan, Ro

manya, Yunanistan ve Türkiye'yi tehdit ettiRini açıkça dile 

getirdi . 
Maocu ittifakın Balkanlar kanadının çökmesi, Çin yöneti· 

mini bu gediRi kapatacak başka ittifaklar aramak zorunda bı-

Bu gelişmelere anlam kazandıran bir balika öRe daha var. 
Emperyalimıin en saldırgan çevreleri, son zamanlarda "soluk 
savaş" koşullarını geri getirmek için YoRun bır kampanya 
başlabnışlardı. Bu, maocu Çin yönetiminin bugüne kadarki 
politikasına da denk düşüyordu. Birinci "90Ruk savaş" döne· 
mine geçerken, sosyalist ülkelerden birini ya da birkaçını ye
niden dlilya sosyalist sisteminden koparabilmek Içi n, emper· 
yaıızm bu kez Çin maşasmdan yararlanmayı planlıyordu. 

Çin yönetiminin bu misyonu yüklenmeye hazır olduRunu, 
Hua'mn özetlikle Yugoslavya'da Sovyetler BirliRi'nl karaia
mak Için, "insan hakları" konusunda emperyalsit güçlerle 
tıpatıp aynı aRzı kullanarak saldırıya geçmesi gösterdi. Çın, 
ateş i.2erindeki kestaneleri toplamayı üstlenmişti. 

Bu gerçeklerin farkına vannak hiç de zor deRildir. Hua'nın 
son duraRının İran olması, sanki bu gerçelderi teyid etmek 
Için özellikle düzenlenmili gibidir. Çin yönetimi, en zor gmle
rinde Şah'ın imdadına yetiştiRini bmm diilyaya ilan ebnek
tedir. Bu gerçekleri zamanında farketmek, bunlardan gereken 
dersleri çıkannak, dünya banliından yana bır çizgi IzlediRini 
belirten bütlil ülkeleri n yöneticilerine düşmektedir. 

( i 

yayın orgamnda yazıldılı gibi ıon yılın
da hep sendikarnn ücretli kadrOlunda 
olanlal1}1 adaylıRı ' ,",uvarık" görüldü 
!abrika işçilerininki ise reddedildi. Bur
sa, Kartal, Kayseri, Erelli, Adana, Eı· 
kişehir'deki seçimler 80n yıllann en so
mut örnekleridir. Bu arada bir istisna 
geçen yıl Kartal'da olmuştu. Bir fabrika 
işç�inin adaylıRı onaylanmıştı. Fabrika 
işçisi seçimi kazandı, ama daha sonra 
Genel Yürütme Kurulu bu seçimli bölge 
temsilcisini görevden aldı. Yerine ücretli 
kadrodan bir personel atadı. 

Seçme seçilme hakkı bir örgüt üyesi
nin en temel hakladır. Her ne şekilde 
olursa olsun, bu hakkı ortadan kaldıran 
zihniyetin, bırakabm büyük laflan, Lira
dan bir demokratlıkla bile Ulisi yoktur. 
Ve yönetimdeki bu zihniyetin örtütU ıe
liııtirip ıüçlendirebilmesi, Uy_nin 
ekonomik demokratik hak1annı koruya
bilmesi, tabanını en ıeni, bir biçimde 
anti-faşist, anti-emperyalist müc=-deleye 
sokabilmesi mümkün detildir. Nitekim 
ıon 1 Mayıı ile DISK'in 20 M.art'taki 
Fa,izme İhtar Eylemine taıbanJannı en 
az katabilenlerin baışında Maden-t, ve 
Tekstil gelmiştir. Son günlerde irnula
dıklan toplu sözle,melerin ' Toplumal 
Anla,ma' ıbn bile ıeriainde olmuı aynı 
zihniyetin dolal sonucudur. 

IJEMOKRASI MüCADELESI 
ANTI-DEMOKRATIK 

UYGULAMALARA KARŞI 
MÜCADELEYI DE IÇERIR" 

Maden·lş SendikILIInın en son yapı
lan Kartal Bölge Konseyinde bölıe tem
sBciliRine üç kişi adaylılını koymu,tu. 
Sendika yönetimi ıene her zaman 
olduRu gibi bu üç adaydan .. dece biri
ni, sendikanın ücretli kadrOlunda çalı
şarun adaylılını ' tluvafık' "örmüttü. 
Diler iki fabrika işçiıinin adaylıklanm 
ise • ınuvatJk' görmemitti. Bu duruma 
tepki gösteren ama yıll1nlıla kapılma
dıRı her haliyle belli olan Arçelik işçisi 
Ali Bikim yaptılı konuşmasının bir bö
lümünde aynen ,öyle diyordu: • .&.rica
daşlar, demokraai mücadelesi anti-de
mokratik uYlUlamalaı. karşı mücadeleyi 
de içerir. örgütümüze .. hip çıkalım' . 
Ali Dikim, bu sözleri, tek adayla .eçim 
yapılmumı protesto edip salonu terk 
eden diler arkada,lanna söyıÜyordu. 

Arçelik işçiıinin ıözlerini yabana at
marnak gerek. I,çi örgütlerinin başına 
çöreklenmiş bu tip yöneticilere meyda
nı boş bll"8kmamak için ıonuna kadar 
direnmek, yılgınlıtı, örgütsüzlüRe dolru 
gidişi önlemek daha da önem kazanıyor. 
Kaldı ki, işin sonuna da oldukça yakla
şıldı. !Şçi amıfımız bu ' ''derlerini' öy" 
bir başından defedecek ki ibreti alem 
olacak. Kötü gidiııin aydınlık yanı bura
sı. Çok geniş olan muhalefetin organize 
edilmesi, yılgmların, küıkünlerin müca
deleye kuarulmaaı, tek çözüm yolu. 
Sosyalistler bunun bilincinde. O yüzden 
işin sonuna çok yaklaşıldı. Bu ıon her 
zaman seçimle gelmeyebilir. 
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SA VA K ''" opua.yon{Qrl 
.abotajlar, yangınlar 
ve Şah 'ın tankları . . .  
Hep,i direniş; kanla 
batmaya çalışıyor 

