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Abdullah 
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ile görü�tü 

''Yere yıkılınca kuru yerde 
y.ımayayım diye su dök1Ü1er 
yere. Daha sonra ses seda çık· 
mayınca da ölcij sandılar. Ken
di aralınnda konuşmaya başla
dılar. Beni deniz kenanna at
mayı ve boğulmuş süsü vermeyi 
düşünüyorlardı. Bu arada garip 
bir öksUlÜk gela bana. ölmea· 
limi görünce be�: sürükleyerek 
nezarete attılar ... 

Abdullah Özdemir bir gece 
yarısı evinden alınıp götürüı. 
diAi) karakOıcı. yedi�i daya· 
�I böyle anlanyor. Ka",deniz 
E"ğli'de bir fabrikada çalışan, 
yıllarca senakal çalıımalarcı. 
aktif görev alan, işyeri temsitci
si obın Özdemir aynı zamanda 
bir CHP üyesi. Ş ima Anka",' 
da SSK hastanesinde, midesiıin 
yarısı, dalaiı ve barsaklarından 
2s an alınmış ve öltinelen yan 
dönmüş bir biçimde yauyor. 

giyebiliyor ne de gömleğini. 
Polisler, şimd de onu döve dö
ve karakola götüri.iyorlar. Ge
rekçeleri hazır: "Bekçiyi döve
ni tanımak." Ozdemir'in sözle
riyle, "Uzun zamandır bekleni
len bahaneyi bulunca" baııı· 
yorlar dölmeye: Vur ha \1.Ir ... 

Abdullah özdemir, kendi
sini döven polisleri tanıyor. 
Komtser Bayram'ı ve Trafik 
polisinin adla"nı biliyor ve d
ğer dövenleri de anında i tespit 
edebileceğini söylüyor. Gece 
yarısı evden adam alıp komaya 
sokan bu on polisi belirliyece
ğini biliyor ama iktidarın bu 
polislere ne gibi bir uygulama
da bulunacağı koousunda kuş
kuları var artık. 

KO MANDONUN BöVLESI 

özdemir, ka",kolda ilk kez 
öllin korkusunu yaşadığını an
latıyor: 

Döverlerken de "lıte biz 
böyle komandoyuz" diye b�ı· 
rıyorlardı. 

"Ka",kolcı. on kiıi birden 
devamlı sopaladılar beni. Fala
kaya da yatırdılar. Komiser 
Bayram iki yumruk vurdu ba· 
na, işte o anda içimden birşey
lerin padadığını anladım. Me· 
�er midemin alt .. rafı, dalağım 
ve barsaklarım delinmiş. Komi
ser Bayram bana vururken "biz 
adamı böyle ısırırız işte" dyor-

du. Sonunda dayanamayıp yere 
yıkıldım." 

Iç in in parçalanmasından 
sonra ÖZdemir yere yıkılıyor 
ama kendsini kaybetmiyor. Bu 
arada polislerin konuşmalarını 
işitiyor. Polisler onun öldiiğünU 
sanıp deniz kenarına atmayı, 
boAulmuş süsü vermeyi planlı
yoliar ... 

"INŞALLAH VOLDA 
öLMEZSIN" 

Abdullah Ozdemi' koman
do polislerden yediği dayak .. n 
soora birbuçuk �n karakolda 
sürünmüş. Bu arada karakolda 
oIdu�unu herkes, gibi CHP de 
duydu�u halde hiç ilgilenme· 
miş on...,la. Hükümet tabibi a
ranmış ama her nedense bir tür
lü o da bulunamamış. Sonunda 
kardeıi ve damadı tarafından 
alınıp Ere�li Sosyal Sigomlar 
hastanesine getirilmiş. Acile 
yatlrılmış_ 

Ere�Ii'de polislerden dayak 
yiyen Özdemir usta dayağının 
hesabının sorulmasını isteyeme
den Ankara'ya sevk edilmiş. 
Sevk edilişini şöyle anlatıyor: 

"H .... hanede Dr. Vaşar, ya. 
nıma gelerek seni Ankara'ya 
sevk edelim ded. Yollarda öl
mekten ,korktuğunu ıöyledim 
ben de. Ambulansla pdeceksin 
inıallah bir ıey olmaz diye ce· 

Menemen ve Amas.ya' da 

"Yanıız" güvenlik güçlerinin "Operaıyonu" 'o

nucu mtıeıini ue dola'm, yitirdi. 

vap vercl bana." 
Böylelikle Doktor bile, iii 

Allah'a bı",karak özdemir'i 
Ankaoq'y. yolluyor. O, delik 
barsak ve midesi il�1 saatlerce 
sürünclikten sonra 26 Ağustos 

ııocesi Ank>r.o'cı. ameliyat mo· 
sasına ya.brıhyor. Şmdi ise 
yalnız başına yatmak� ve iyi
leşeceği günleri .. ynıolda meş· 
gul... 