• 

iRAN: TOPLUMSAL DEPREM 
Bugünkü sarsJntıyl kavrayabilmek 

için onu larih.;;el eelişim içindeki yerine 
dogru olarak oturtmak gerekiyor. Her 
ne kadar Şah "tran 2000 yılı sqnunda 
dünyanın ekonomik açıdan en güçlü be
şinci üJkesi olacak" diyorsa da, "önas
ya'nın Japonyası" bir bakıma 20. yüzyı
la yeni giriyor. Toplum yapısının de
mokratikleşmesi açısından, siyasal açı
dan da durum bu. Bilindi�rgibi 20. yüz· 
yılın başlannda bir dizi ülkede demokra· 
tik, ilerici nitelikli devrimler gerçekleşti. 
Kendi özgül koşullan saklı kalmak üzere 
o toplumlann çaedaş, ileri toplumlar 
olmasında bu devrimler demokratik bir 
içerik taşıyordu. 1905'te Rusya, 1906' 
da Iran, 1905'de Türkiye ve 1911 'de 
Çin bu devrimlere tanık oldular. Ancak 
günümüzden geriye bir dönüp ba kmak 
bile Iran'ın bu adımının arkasını getire· 
meyen tek ülke olarak kaıdJ�lnı göste
rir. Rusya, 1917 devrimi ile SSCB'ne 
dönüştü. Çin 1911'den 1949'a ulaştı. 
Türkiye, 1908'den 1923'e Cumhuri
yet'e, biçimde de olsa serbest ·seçimli 
bir çotulcu siyasal yapıya kavuştu. 
fran'� ise bugün 1906'nın Anayasası 
hala yürürlükte. A�ır aksak da olsa top· 
lumsal yapıda bunca de�işikJik meyda· 
na gelmişken kabu�un ayru kalması ola· 
naklı mı? İşte tran bugün bu kabuk de
�iştirmenin sancılanyla kıvranıyor. Ne 
var ki buna karşı direnen güçler de var. 
Bunla"n başında da hanedan ve ordusu 
geliyor. 

TOPLUMSAL GELişMENIN 
çELIşKILERI 

1906'da oluşao siyasal yapı bugün de 
yiLürıükte. Gerçi Anayasa'run pek çok 
hükmü i�'emez durumda, ne var ki top
lumsal yapıdaki belirgin gelişmeler son 
15 yılın ürünü. 

U. Dünya Savaşı ve sonrası, TÜlkiye 
için olduRu gibi Iran için de önemli ge
lişmeleri birlikte getirdi. Önemli ve 
öeretici gelişmeler. Gelişmelerin ilki em· 
peryalizmle mücadele konusunda. 1951' 
de Başbakan olan Musaddık ülkesinin 
yara"na olarak petrolü millileştiriyor. . 
Bu karannda ulusal baA"unslZlıktan yana 
tüm güçler onu destekliyorlar. Ne var 
ki bölgenin yeni efendisi ABD bu geliş
meden kaygllıdır ve CIA 'yı harekete ge
çirir. Işte Musaddık'ın ders alınması ge. 
reken yanlışla" da o zaman başlar. Ken· 
disini destekleyen sol'a dayanacak yerde 
ona sırt çevirir, ona karşı baskılann en 
acımasızını uygular, kısacası bindiei dalı 
keser: solundan kopanlan, destek.siz ka
lan bir Mu.saddık ise 19 ARustos 1953' 
te bir darbe ile alaşaeı edilir. Işte 25 yıl
dır Şah, kendisini iktidara getiren güçle
re bu minnet borcunu ödemeye devam 
ediyor. 

lran'da son 15 yılın en önemli geliş
melerinden biri de ünlü Toprak Reror
mu. Yalnızca emperyalizmin ve haneda
nının çıkarlannı deRiI "halkını da"dü
şündüeünü dünya kamuoyuna kanıtla
mak isteyen Şah 1962'de bir "yeşil dev
rim" başlatır: Toprak ve tanm düzeni 
deRişecektir. 1963'te halkoylaması ile 
uygulamasına geçilen bu rerorm da ders 
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alınması gereken ikinci önemli gelişmeyi 
oluşturuyor: 

Devlet, petrolden gelen milyarlan 
ödeyerek atalann topra�ını' satın alıyor 
ve köyıÜye daRıtıyor. 2,5 milyon kadar 
kır emekçisi bu yolla toprak sahibi edi
Iiyor. l şletmeciliei bilmedikleri düşünce
siyle de kooperatifler kuruluyor. Sonuç: 
Inas. Sola kaymadan da bir ülke reform
ları gerçekleştiriyor işte, savlarına kar· 
şın. Köylüler, devlet kendilerine yardım
cı olmadıeı için topraklan verimlice iş
letemiyorlar, yok pahasına elden çıkarıp 
iş bulmak için kentlere akın ediyorlar. 
Bu akın, her yıl ortalama 500.000 yeni 
iŞ talebinin dotınasına yol açacak bo· 
yutlara ulaşıyor _ . 

Toprak sahipleri ise bu retonndan en 
kazançlı çıkan kesim oldu. Devletten al
dıkları milyarlan kentlerde arsa ve ko
nut spekülasyonuna yatırdılar. Bir süre 
öncesine kadar köyde Sömürdükleri 
emekçiyi bu kez kentte sömürmeye baş
ladılar. Köylülerin boşalttı eı kırsal kesi
me ise yoeun bir yabancı sennaye akımı 
başladı. Tanm işletmeciBeini çok seven 
ve çok iyi beceren Amerikan çiftçileri 
Iran'da kapitalist tanmı yerleştirmeye 
koyuldular. 

Bugün Şah'a karşı direniş, şimdiye 
dek alışı1mam.ış boyutlarda sürüyor. 
Resmi sözcüler ve yabancı gözlemciler 
aynı noktada birleşiyor: bu derinlikte 
ve bu yaygınlıktaki bir kitle hareketine 
ilk kez tanık oluyor Iran. tık bakışta Çi
karlan çelişen, çatışan halk kesimleri 
nesnel olarak aynı saf ta yer alıyor. 

6 Mayıs günlü bildirisi ile TUDEH 
olaylann kaynaRında bir "hoşnutsuzlu
eun" bulunduRunu belirtiyor. "Işçiler, 
kent ve kır emekçileri, küçük burjuvazi, 
tij!renciler, aydınlar, bir kısım askerler, 
yurtsever burjuvazi ve liberal "mollalar" 
da bu hoşnutsuzluRa katılınca hareket 
bugünkü boyutlara ulaşıyor. 

Gerçekte, sömürünün yoeunlaşarak 
artması ve toplumsal deeerlerin birbiri 
ardından çürüyüp yok olması kitlel�rin 
tepkisini doeuruyor. Saray ve çevresi, 
en karışık dolaplann ve kirli işlerin dön
düeü kokuşmuş bir pislik yuvası olarak 
görülüyor. Yabancı gazeteciler, kahve 
söyleşilerinin başında saray dedikoduIa
nnın geldieini belil'tiyorlar. Amerikan iş 
çevreleri ve şah rejiminin ileri gelenleri
nin bunlardan aldıeı komisyonlar, 
herkesin dilinde. 

özellikle petrolün getirdiei teknik 
kadrolar ve üst dUzey iş yöneticileri, be· 
nimsedikleri "Amerikan hayat tarzı" ile 
geniş kitlelerin tepkisini çekiyor. Her 
mahallede yaratılan milyonerlerin, kap
kaççı, vahşi, ölçüsüz sömürüsü tabanda
kl  hoşnutsuzlueun kaynaRını oluşturu
yor. 

Dünyanın en çok petrol üreten ülke
lerinden biri olan i ran, do�al gaz yönün
den de Sovyetlerin ardından ikinci sıra
da. Demir, kömür ve özellikle de bakır 
rezervleri çok önemli. Ama ülke hiilli 
elektrıee kavuşmuş de�iI. 33 milyon nü
rusun yandan fazlası hAlA okuma yazma 
bilmiyor. Bu durumda ortaya şu tablo 
çıkıyor: Bugüne kadar yalnızca işçi sını-

fı devrimcilerinin çok güç koşullar altın· 
da ve tekbaşlanna yüri.ittüklf'ri muhale
fet, M!Jsaddlk yanlılannın ve dinci �esi
min katılması sonucu yaygın bir direni,; 
niteliRi kazanıyor. 

ÇARPıTMALAR VE OYUNLAR 

1953'ten bu yana lran,ABD emper
yalizminin bölgedeki baş p!yonlanndan . 
biri. NATO · CENTO - SEATO çizgisin
de Şah rejimi önemli bir halka oluştur
du. Sosyalist ülkelere ve bölgedeki ileri
ci, demokrat hareketlere karşı Iran'ın 
bu konumunu koruması gerekiyor. Bu

_nun çeşitli yollan var, çeşitli alanlarda. 
Önce dünya kamuoyunu bilinçli ola

rak aldatma çabalan var. Batı'nın haber 
kaynaklan Şah'm giriştili "demokratik 
refonnlar"ı tanıtıyor . .  1978'in Ocak 
ayında, yani 7·9 Ocak'ta Kum kentinde 
estirilen acımasız şiddet ve terör orta
mında ABD Başkanı tran'ı "Demokra
tik" ülkeler arasında sayarak Şah'a des
tek oluyor. Kuşkusuz Iran eski İran de
A'il, kuşkusuz Şah birtakım demokratik 
hakları tanımak zorunda bırakıldı. Ne 
var ki, tüm bu demokrat görünüm, içten 
içe yoeunlaşan, yıeınsallaşan sistemli 
baskılan gizleme amacına yönelik bi� ci· 
la olmaklan öteye gitmiyor. 

Şah'ın giriştiAi "reforuı"lann herbi
ri özünde kendi iktidanm pekiştirmeye 
yönelik. örnelin, sinemada bir "ÖzgÜl
lük havası" estiriliyor. SansÜlde bir es
neklik getiriliyor. Ilerici, demokrat ka
muoyu bu adımı olumlu karşılarken 
dinci mollalar kesimi tepki gösteriyor. 
Neden? Çünkü ortalıeı en çıeırtkan seks 
rilmleri kaplıyor. Böylece rejime k4rşl 
olan kesimler birbirine ters' düşörülüyor. 
1963'teki toprak refonnu uygulaması ile 
de Şah aynı oyunu başan ile uygulamış, 
karşıtlannı birbirine düşünnüştü. 

Bu alandaki' bir gelişmeyi özellikle 
vurgulamak gerek. Şah'ın çarpıtmaları· 
na karşın Şii kitleler gerçek düşmanı ta
nımlamada epey yol aldılar. Gavurluea, 
komünistliee yönelttikleri geleneksel 
tepkiyi her geçen gün daha bilinçli bir 
biçimde Şah'a ve onun temsil etti ei zu
lüm ve sömürüye yöneltiyorlar.1 ran solu 
bu gelişimi dolru deeerlendirmek, bas
kı, zulüm ve Sömürünün kaynatını kitle
lere göstennek, bu mücadelede 
öncülüeünü kanıtlamak durumunda. 
Yoksa kimi "sol" grupların yaptıeı gibi 
bireysel şiddet eylemlerini dinci kılıeına 
girerek gerçekleştirmek çözüm deeil; bu 
ancak SAVAK'ın işine yarar. 

BASKıNıN ARAÇLARı 

Iran bütçesinin silahlanmaya ayırdıCı 
milyarlar var. 1977'ye oranın 78 bütçe· 
sinin askeri harcamaları % 24 artış gös· 
termiş. Bu başdöndürücü silahlanma ileri 
sütüldü�ü gibi Körfezi koruma amacı ilc 
açıklanamlı7. Bir "Sovyet Tehlikesi" de 
sözkonusu olmadıeınu göre, amaç ülke
d('ki dÜ:'l.enin bekçlliel. Ulke ekonomisi 
yapısal clarak ABO'ye baelı. Iran ordu
su da silah, donanım ve eeilimi ilc ABD' 
ye baeh. 40.000 Amerikalı "uzman" ha· 
len bu ordunun eeltiml ve yönetimi ile 

görevli bulunuyor. Işte böyle bir ordu, 
Şah'ın baskı ve zulmünün baş uygulayı· . 
cısı oluyor. 

SAVAK', duymayan yok, CIA, MIT 
ve ısrail gizli servisleriyle işbirliRi ha
linde insan avı gerçekleştiren "devlet 
içinde devlet" bir kurum. Yeni yeni 
oluşan işçi sını(ı hareketi içine sızma gi
rişimleri yer yer somut ürünlerini ver
di. Işverenleri belli kişileri "işçi" olarak 
işe almaya zorlamak, uygulanan yön
temlerden biri. Teknik kadrolan yüksek 
ücret, komisyon vb. yollanyla satm al
mak da bir başka yöntem. Açık tehdit 
ve baskı ise en son çözüm olamk uygula
nıyor. Son ?amanlarda bazı "düzenleme
ler ve düzeltmeler"e gidilmesi kimseyi 
aldatmıyor. 

Kısa dönemli bu d!)zeltmeler ve ön
lemler yanında Şah ileriyi gören bır yak
laşımla yeni kuşaeı yetiştirmeyi düşünü
yor: 50000 tranh ölrenci ABD'de eti
tim görüyor, bu ülkede bulunan en kala
balık yabancı öRrenci sayısı ... 

DAYANIŞMA GERECI 

20. yüzyılın başından bu yana top- . 
lu mda meydana gelen de�işikliklerin si- ' 
yasal yapıya '"yansıması olarak özetlene. 
bilecek olan son kBnşıklık1ar nereye ka
dar gidecek? Eldeki verilere göre bilinçli 
ve örgütlü bir başkaıdırma det:il, SÖmii'ü, 
baskı ve zulüm karşısında yaygın bir di
reniş sözkonusu. Bu direniş, lnn'ın ta
rihindegörülmemiş boyutlara ulaştı. So
runlann özüne inen, sömÜlÜYÜ yoket
meye yönelik bir delişiklik beklemek, 
dış koşullar bir yana, içte ilerici güçle· 
rin hareketin öncülülünü elde bulun
durmalanyla olanaklı. 