Ve yıllan;a sendikacılık yap. 
masına, bilinçli bir işçi olması
na ba�lıyor bu yedi�1 dayoğı. 
Bwıun uzun zamandır hazırla· 
nan bir komplonun sonucu ol
duğunu söylüyor. 

Zryaretine gittiğimizde ola
yı anlatmaya başlıyor bize. 

Faşist teröre karşı emekçiler görev başında 
"24 Ağustos'u 2S'e bağlı. 

ya.n geceyci. Bir lokantacı ar
kadaşım var, ona gittim. Müş
terilerine himıet ettikten son
ra saat dokuzda falan mutfağa 
çekildik. Vemek yedik, sohbet 
ettik. Konuşa konuşa saati 12 

etmişiz. 
"VOıda yüıüyordum. Eve 

yaklaşırken bir bekçinin tar
tald.nmıı bir ıekilde yerde 
yattılenı görelin. Yardım et
mek istedm ama bekçi yardı
mımt kabul etmedi. Yalnızca 
onu döveni tanıdığımı iddia 
etti. Yapacak bir şey olmayın
ca evime gidip yattım. on da
kika oldu olmadı kapı çalındı. 
Ama nasıl çalınma, pantolon u
mu zor giydim. Kapıyı açUğım· 
da sekiz poliı iki bekçi ve bir 
komiser evi sarml$!a.rdı." 

Abdullah ÖZdemir, evinden 
öyle bir çekilip a!wıyOl' ki, 
kendi deymi ile nO çonbını 

Faşisı terörün boyu Uan 
uzunca bir süre birkaç büyük il
le sınırlı gibi gösterilmeye çalı
şddı. Faşist terörün yaygınlaş· 
ma w..,; son ydlarda bu çaba· 
yı kendiiilinden geçersiz kı1dı. 
Fa�ist odaklar, Anadolu'nun 
çok çeşitJi yerlerinde planlı 
biçimde oIu�bJ.rdukları karar· 
gahlarla, saldırı ve provokas
yonlannı sistemli bir biçlmde 
yaygınlaşlHdılar. B�kaç ay ön· 
ceki Malatya olaylarından son
ra geçen bafta Slvas'ta yaşa. 
nanlar, bu gelişmenen uLaşblı 
düzeyi sergiledi. Bununla bir· 
likte Anadolu 'nun çok çeşıtlı 
yörelerindeki taşist saldırıları 
kamuoyundan gizlerne, raşist 
komploların boyutlarını dar 
gösterme girişimleri 50n bulma
dı. GeçtiRimiz baftalarda A· 
masya ve Menemen'de meyda
na gelen olaylar, sörıü edılen gi. 
rişimleri yalanlayan ömekler 
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arasında. 
Faşist saldırganlann Amas· 

ya'da ciizenledikleri saldırılar, 
geçen iki hafta boyunca kesin
tisiz bir biçimde sürdü. Saldırı
lar, bu ilde de yine geniş balk 
ylRmlarının ilericilere karşı kış· 
kırblması çabası biçiminde 
başladı. Onceki Cuma günü 
ERitim Enstitü!Ünden toplu 
halde çıkan Ilerici ö�encilerin 
üzerine, camiden çıkan bir top
luluk saldublmak istendi. Bu 
girişimin başansız olmasından 
kısa birsüre sonra Hacıköy il çe' 
sinde Bayram Darçın adındaki 
ilerici öitrencinin fa�tst katiUer 
tarafından öldürüldi� duyul· 
du. Tabancayla gerçekleştirilen 

'cinayetin sorumluluau, 10 ya
�ındaki küçük bir çocuRun üze
rine atılmak Istendi. 

Bu olaylan, TOB·DER'1n gi. 
riş kapısına bir bomba yerleşti
rilmesi izledi. Aynı gün evlerine 
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gibrıekte olan ilerici ö�encile
rin iZerine Olkücü Gençler Der
nea!'nden çıkan faşistJer tara
fından ateş açıldı. Açılan ateş 
sonucunda biri aRtt olmak üze
re üç öpnci yaralandı. Genel 
Merkezi Amasya 'da olan '!\ir· 
kiye Bağunsız Yeni Metal Iş 
sendikasının binasına yapılan 
bombalı saldırı sonucunda da 
büyük hasar yarabldı. 