Böyle bir gelişmenin önüne geçmek 
telaşıdır ki, Şah'ı, örneklerini 12 Mırt. 
Türkiyesinde çok dinlediA"imiz yalanlıra 
ve çarpıtmalara başvurmaya zorluyor: 
1978 Nisan'ında Dışişleri BakanhAı özel 
bir propaganda birimi kurdu. Amaç: 
"Iran'ı yoketmek için yabancılann dü· 
zenlediRi komplo ve entrikalar"ı halka 
anlatmak. "Beynelmilel komünizm". 
"uluslararası komplo" edebiyatı olanca 
hızı ve yoRıınlutu ile yürürlükte. 

Muhalefeti gözden düşürmek, kitle· 
lerden koparm.ık gerekiyor. Bunun için 
sabolajlar ve yangınlar çıkarılıyor. tuyler 
ürpertici korkunçllıkLaki bu olaylar mu
halefete malediliyor. i nsanlan korkut
mak, direnişi insanlık dışı gösterDl!'k. 
kamuoyunu kazanmak, ABD')' i yanına 
almak. Tüm bu hedcOere vamıada kimi 
sol gruplar, tıpkı Türkiye'de oldugu J!i
bi, Şah'ın de�irmenint! sll taşımakLun 
geri kalmıyorlnr. 

Bugünkü içeriRi ve bileşimi Ht, din'· 
niş ilerici ve demokratik bir nitrlik hı· 
şıyor. Tüm ilerici, demoknıt, so"yali<it 
kişi ve ör:::ütlerin bu direnişle etkin bir 
dayanışma içinde olması geıı·kıyur. 
DISK. I ran'ın ilerici \'e devrimci "endi· 
kalırıyla, TMMOB ve TUTEIJ Ilt,ru" 
teknik eleman kuruluşlanylu, TU�'1-
DER ilerki memIJrlnrıyla. IlLtrolar. Turk 
Tabipl!'r Birli�i, TYS j.;('nrtı rtl'll�i kuru 
luşlarla dayanıı;malurıııı Nkir bir kıtroH· 
hhkln gerç('kl('şlırmelıdirIN. 



L V�DAT PEKEL 

Modern sınırlı toplumlarda işi sınıfı
nın nicel ve nitel agtrhgı arttıkça, işçi 
sınıfı ideolojisi d� bununla uyumlu ola
rak toplumun çeşitli sınıf ve tabakaJan 
arasında yaygınlaşır, kendisine tarartar
lar bulur. Bn genel t.anımlamasıyla bu 
gelişme, kapitalist toplumların iki temel 
sınıfı burjuvazi ile i�çi snu!, arasındaki 
mı.radelede, işçi sınıfının kazanımladır. 
Geçerken altını çizmek gerekir ki, bu 
mücadele burjuvazi ile işçi sınıfı arasın· 
da olmasına karşın, mücadele alaru 
toplumun büım sınıf ve tabakalandır. 

Bir bütm olarak ele alındıgındat bu
raya kadar söylenilenter olum lu gelişme
lerdir. Her toplumsal olay gibi kendi iç 
baRiın, çelişkileri, olumlu ve olumsuz 
yanları olan bir olaydır söz konusu olan. 
Sosyalist dÜfimcenin işçi snıfı dJtında· 
ki Jlnı! ve tabakalar içinde yayılması de· 
lişik sonuçlar verir. ömeRin gençler ve 
özellikle ölrenci gençler arasındi. işçi sı
nıfının di.mya görüşiiıiiı. yansım8SJ ve ta
raftar bulması, gençlerin yapısına uy
gun, çabuk umuda ve umutsuzluRa kapı
lan, cıuarşizme yatkın, aceleci, gi.illük 
kazanımi;.�, ki.içÜlnseyen .. sözde edebiya-
lım ço� ,masına mRrrten işçi sınıfına 
güvenmt.< bir küçük burjuva sosyaliz.-
mi türiilun ortaya çıkmasına da ortam 
hazırlar. 

Burjuva ve küçükburjuva aydınlan a
rasındaki yansıma ise daha zengin so-

nuçlar doRuruyor. Bir yanı aynen öR' 
renciler gibi, işçi sanırına güvenmeyen, 
kestinne yollardan devrim düşleyen ve 
Türkiye pratiRinde "cuntacılık" olarak 
bilinfn "bonapartist" eRilimler olarak 
ortaya çıkan eRilim. Türkiye'nin sol ka
muoyu her iki ııeilime de yabancı deRi!. 
i 2 Mart bu açıdan tam bir vitrin işlevi 
gördü. 12 Matt'ın bu yanını olumlu ka· 
bui etmek gerekiyor. Heniiı tam açlRa 
çıkmayan, ama ilk üriillerini vermeye 
ba-şlayan bir başka olguya daha deRin
rnek zorunluluRu var. Bu yazının konu· 
su da bu: Sosyalizmi benimsemi, burju
va ve kUçük burjuva aydınlan. Hangi kC)" 
kt"nden gelirse gelsin aydınların i şç i  sını
(i harekıou açısından ta-şıdlRı önemi yad· 

51mamakla birlikte bu eRilime işaret et

mt"k gerekliliRi var. 

SOVYET DUŞMANLlcı 

Burada birparantez açarak, bir olgu· 

dan söz ... tme�istiyoruz. Osmanlı Impa· 

r .. tortu�u ilf Çarlık Rusyası arasında yüz. 
yılIMrboyu uzun ve kanlı sava-şlar olmuş 

Vt' bunun sonucu olarak Türkiye insanın· 

d. bir ''Moskor gavuN" imajı yaratı!· 
nı.k istf'mi-ştir. Türkiyt" burjuvazisi, ö· 

ı .. llikw 2. Dünya Sava-şını izleyenve ba· 

,ını I\BD'nln ('('ktiAi soluk sava-ş yılla
rında kurlUlu, sı\'a-şı yıllannda iki iJke 

halkı .... sında gt"!işOleye ba-şlayan dost· 

lulu kI(.lardan sHmeyf' çalı$Arak, bu H' 
'u d�m.nlıRı ıt.lll'l ko.şu llarına ustaca 

Birikim dergisi : 

BURJUVAZI HESABıNA MISYON 
YOKLENEN SöZDE MARKSiSTLER 

..ıydunnasını bilmiştir. Böylece Çarlık 
Rusyası ile işçilerin, köylülerin Sovyet
ler BiriiRi, halka bir ve aynı şey gibi gÖ5-
terilebilmiştir. Buglil 30·35 ya-Şlarında 
olan kuşak bu anti·komiilist ve anti-sov· 
yet propagandanın en güçlü OlduRu yıl
larda çocukluklarını ve gençlik çaRlarını 
yaşamışlardır. Burjuvazinin bu ideolojik 
şarUandırmasının izlerinin öyle kolay 
kolay giderilemiyeceRini ve etkilerinin 
az çok uzun bir dönem boyunca şu veya 
bu biçimde ortaya çıkabileceRini bilmek 
gerekiyor. 