FaşisUerin bu sistemli saldı
rı ve provokasyon girişimleri, 
geçtlRmiz hatı. başında, e1ek� 
riklerin kesilmesi bilinerek tren 
yolu iZerindeki tünel e bomba 
konınasıyla gelişti. Bombanın 
erken patlaması, büyük bir kat
Hamı önledi. Bütün bu saldm ve 
kaUiam girişimleri ne TRT'de 
ne de büyük basında yansıtı1dı. 
Faşist terörün bır böllinünün 
üzerıne örtü örterek "anarşi" 
nin önlendiRI görünümünü ya
rabna çabası böylece bir kez 
daha gözlendi. 

Menemen'de 26 ARustos gü· 
nü aralarında AP' II Belediye 
Başkanı'nın odacısınm da bu· 
lunduğu 25·30 kişilik bir Hür
Genç'lı toplulul!u, Menemen 
Belediye Parkı'nda 4 Genç ön
cü Uyesinin üzerıne salebrdı. Sal
dırı sırasında Genç Öncü üyele
rinden biri bıçakla' yaralandı. 
Bu olayı, bu kez ortaklaşa ha· '
reket eden HUr Genç ve UGD 
Uyelerl, pazar yerinde GöREV 
gazetesi mtan sosyalisUere sal
dınnası izledi. Pazar yerinde ki 

emekçilerin faşist saldırganlan 
karşı koyması üıerine a-labk
tan kaybolmaya çalı"", Hür 
Genç ve OGn üyeleri, bu kez 
bir Dev-Lis üyesini bıçakladı· 
lar. Dev;Lioüyesml bıçaklıya· 
nın Menemen OGn Başkanı 01· 
dutu tanıklar tarafından sıp· 
tandı. UGD Başkanı'nm polise 
teslim edilmesinden ıonra Me
nemen Savcısı da saldırıya ul
radı. 

Olaylar burada da bitmedi. 
Bıçaklanan Genç öncü üyesi
nin aRabeyi de ... tesl gün faşist· 
ler tarafından .. lduıyı utndı. 

.Ertesi �n de bir OGO üyesi si
lahını ateşlerken olay yerindeki 
emekçiler tarafından yakalandı 
ve polise teslim edildi. Fakat 
bütün bu olaylarda polisbı tu· 
twnu, raşist saldlrpnlara göz 
yummak ve onlann saldın1anna 
meydarn boş blrakmak amacını 
açıkça ortaya koyuyordu. Son 
olarak Izm�'den getirilen üç 
araba toplum poIiıbıin de oI1Y· 
ları seyhl oIıın.k IzlediRI IıIldl· 
rili;yor. Bütün bu olaylar, Bele
diye hoparlöründen CHP deRiI 
bütün buıjuva partilerin bı banş 
çaRrıIanyla Bayram mesajlan· 
nın okundulu sırada oluyor. 
Burjuva partilerinin faşist sal· 
dırıyı örtbas edip emekçi hal· 
kın'gödinden uzak tutmak için 
glrlştlAi bu yarışa, ola�ların sö· 
zünü bile etmeyen TRT'nin de 
katılması dikkatierden Ic8ÇmI
yor. 
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,CHP' NiN SOLU 
BEHiCE BORAN 

Once, CHP'ye oy toplamak için solun bölünmüşlüğünden yakındılar. 
Kendi kavillerince solaı idiler; CHP'nin çok çok solunda. Ama verili koşul
larda CHP'yi desteklemek, ona oy vermek gerekiyordu. Birinci gerekçeleri 
MC'ni" her ne pahasına iktidardan gitmesiydi, ikinci gerekçeleri solun bölün
lT1Üşıüğü. 

Saldırıları, cinayederi, "can güvenliği" umudunu baş propaganda aracı 
yaptılar seçim dönemi boyunca. CHP gelecek, anababaların kaygıları, gözyaş
ları dinecekti. Her akşam çocukların okulda" dönüşlerini korkuyla bekleme
yeceklerdi. Yurttaş sokakta rahatça,güvenlikle yürüyebilecekti. "Anarşi" or
tamı kalkacak, öz�rlük ortamıgenişleyecek; "rahatçaörgütlenme,gelişme ola
nağı bulunacak, sola, "urlu ufuklara doğru yelken açıp gidilecekti." Bu ara
da "halktan yana" bir takım "hakça" işler yapılırsa o da iktidarın kazanımlar 
hanesine kaydedilirdi. Bu işlevleri yapacak CHP iktidarı sol için bir kademe, 
bir ara aşama olacaktı. Böylece, kendilerini CHP'nin çok çok solunda sayan
lar için sorunlar adım adım, yağdan kıl çeker gibi çözülecekti. 

Bunların hiç biri olmadı. Hiç birinin olmayacağını işçi sınıfımlZI(1 bilim
sel -sosyalist partisi TIp, çok öncelerden açık açık, tekrar tekrar söyledi, uyar
dı. Terörist olaylar da dahil, bütün sorunların kaynağı yapısaldı. CHP 
ise, tüm "bozuk düzen" ve "düzen değişikliği" edd>iyatına karşın, ne "düze· 
ni" gerçekten değiştirmek niyetindeydi, ne de onu değiştirebilecek nitelikte ' 
bir örgüttiL Iktidar sorunu parlamento dışı ve içi basit bir oy hesabı sorunu 
değildi. Gerçekten iktidar olabilmek için dayanılan sınıfın aktif desteği ne ge
rek vardı. CHP ise geniş emekçi kitlelerin oylarını alıyor, ama oylarını aldık
tan sonra onların politikada etkin, örgütlü güç olmalarını kesin istemiyordu. 
Oysa egemen s.nıf büyük burjuvazi ve' ortağı emperyalist güçler karşısına an
cak işçi, emekçi kitlelerin örgütlü gücüyle çıkılabilir, karşı güçler geriletilebi-
lirdi. � 

Bunun için Türkiye Işçi Partisi seçimlerden önce CHP'ye ortak bir plat
form üzerinde iş ve güçbirliği önerdi. Bunun için TIp seçimlere girdi, parla
mentoda en etkin olabilecek partiler bileşimini gerçekleştirebilmeyi hedef 
olarak ortaya koydu. Parlamentoda işçi ve emekçi sınıfların "ğırlığı duyurula
bilmeli, CHP soldan denetlenebilmeliydi. Olmadı. 

Kendilerini CHP'nin çok çok solunda sayıp da CHP'yi destekleyenler 
bu görüşlere hiç iltifat etmediler, başlarını kuma sokup gerçekliğe gözlerini 
kapayarak. Aralarında kalem sahibi olanlar tek bir satır yazmadılar işçi sınıfı 
partisinin dikkati çektiği, mücadelesini verdiği konular üzerine. Tam tersine, 
kızgındılar TIp seçimlere giriyor diye; ihanetti bu. Oyların hesaplanma yönte
mini bilmeyenler, öğrenme zahmetine katlanmadan, TIP'in bilmem hangi il
lerde CHP 'nin birer milletvekili daha çıkarmasını engellediğini bile iddia ede
bildiler. 

Şimdi CHP iktidarından memnun değiller. Ama CHP avukatlığı sürüyor. 
Türkiye o denli köşeye s.kıştırılmıştı ki, manevra alanı kalmamıştı, hangi hü
kümet gelse aynı şeyleri yapardı, yapmak zorundaydı, filan filan ... 

Ama CHP 'yi savunmaya bu kadarı yetmiyor. Soldan yakınılıyor yine. 
Bu kez CHP'nin başarısızlığını solun üstüne yıkmak için.CHP'yi sağ denetli
yor, onun için de CHP sağa kayıyor. Solun ağırlığı yok, soldan denetim yok. 
Bu durumda sol aklını başına toplayıp derleneceğine, toparlanacağına bölUnü
YOf da bölÜnüyor. "ülkenin umudu sol" böyle mi olmalıydı? Sokaklarda fa-

o şiun kol gezerken parlamentoda bir tek sosyalist temsilci yok. Birleşmeli 
efendim, sol birleşmeli. 

Peki, bu yakmılan durumdan yakmanlara da bir sorumluluk payı dUş
müyor mu? Solun CHP'yi denetleyecek ağırlıkta olabilmesi için, sosyalistlerin 
parlamentoda temsil edilebilmeleri için ne yaptılar? Hiç birşey. Tam tersine, 
tek bir oy'un bUe CHP 'den başka bir yana gitmemesi için çırpındılar. Kitlele
re ısrarla CHP'yi tek umut kapısı gibi göstererek, solun bölünmüşlüğü, güçsüz
lüğü konusunu ağızda sakız yaparak CHP'nin solundaki gerçek umudu gözler-

den uzak tutmaya çalıştılar. Yeni yeni bilinçlenen, sola yönelen kitlelere 
CHP'yi tek seçenek olarak ileri sürdüler. Bugün olanların olacağı önceden bir 
bır söylenmişti, şimdi yakınmak niye? 