Bu kısa açıklamadan sonra ülkemizde 
deli-şik biçimlerde ortaya çıkan bazı 01-
gulara göz atmak gerek. Bu olgular, işçi 
sınırı partilerinde "daha çok demokrasi" 
talebi, Sovyetler Birlilini ele-ştirme ve 
enternasyonalizm gibi konularda özellik· 
le kendisini gösteriyor. Belli konulardaki 
tartışma giderek sistemli bir bütlillüRe 
kawşuyor. Böyle olması son derece do
RaL. Ve yine böyle olması, bu tÜl olgula· 
rın, sosyalist hareket içinde bir tartışma 

c olmaktan çok, hatta tam tersine. bilim· 
sei sosyalizmden teorik bütüılülü ve 
mantlRı olan bir aydın yakınması olma
sından ileri geliyor. 

BIR ö RNEK 

Göstergeler çok delişik, ama genel· 
likle dön\4> dolaşıp aynı konularda ken
disini ele veriyor: Sovyet düşmanlılı ve 
parti disiplininden yakınma. Bu konular
da aynı sınıfsal özden kaynaklanan ama 
Türkiye'nin somutunda belli bir "özel"i 
hedeneyen sızlanmalllr göze çarpıyor. 
Daha genelini ise yer yer enteııekti.Elle· 
re gösterilen hoşgörü sınırını zorlayan ve 
aşan, burjuvazinin hoşuna gidecek bir 
misyon yüklenmiş görünen Birikim Der
gisi'nde gÖrülüyor. 

Bu dergiyi bir bütün olarak deRerlen
dirme zorunluluRu var. Söylediklerinden 
dolayı deRii. Bir bütüı olarak taşıdıRı 
anlamdan dotayı. Dünyanın dört. bir ya
nında ne kadar hastalıklı eRilim ve bu 
eRilimierin sözciJeri varsa bunları Türki
ye Solu'nun giiıdemine sokmaya çalışı
yor Birikim. Bütüı bunJarl bir tek anla
ma geliyor: Sosyalizme ve sosyalist par

ti disiplinine sınırsal birtepki. Kullanılan 
Marksist terminoloji işin özünü deRi ştir
miyor. Birikimin Haziran-Temmuz sayı
lan birarada ve "Avrupa ·Komi.ilizmi 

� özel Sayısı" olarak yayınlandı. Dergide 
gelecek sayıla için bir "müjde" de var. 
Gelecek sayı "Sosyalist ülkelerde Mark· 
sist Muhaleret Hareketleri" özel sayısı 
olacakmı-ş. Yayınlanan özel sayıda Erol 
özkoray imzalı "Fransız Komünist Par· 
tisi StalincilikLen Demokratikleşme Sjj.. 
recine (1920-197S','l başlıkh bir yazı var. 
Her ne kadar bu tür dergilerde imzalı 
yazılar yazarlarını baRlarsa da, Birikim 
genel olarak böylesi hastalıklı görüşle· 
ri sÜlekli yayınladılına göre, yazarı Biri· 
kim 'den ayrı düşünmek için bir neden 
yok. 

BUTUN BUNLAR YENI DECIL 

Yazırun deRinrnek istedilimiz yanı 
yazarın FKP'ye ilişkin çarpık görüşleri 
deRii. Yazı içinde geçen ve çok şeye işa· 
reL eden bir iki pasajla ilgili. İlgili pasaj· 
lar aynen şöyle: 

..... 'Stalincillkten annma' (Destalini· 
sation) sürecinin etkileri 'sosyalist blok' 
içinde etkilerini göstermeye başlamıştlr. 
Bunun en trajik örnelini Macaristan ya· 
.şamı-şbr. 1956'da kendiliRinden ba-şla· 
yan hareket geni, halk kitlelerine yayıl· 
mıştır. Gyorgy Lukacs'ın deyimiyle 
1956Ay.klanmasl"dikta törlüRe, Sovyet 

egemenliline karşı yönelmiştir. Come· 
con çerçevesinde ülkelerinin sömürülme
si ve özgürlüklerin olmaması nedeniyle 
başlayan Macar İhtilalinin amacı Parti
Devlet ikilemini yıkmak ve daha 'insan
cıl bir sosyalizme' geçmekti. Sovyetlerin 
bu ihtilali lanklar ve kanla bastırması, 
tim dünya sosyalistlerini 1939 Alman· 
ya·Sovyet paklı ertesi açılmış olan yeni 
bir ideolojik krize sokmu-ştur.'

, 
{Birikim 

Sayı 40-41 Sayfa 57/58} 
Devam edelim: ..... 'Insancll bir 505-

ya1izm' isteyen ve bunun için ekonomik 
liberalizasyona karar veren Dubçek yö
netim indeki Çek halkı, Var-şova Paktı 
ordularının müdahalesine ulramıştır. 
Brejnev'in geliştirdiRi 'sınırlı' egemen· 
lik tezi (1968) Sovyetlerin 'uydu ülkele· 
re' tarudıkJar göreceli özerklilin boyut
larıru göstermi-ştir." (A.g.e Sayfa 58) 

"Şecaat arzederken merd·i kıpti sir
katin söyler" diye bir özdeyi-ş vardır. Bu 
konuya ilişkin olanı.k sadece bu sözleri 
habrlatıp konuyu kapatmak miinkün. 
Ancak birkaç söz daha söylemek gereki
yor. Marksizm adına kar-şı devrim saw
nucu.luRunun yakasını bu kadar kolay 
bırakmamak gerekiyor. ınsan olaylara 
burjuvazinin gözli.ütleriyle bakınca, bun
lan örür. Burjuva basınında gerek Maca
ristan ve gerekse Çekoslavak karşı dev
rimci ayaklanmalarına ilişkin yeteri ka
dar yazı, tefrika çıktı. Aynı seviyedeki 
edebiyab bugi.iı Aydınlak gazetesi sür
dütüyor. Maa'cu akımlarla "mubabbeti· 
ni" gittikçe arttıran Aybar da aynı ker· 
vanın içinde. Şimdi bunJara "Marksist" 
oldueunu öne süren Birikimi de katıldı. 

Sosyalist bir ülkede "ekonomik !ibe
ralizasyon' 'un ne anlama gelecetinin yo
rumunu okuyuculara bırakarak yazıda 
öne siiriien şu görüşlerin altını ç lzmek 
gerekiyor. "Sovyetler BirLiRi diRer Sos
yalist ülkelerdeki sosyalizm insancıl de
�i1dir. Macaristan'da ve Çekoslavakya'da 
halk bunun için ayaklanmıştır." 

IşIN PERDE ARKASı 

Gerçekten durum böyle midir'? Ger· 
çekten de Macaristan ve Çekoslavakya' 
da yer alan olaylar "daha insancıl bir 
sosyalizm" kunna amacını giden halk 
ayaklanmalar mıydı,? Bu konuda Biri· 
kim'den daha güvenilir kaynaklar var. 
önce bir kaç söz gerekli. Macaristan'da 
1919'da kurulan Sovyet iktidarı aynı yıl 
karşı devrimci bir ayaklanmayla düşürii· 
dü. 1945 yılında işçi sınıfı iktidarı yeni
d"n ele geçirdi ve sosyalizmi kunnaya 
gi,rişti. Eski egemen sınınarı, onJarın 
yandaşlarını ve toplumda bıraktıklan et· 
kileri kuşkusuz bir kaç yılda silmek 
miinkün deRil. Nitekim eski egemen sı· 
nınann kalıntılan (kapitalistler, toprak 
aRaları, soylular, kilise vb.) 1956 yılının 
sonlarında yenidenbaşkaldırdı. Emper· 
yalist güçler bu unsurlanı. en yakın des
teli sundular. Olayın doQ:ru tanımlama
sı -şöyle: 

" ... Budapeııte sokakl.rına kaT'liI dev
rimci terör hükiineti, komlilisller ve ile
ri fjıurli insanlar kitleler halinde öldürii
düler. Parti militanlarının koopenlm
çirtıik liderlerinin, meclis ba-şkanlanrun 
ve sosyalizm kahramanlarının bınlercesi 
hapishanelere atıldı ve onları kaUelmek 
için hazırlıklar yapıldı. MİNDSZENTY' 
nin liderliRindekl büyük kapitalistler. bü' 
yük toprak aRaları, bankerler prensler ve 
konUar bir dera daha sıyasal alanda boy 
gösterdiler. Parlamentoda görtidiier, iki 
glil içinde 28 kadar karşı-devrimcl parti 
kurdular ve hatta köU»üRijyle ün salmıŞ 
Macar Hayatı Partisinin kuruıu,un bile 
ilan ederek kentlerde ve Cabrikalarda 

' 'Herşeyin geri gelmesini istiyoruz" slo
ganJarını ortaya atblar." (J.Kldar ''M •. 
carislan Karşı Devrimi 1956" sayfa 32· 
33) 

Devam edelim: " ... Olkenin iç iş.m
ne emperyalist müdahaleyi önlememiz 
gerekiyordu, çiilkü emperyalist .j.nlar 
coşmu-ş, Budapeşte'ye açıkça gelip Cit· 
mekteydiler, Ingiliz askeri .leoesi ve 
digerleri Macaristan'ın iç işlerine müdııı· 
hale ettiler. Amerika Birle$k Devletleri' 
nin Budapeşte temsilcisi .yakl.nmaya 
hizmet için iki radyo istasyonu kurdu. 
Bir dakika içinde özgÜl AVNpI Radyo
su'na ve diRer düşman radyolanna Buda· 
peşte'de olan heroŞey hakkında -eler 
propagandalan için ihtiyaçlan olursa
bilgi verebilecek durumdaydılar," t�. 
Sayfa 7 1 /7 2} 

SOSYALIZM V AR MI? 

Başında bankerlerin, soylu.ımn. top
rak aRalannın ve kapitalistlerin buklndu
Ru, emperyalist güçler tanrındin cin
teklenen "Daha insancıl bir S06yallzm" 
kunnayı amaçlamış 'lialk ayaklanma
sı". Birikimin yazan böyle söylüyor. öy
le anJaşılıyor ki kar,ı devrim hareketi 
Macaristan ve ÇekosJavakya 'dı bI. .. rdl 
olsaydı Birikimeiler bundan seviaç du
yacaklardı. Bu bayıarın maskesini dÜfjj.. 
recek bundan daha somut ve ÇarpllCI bir 
başka örnek bulmak herhalde kolay ol
mazdı. Bu açıdan Erol özkoray'" te Bi· 
rikim'e bu fırsab yaratbkları için te�k
kÜl etmek gerekiyor. 

Şimdi yazının ba,ında SÖZ konusu et
tiRimiz burjuvazinin ideolojik şartlındır· 
masının sözde "marksist" bir kılıla bü· 
r�müş biçimlenişidir. 

Aslında bu tartı pa sürmeUdlr. Zin 
söz konusu olan Birikim sorunu delil' 
dir. Aydınların, yapılarında var olln biı 
elilimin teorik kılıf. büıüımesidir s0-
run. Amaç soyut bir demokrasi. sadeC( 
dl"momsi, aydınlar için demokrasi ya 
da aydınlara parti içinde gevezelik etmı 
hakkı. 

ışçi sınıfı ha,reketine zarar vermedik 
leri sürece varsın eevnellk ebinler. Işçi 
sınırı herkese layık oldulu deReri ver· 
mesini bilmi-ştir. Bundan sonra ,.şırmu 
için bir neden yok. 
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i İşÇi-Kültür Deoıeği Genel Başkam İlhan Akahn� 

Barıs mücadelesi, 
• 

bağımsızlık, 
demokrasi sosyalizm 

mücadelesinden 
.BU YIL BIR ''DONVA BARIŞ Gt)NO" TOPLANTısı DOZENLEYEN ıŞÇı KOLTOR DERNEG I'NIN 
GENEL BAŞKANı LIBAN AKALIN YORtlYOŞ't)N SORULARıNı YANıTLADı' 

ayrılamaz 
o Bın, içiııı micadde:dm aıt &DbyonM ... ? 

• Ydlardan beri, dmya balktan, I Eylül'lerde, ba· 
nş ve kardeşlik istem ve özlemlerini dile getlriyorlar. 
Bu eylemler, dmyaybarlŞl için verilen mikadelelerin 
bir parçası. Ban, ve kardeşlik istem ve özlemlerinin 1 
Eylii gimlerinde dile getirilmesi çok anlamlı. Çünkü, 1 
Eylül: 2nci diOya savaşının başlatıldılı tarihtir. Fa
şizm, 2 nci diOya .savaşı lle insanlıla saldırmışb. Ama 
insanlık bu saldırının da üstesinden gelmişti. h� var 
ki, diJnya, faşizmden tiinüyle kurtuıamamışb. Ancak, 
bir daha gelmernek üzere kesin yenilgiye uRradıtı w· 
keler, 2 nCi dünya savaşı sonunda işçi sınıfının iktida· 
rı aldıtı \.ikeler olmu,tur. Nitekim, 2 nci dünya savaşı 
sonrası sosyalizm, bir sistem olarak varlılını ve etkin· 

ı lilini belirlemiştir. 
Çalımızda. sosyalist sistemin varlılı yanında aynı 

zamanda ulusal kurtuNŞ hareket ve devrimleri de yay. 
gın1a,mı4br. Arbk kapitalist dwya içinde yer alan sö· 
müren ve sömi.WIen toplwnlar arasındaki çeıı,kl ve 
çatı�1ar kesldnlc4ltll,tir, 

Ayrıca, kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfı politik ha
reketleri. güçlenmi" bazı iikelerde ise iktidara alter· 
natif dunıma ,elmiljtir. 