' 

Sonra solun tHilünlllÜşlüğündcn bu kidar yakınıyor, üzülüyorlarsa -ken
dileri de CHP'nin çok çok solunda olduklarına göre- bu bölünmüşlüğü gider
mek için harekete geçmeleri gerek. Öyle hareketten uzak durup, yargıÇ kürsü
süne oturarak, ahkam kesmekle olmaz. Işçi s.mfının örgütlü politik hareketine 
katılmadan, katkıda bulunmadan gerçekten sol; sosyalist de olunmaz. "Sem
patizan" olunur ancak. Düşünülenlerle yaşanılan pratik özdeşleşmelidir. Te
mel kural bu. 

CHP 'nin solunda bunca parti var, hangisini seçelim, tavrı da ciddiye alı
namaz. Sol, solculuk konusunda bu denli "duyarlı" ve "ilgili" olanlar, parti 
diye ortaya "çıkmakla parti olunmadığını elbette bilirler. Işçi s.nıf}nın partisi 
olmanın ölçütleri var. Hangi partinin bu ölçütlere uygun, nitel ağırlığa sahip, 
ciddi, geleceği olan parti olduğunu da pekal.a bilmektedirier. Ama CHP tut
kunluğu ve avukatlığı bunu kabullenmelerine ve açıklamalarına engeldir. 

Yalnız bu da değiL. CHP tutkunluğu ve avukatlığının ardında kişisel 
"düzen" sorunu var. CHP ara aşamasından geçilerek "adım adım devrime gi
dilecektlse kişinin düzenine halel gelmeyebilir. Hem kişisel düzenini koruyabi
lecek, hem en keskin solcu, devrimci kesilebileceksin. Ilk kez sandala binen 
adam ne demiş? "Oh ne güzel! Hem otur, hem kay git." 

Şu solun bölünmüşlüğü iddiası da şöyle bir varsayıma dayanıyor: "Sol" 
diye bir bütün var. Dar grupçu ayırımlardan, sürtüşmelerden ötürü parçalam
yor, bölünüyor. Bu gruplar bu dar kafalılığı, grupçu küçük hesapları bir yana 
bıraksalar sol bütünleşir. 

Oysa sol diye bir bütün yok. "Sol" içeriği ve kapsamı belirsiz, bulanık 
bir kavram. Çeşitli partiler, gruplar, akımların varlığı solun bölünmüşliiAünÜ1l 
bir sonucu değiL. Toplumun çelişkileri, değişme halinde oluşu, s.nıfsal ko
numları, zihinsel biçimlenmeleri farklı kişi ve kesimlerde farklı algılamalara, 
tepkilere yol açıyor. Burjuva ideolojisinin etkileri, kalıntıları, "keskin devrim
ci" laf kalabalığı örtüsü altında sürüyor. Bu duruma bir de provokatörler ve 
proVOkasyonlar eklenince tablo tamamlanıyor. . 

Sol'un değil, işçi sınıfı hareketinin birliğidir söz konusu olan. Sol'daki 
kargaşanın temizlenmesi ve işçi sınıfı hareketinin birliğinin gerçekleşmesi ise, 
işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisinin sol içinde egemen, sürükleyici hare
ket haline gelmesJyle olacaktır. Kimi politik gruplar giderek buna katılacak
lardır, kimileri de güçlü ana akıntının ters yönünde küçük anafor akıntılar gi
bi kalacaklardır. 

Işçi sınıfının ideolojik, politik, örgütsel birliği sorununun yanı sıra bir 
de ilerici demokratik güçlerin ve kuruluşların emperyalizme, faşizme ve geri
ciliğe karşı güç ve eylem birliği sorunu var. Bunu oluşturmada da belirleyici 
öge işçi sınrfı partisinin güçlülüğü, etkinliğidir. Yine de, solda yerahr görünen 
tüm grup ve kuruluşların böyle bir birliktelik içinde olmaları söz konusu de
ğildir. Kimileriyle temel ilkeler açısından biraraya gelinemez; kimileri de ben
cil, tekil davranışlardan kurtulamadıkları için toplu, ortak çalışmaya gelemez
ler. 