ÇAlımız. kapitalizmden .sosyalizme geçi, çalımr 
ctrrken. bu somut durummdan da kaynaklanılmakta· 
dır. Sosyalizmin güçlenmesi, geni,lemesi ve yayguııa,· 
ması yanında kapitalizm sürekli gerilemekıe, alanı da· 
ralmlktadır. 

Bu olgum. emperyalizm aşamasındaki kapıtalist 
dünyanın pazarlarını, ham madde kaynaklannı ve ö· 
zellikle emperyalizmin temel niteliklerinden olan ser
maye ihıacı ve yatııım alanlarını sürekli genl,lebnek 
istemlerini engellemektedir. 

Kapita1ist-emperyalist ilkeler arasıdaki çıkar çablj
matan da iıpn içine drince, dolu ge-;eıi saldır"n ve 
savaşçı olan emperyalizm, savaş tehdidi ve uygulama
..... kaynaRı olmakmdır. 

Bu nedenle ban,ı kazanmak, emperyalizme kar,ı 
zorlu bir mi.Udeleden ıeçecektir. 

Bir batka tesbit daha )!apmak gerekiyor. 
Dilıyada emekçi halklar ırasında sava,ı gerektire· 

cek çıkar aynl.ıldan yoktur. Di.i:ıyamn hiç biryerinde 
ve talihin hiç bir kesitinde de olrnamıştıı. Buna ku· 
,m savqann yüklilü OO'Iuzlannda ta,ıyanlar, ölenler, 
sakat kalanlar, evliz...yuftıuz·i"iz kalanlar emekçü .. · 
dir. Bunun Için ban, mücadelesi de örgUtlü emekçi 
kitlelerin omuzlannda yiiuelecektir. Savqıann kay· 
naklen", kurutank ban,ın temellerini atacak olanlu, 
savl.4m gerçek özünü kavrayan emekçi kitleler olacak· 
tu. 

Bu genel deRerlendinneden sonra, arbk bır tercih 
sorunu olmaktan çıkan barıljln kuruhnası uRrunda 
mücadeleyi somutıamak Için, somut tesbitler yapmak 
gerekmektedir. 

Bu konuda ilk söylenmeısi gereken, 2 ncı dlilya ... 
va,ı sonunda bır döneme dam ... nı bl_n emperya.1i.z
min bir uYl",a-nmuuıa dönÜf bazD'lIklarıdu. Bu, 50' 
luk S1.vqbr. Soluk av .. dönemine dönÜf istemleri, 
lilahlAnma yuı,ım köri.iklemepln sonuçlanndan biri· 
sidlr. Çalıınızdakl blllm .. ı ve teknolojik ıellşmele
rin sa,.. _naylne uygulanması sonucu buıikı için 
NöTRON bombla oluşmuştur. Buı,tan yana U,in 
dünya emekçi güçleri NöTRON bombasına kar,ı ey. 
lemJere lirt�i,ken, ancak yaratılabilecek soluk sa· 
va, ortamında bu bombının yapımı ve yayıınla,tırll· 
ması, emperyalist likelerce miinkliı ,öriimeldedir. 
Sotuk sav .. ortam ... döııüt 110 lıirllkte NATO üy .. ı 
iikeleri NöTIWH bomba .. Ile donaboa ımdeme ge
drUml,dr. 

�Ban, için mi.i:adele etmenin bir ko,ulu olan} ulus
lararası yaşamda t.nş için verilen mücadele ile uyum 
ve da�nışma içinde olmanın öneml bu tesbitle iveru· 
lik kazanmaktadır. 

Olkemiz, orta dotu ve Kımı. 5«Unlan ile di.i:ıya 
bon,mın fiilen tehdit a1bnda tutuldulu bır bölcede 
yer almaktadu. Ostelik, ülkemiz, emperyalizmin .. � 
dırgan biokianDdan sadece biriıl olan NATO ijyesidir. 
Aynca, bu durumu pekiştirici olarak, emperyalist 
ABD Ile ikili anlasmalar yürürlüktedir. Bu durum, ii
kemizde kaçınılmaz olan balımSlzbk mücadelesinin 
önemini vurgulamaktadır. 

Emperyalizm. kendi nüfus alanındaki ilkelerin de
mokraükleşmesine kesinlikle kl.l1ldır. Bu kar,ı olma 
emperyalizme balh ülkelerin Iktidarlannca yürütwür. 
Emperyalizme balırnb ve ve emperyalizmin .Idırı 
bloklan içinde yer alan-tikemlzdt de demokratiklelj
me yöniilde verilmekte olan IDÜı::ldele •• lenmek 
istenmektedir. Bu Isteme ralmen ülkemizde demok
rasi mücadelesi örgütlü olarak SÜl'düriimektedir. 

Olkemizdeki mücadele, emperyalizmle büti.lılet" 
mllj iç kapitaıizmi hedef alan ilmiııi düzeyde bir mü
cadeleyi içerir. Egemen üretlm ililjJr.jleri bakımıııdan 
kapitalist bir ilke olan Türkiye'de, emperyalizme kar
Ijl mücadele, sosyalizm için verilen mücadeleden ayrı
lamaz. 

Sonuç olarak, banş için mikadele, baRunSlzbk-de
mokrasi·sosyalizm mücadelesinden ayrı deRildir. Yani, 
barı, için mücadele vermek soyut deRildir. Ban, için 
mücadele veriyorum diyebilmek ıçın balırnSlzlık-de· 
moknsl-sosyaUzm mÜCadelesinde var olmak geretdr. 

o TUrldye'de ban, madde.inin Uklii bir celeueji 'lU. 
BuSÜM bıdu bant içbı &w:riJJ micaddder .midi. G4milmia 
kotWlanııda ilkemiz. ıo_twwla bu .... ek _ler yap ............ 
dR? Kide 6rJOdcrinde � bu arada demellaboe De tir s6rma
cliıtıaekVclr? 

• Yakm geçmi,te bant için sürdüNen mücadeleye 
göz atacak olursak ilk başta Türkıye ı,çi Partisi tara· 
fından 1 Eylül 1976 da açdan "Sava,_ Hayu" bm
panyasmı habrlamak ıerekiyor. Türkiye ı,çi Partisi 
bu eylemi ile .sav .. kışkırbcdılına kaqı ben, için p. 
düriien mii:adeleyi en geni, kitlelere ula,tırmaya ça
h,ıyordu. Bu eylem ile dikkaUer bir yandan uaıslar
araıı alanda &ürdWwen buı, mücadelesine çekiliyor ve 
bu mücadele ile dayaıu,ma Içinde oIunduıu vurgula· 
nıyor. öte yandan da Ege'de vı Kıbrıs için sürdüriJen 
sava, kl,kırbcdlRırun kar,ısına dJldUniyordu. 