Denilebilir ki, bunlar, uzun vadeli işler, sorunlar ise güncel ve ivedi. öy
le. Ama güncel ve ivedi sorU;ların bir çırpıda çözüm getirecek, ortalığı birden 
güllük gülistanlık edecek hazır reçeteleri yok. Kof umutlardan, işin kolayına 
kaçmaktan vaz geçip uzun vadeli hesaplar yapmak, hedefler koymak gerek. 
Ama bu "uzun vadelilik", işleri zamana, kendi akışına bırakmak demek de
ğildir. Uzun menzilli bakış açısırdan güncel sorun ve gelişmeleri değerlendi
rip her günün gereğini bu çerçeve içinde günü gUoone, tutarhlıkla ve inatla ye
rine getirmek demektir; günlük çalışmaları birbirinden kopuk, günlük olaylara 
bağımlı olmaktan kurtarmaktır. 

Işçi s.nıfının bilimsel sosyalist partisi TIp bu anlayış içinde çalışmaları
nı sürdürüyor. 

1 i i 
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FeyzioR'u: "Geniş tabanıı" bir çiSziime dclru çark ... 

r------l 
i i 
I SERMAYE S öZCÜLERINCE YAZılıP çiZILENLER i SERMAYENIN CHP'DEN ISTEDIKLERININ UCU BU· 

I CACı OLMADıCINI GÖSTERIYOR . .. VE YAPILAN i 
TÜM SERZENlşLER DEMOKRATIK KURULUŞLA· 
RI MC'DEN DE ÇOK KAPATMAYA YELTENMIş 

I OLAN CHP'YE YÖNELTILiYOR! ARDıNDAN ŞU i 
TEHDIT GELIYOR: 'TÜRKIYE'NIN BU GIDlşE TA· 
HAMMÜLÜ KALMAMI ŞTIR." 

i ÖTE YANDAN CHP "GENIş TABANLI·' BIR ÇöıÜ-

i 
L

ME DOCRU YAVAŞ YAVAŞ ÇARK ETMEYE BAŞ. 
LAYAN FEYZIoCLU'NU YATıŞTıRMAK I ÇiN Y:Jı 
BIR DERNEKLER YASA TASARısı HAZıRlıYOR. -------

BURJUVAZiNiN KARARTMA TAKTiGi 
Geçtie-imiz haf ta i doku oduk

ça dökülen, dökilldükçe zalimIe
şen Türkiye kapitalizminin ege
men sınıfı büyük sermaye ve geri
ci ittifakının hertürlü kışkırtma 
ve propaganm aracını kullanarak 
cinayetler dizisine ekJedie-i yeni 
bir halkayı oluşturdu. 

Dış emperyalist odakları sis· 

tem içerisinde köşeye sıkışbr· din, mezhep, inanç, düşünce ay
dıkları Türkiye kapitalizmini e- dıheını şoven milliyetçi propa
konomik ve politik yönden biraz ganda fitiliyle ateşleyen burjuva
daha pençelerine sıkıştırmaRa zi korkusu oranında artan zalim· 
çalışlIken, her boydan yerli iş- liC:iyle, korku ve yılgıyla sindire
birlikçieri köşeyi karatmaRa, ta· bileeeerni wnduRu YiRmian, fa
rihsel hainliC:ini ve sab.lmışbRınl şist ideolojisinin kiUe tabloma 
gözardı etmeRe çabalamaktadır. yaymaga çalışmaktadır. 

Her türlü politik, ideolojik,' Büyük sermayenin sesi basın 

BASKAN SADıKLAR "BIRAZ · 

CHP'LiDiR" .' 
Ekonomik ve politik buna

lım erafiA:inin tepe noktalar 
çizdiii dönemlerde kaaasından 
çok başkanına paha biçilen 
Merkez Bank.a.sı'nda deniz gene 
kıpırtılL 

Merkez Bankası başkaru Ca
fer Tayyar Sadıklar, belki de 
YOR OYUŞ'ün piyasaya çlktığı 
(Ünlerde bu görevinden alma
cak ve hakkalda "hesapları tah· 
rif etmek ve "örevini kötüye 
kullanıraktan" soruşturma açı
lacak. 

Acaba yeni bir Naim Talu 
olayı mı?. 

Naim Talu da, 12 Mart'ın 
birinci balyoz hükümetine kaCa 
tutmuş, daha sonraki balyoz 
hükümetlerinde önce Ticaret 
Bakanlı;ma, &onra da Başba
kanlıb kadar yükselmişti. 

·Talu dahaı &onra Cumhur
başkarunca kontenjan senatörü 
seçilmiş, ancak Akbank Yöne
Üm Kurulu DaşkanlıAı görevi
ni daha çekici buldulu için se· 
netorlükten iıtira etmişti ... 

Bahtuun rüzgarı Tayyar S.
d ıkl.r'ı hangi limana götürür bi
lemeyiz. Ama çevresinde "yu
muşak bir bürokrat" diye nite
lenen Sadıklar'bü!biraz tarum.
;. ÇallŞlraak, kendi adına eele· 
celinin pek karanlık olmadıRı 
da görülebilir ... 

Oç yıl önce Birinci MC dö
neminde Merkez Bankası Ba,
kanlılma getirilen Sadıklar da
ha önce Hazine Genel Müdürlü
A:ü ve Maliye Bakanlılının dı, 
ülkelerdeki görevlerinde bulun
du. Bürokraaide ilk büyük göre
ve geürilmesmde şimdiki Ma· 
liye Bakanı Ziya Müeı.zinoRlu' 
nun imUlsı vardır. MüezzinoA
lu 12 Mart. dönemlerinde eene 
Maliye BakanlıRı koltutunda 
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otururken Sadıklar'ı Hazine 
Genel Müdürü yapmıştı. 

Cafer Tayyar Sadıkla:- resmi 
görevlerini sürdürürken akade· 
mik kariyerini de hiç ihmal et
memiş, hatta doçenUile kadar 
yükselme başarısını göster miş· 
tir. Doktora ya da doçentlik te
zi de bir hayli llgkı.çtir. Tezin 
aw: Japon Kalkınması! ; 

Thrkiye'nin ka�ıtsaz koşul
suz Japon ömeRi lle kalkına· 
caAına manan kalıramanımız, 
MC dönemlerinin hazıne "70 
cente muhtaç" bale getirilir
ken kılını bile oynatmamış ve 
zamanın Başbakanı Süleyman 
Demirel'in takdirini kazanmış
tır. 

CHP aA:ırlıkll hükümetin ku
rultT!8aıY1a birlikte eskl uyaallı· 
Aını yitiren Sadıklar nedense 
hükümete kontur gitmeyi uy
gun gördü. Kendi.mc ıorarsaruz 
"Tam merkez bankasının işlev· 
lerini ö�enmele ba,ladlll sıra. 
da" CHP hükümet olmu,tu!. 

Sadıklar buarada IMF 'ye de 
kendi OJ'un· aJarundm-Uerü1 

pa.slar Krltıtınayı ihmal etmedi. 
, Düzenledj�i bir bum toplantı

sında IMF'nin kararlannı uygu
layacaRını açlk.ladı, "IMF'nin 
limitleri uygulanacakbr" dedi. 
Ama kendisine "limitlerin ne 
oldutu .. sorttlduRunda ise bil· 
medilini söyledi. 

Merkez Bankası Başkanlı
ltından alınacalına kendisi de 
inanmış olmalıydı ki, geçenler
de Bolaziçi Oniversitesine baş
vurdu ama bu isteti reddedildi. 

Bakalım bundan sonra ne 
olacak? 

Ama bu arada Cafer Tayyar' 
LO .iyasal tercihini de öRten
rnek istersiniz herhalde. Cevap, 
"Türkiye'deki tüm bürokratla
rm hepsi biraz CHP'lidir" te
kerlemesine de yakışıyor: 

". A s lında ben biraz CHP 'li
yimdır ama ... " 

Görünürde CHP 'nin gadrine 
uAnrnaRa aday bu zat, acaba 
hAlA niçin elinde "biraz" da ol
sa halka açık CHP hi_ senedi 
bulundurmala çalışıyor dersi
nız1'N.için acaba? 

. Sadı/dor, kime göz kırpıyor? 

öteden beri fısıldadJeı bir özlemi 
geçtieimiz haftadan itibaren sesli 
biI koroya dönüştürdü. 

BAZI "HASSAS" NOKTALAR 

Yerli ve yabancı çok yönlü 
tertip prodüksüyonlarının basın· 
daki kavşaRını oluşturan Hürri· 
yet'de Oktay Ekşi şunları yazd!: 

"- Ne yozıh ki, Soyın Ecevit, 
degişik gerekçelere dayalı oma 
yapuu aynı olon bir korkunun e
siriymiş gibi hareket etmektedir. 