öle yandan cene iikemlzde yakın geçmlıte bir Ba
rı, DerneRi kurulmuş bulunuyor. Barı, mücadelesinin 
bütün diilyada en geniş ban, güçlerini temaU eden ba
rı, komiteleri uacdılı Ile yürüti.idüımü göz önlilde 
tutarsak, bu amacı gerçekleştirme yolunda olU-ljturu· 
lacak bır dernek olumlu bir adım olarakdelerlandiri
lebilirdi. Ne vu ki bazı Oıumlu unsurların ve bu unsur
lann olumlu sayılabilecek bazı davranı,lannın varlılı
na kartın, kanımızca. bu dernek bu gi.iıe kadar ti.in 
barıllÇI güçleri kapsayacak türden bir bant mücadele· 
sini amaçlayamamı, buaınmaktadır. Tenine bu gme 
kadar düzenlenen "bab dünya barış glilü" toplanbla
n, bu mllcadelenin kitlesel ve tlin ban,çı ıüçleri kap
IItnlyı amaçlayan boyutlarda ele alınmak "'tenmedı· 
IlnI löderml,Ur. Du grupçu ve dayatmacı hesaplar 
ile yftle,tirUmek Istenen Imaj ulu .. l düzeyde " bir da
vanın" .. wnuculıanndan vu oldutu; uulllararası. dü
zeyde Ise, sınıf mücadelesinde "enterııısyonal" gölÜ' 
nlinüdür. Bu amaçla yapılan geceler, nesnel olarak 
barı, mikadelesini yaygınlaştırmayı deRII, dar hesap· 
lann iOrrucunda bu uluslararası glilU hatırlayan, birer 

eylem biçimi olmaktan öteye pdememi,tIrler. Ran, 
gibi son derece tapumlı bir mücadeleo.in li! dar be
.. pılra '" daya_cılıla mbaımDiimm ol_dılı 
açıkbr. 

NöTRON bombo .... klrtl tüıı dmyada -_
yalar yürü_ek_rlt. O_de de BARIŞ DEIl
NEOI bu kam .. nyayı yürütmek Iltemekteıfrlor. lla
n, Demelinin bu istemini dolal taıp&makmyız. An
cak üzerinde durmak iltedilimis koou, bu kampanya
yı yürütürken bI.�rutan )lÖntemlermr. 

Bir kere "Nötron bom"liII1I hayır" ada ile YÜrOOi
len ve banş için verilmelde olan miEadelenin bir par
çası olan bu kampanyaya, konUlU ve kapsamı eerell. 
um demokratik kitle ve meslek örgütlerinin katlllDUl
nı .. llarnak cereldr. Bu ıereldllile uyulmu, dar .... p
çu çılwlar iÇ1l yöntem belirlenine, yapılmak !aleni
len i.uı hedefine ulo ..... _ ...... le� olur. � apıImak 
Istenilen itin bu çerçnedt to_ palıuıııa yan
.. ,hıdanı devam elmek ioe yulıanda belirtiiiimiz aııo
lemıerimizin dalru_tunu orta,. koyar. 

Nilekim, bon, mücadele.1 pbl çok önemli bır ko
nu, lek ,.rubun tebllndeyml, Pbl I!Ölterllıııer ll&en
mi4, "Nötron boınbo ... \ayır" odb �yaııııı 
Merk" Koorclnasyon kunıu, ..... taryuı •• IIII", 
Koordinasyon kunılU, kampaııyamn ldU ... yöıılkıü 
küçiinsercesine, ki"e ö1JUtlerine " dayatlDa" poUtlka· 
.ını siirdüimütlerdlr. Bu daya_ 1w'lUııdl doinı m
v .. alan kitle örgüderine yem bir d.yatma p1aDlanmı, 
ve yirürliijle konulDluıtur. Bu plon, ö"üUerln örıiil
.. I baRımsızlık\annı hiçe ayan, örtü! .. beleri Ile ör
güt genel mertezkmni birbirine kartı tın' ılmaya zor
layan biçimdedir. Bu plan tutmamııtır. TOM-DER, 
TOTED, Genç-<lncü ve i�i Kiitür Dernell çab_
lardan çekitrni�\',ubelerine ıerekli talimıb vermi, .. 
Barı, DerneRi · Genel Ba,kanlıll .. durum ayn _yn 
yazılmışbr. 

Sonuç ola� büti,.iı bUDlar. ''Nötron Bom ..... 
Hayır" kampanyasım yürütmekte olın Buı, JLıeırDe. 
linin, barı, mücadelesine ve bu mücadelenID lçlnda 
olan " Nötron Bombasına Hayır" kampanyalina bakı· 
,ını ortaya koymaktadır. 

c tKI Kiltir � olarak b. y4 "o..y. aan. �i" 
toplaatla dillleDleclaiL Bu Lu ..... hlIıP.,erir _ .... � 

• l$Çi Kiitür Demeli ol .... , özp kiitür.e a .. t 
çalıııınalan yapmayı, ülkemizde verilmekte olan ba
tımıızlık, demokrisi, sosyaUan mücadelelme k�tik' 
ve .... t alanında örgütlü IÜÇ olarak k_blmayı amaçla
maktayaz. Faıpzmin, l.cl ıınıfı kijtür ve _Mtına diit· 
man oldutunu da bilmekteyiz. 

Bariş için mücadeleden ne ınladılımw söylerken 
'barıŞ için mii:adelenln balımıızlık, demokrasi, ıoıya
ıızm mii::.adelesinden ayrı olm&dılını' SÖYleml,Um. Bu 
anlayı,la, bu yıl "Dünya Banı GiOıü" için 1 Eylii'de 
toplıanb dütenledik. Düzenlememize katılan kitle Öl' 
lüUeriyle birlikte bir dekleruyon hazırbyoruz. Bu 
deklerasyonu yıyınlayaıClltz. Gi.iliil uu .. ı ve uhıılu· 
araıı önemine dayanarak davetlya çımlacalız. Dü
zenlememiz içinde giilm anlamını uytun ftbn·Uyatro 
oyunu-mi.iıik de var. 

Diiıenlemeyl, 300 kl,lIIk deroellmiz "KiitUr Mer
kezl"nde ... gıleyecellz. Ayrıca 1 Eylii'den soııraltl 
iiillerde di.iıenlememizl TOM-DER, TOTED. Genç 
öncü gibi kltel örgütlerl klUelerlne oerglleyecellz. 

Ankara'da Uk kez bu yd 5-15 Eylii tarihlerl ı .... n
da düzenlenen Halk Şrnllline de yayıın biçimde katı· 
lan I,çl Kültür Derneli, her Iki diiıenleme için çalı .. 
malannı yOıunla,tırml,tlı. öni.inüıdekl yıllar içln dü
zenlemeleri hem Içerik hem de kaWan kitle örgüUerl 
oıarak zenginle,tirmek amacındayız. 
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