Ecevit, 1976 yoz oylorında 
Güneydoğudaki bazı illerde sık,
yönetim ilanmo honş çıkmış bir 
partinin ıaeridir. O zaman seçim 
hesop/orı yüzünden izlenen bu 
politiko, bugiin Ecevit'in elini 
ho/unu bol/omak ta, anarşi hangi 
boyuta ulaşusa ulaşsUl Sıkıyöne
tim ilan etmekten oilu alıkoy
maktadır .. ': 

Hürriyet başyazarı, öz sahibi· 
nin sesini dile getirirken, Ecevit' 
i bir zamanlar Devlet Güvenlik 
Mahkemelerine karşı çıktıeı için 
suçluyor ve gene bazı "hassas" 
noktalara geliyordu: 

". TOB·DER 'e, POL·DER 'e 
ve lıenzerlerine cl4ha önceki dö
nemde uerilen ml/izler, şimdi 
CHP'nin bu kuruluşların üstüne 
gitmeıini engellemektedir. Kaldı 
hi, bu kuruluşlar ve saydıkmuz 
politilıalar, CHP'nin içinde bir 
grup milletueldli torafından be· 
ııimsenmekledir. O yüzden Ece· 
vit 'in bu kuruluşları ve politika
ları karşısıno alması, &ayııarı hü
kümeti düşürmeye yeten o mil
letvekillerini donltmaıı demek· 
tir. Anlaşılıyor ki, bu gerçek ve· 
ya bir hesap, Ecevit'in hareket 
olonını daral tmok to bir başka de
yişle etkin kanuni tedbirleri ge
tirmeklen onu alıkoymaktodır. '! 

Bu iCadeler de gösteriyordu 
ki, sermayenin CHP'den istedik· 
lerinin ucu buca�ı yoktur. Ve 
bu serz�nişler, demokratik kuru· 
luşları MC'den daha çok kapat
Tn5�a..yeltenmiş CHP'ye ve onun 
aRırlıRını-oluşturduRu hükümete 
yapılıyordu ... Burjuvazinin ölçü, 
iştah ve azgınlı�ının, CHP'nin sa· 
Ra açılan gaz pedalına tanıdı�ı 
sınıryoktu. 

Ve aynı yazıda Ecevit ve hü
kümetine şu tehdit de yöneltili· 
yordu: 

". Ne uar ki, Türkiye 'n in bu 
gidişe tahommülü kalmomışhr. ': 

Ecevit'in içte ve dışta emper· 

yalizme ve yerli işbirlikçisi tekel
lere verdiRi sayısız ve aRI! ödin
lerin karşıheı işte bu sözlerle ya
nıUaruyordu: 

"- Tahammül kalmadı ;!! 
Türkiye ekonomisini, toplum

sal yaşamını ve her alandaki çö
küntüıijnü yönlendiren sennaye 
tahammül sınırı olan "Demokra
tik Sol"a da "yeter" diyordu. 

BAYRAM HAFTASıNDA 
"KıRLARA YAYıLAN" 

F AŞ ıST TERÖR 

Bu tablodan bakıhnca "bay
ram haftası"nda Sivas, Elazı� 

BURSA·DA SERMAYE ÇEV
RELERI IŞçiLERE KARŞI 
YENI BIR SALDıRı DüZEN· 
LiYOR. BIR YANDAN TEN· 
SIKAT SÖYLENTILERi YO· 
CUNLAŞTlRILlYOR, Iş· 
YERLERINDE BASKıLAR 
ARDIRilıYOR; ÖTE YAN· 
DAN DA YER YER TENSI· 
KAT UYGULAMASıNA BAŞ· 
VURULUYOR. ÇıKARTıLAN 
SÖYLENTILERDEN, YAPI· 
LANLARA KADAR HER· 
ŞEYDEN TEK BIR SONUÇ 
ÇıKıYOR: 

Bursa'da 
eski 
oyun 

yeniden 
sahnede 



Ec�uit S,'nyöndim ilan dm�lrten koçutıyormu,!, 

ve Van'da yaratılan olaylann 
dayandı�ı temeller daha iyi de· 
�erlendirilecektir . 

Resmi aA"ızlara göre 9 ölü ve 
100'e yakın kişinin yaralanma· 
sıyla sonuçlanan Sivas olayları 
yansılılmaea ÇallŞı.ldıel gibi "bir 
çocuk kavgası" nedeniyle çık· 
mamıştı. Bu yöndeki kışk(fbna
lara bir ay önceden başlanılmış
tı. Sivas'ta bazı ilerici ve alevi 
yurttaşlar saptanmış, zaman za
man yollan kesilerek kendilerine 
saldırılar düzenlenmişti. Rama
zanda oruç tubnadıkları gerek
çesiyle bazı yurttaşlara saldırı.l
mış, kendileri dövülmüştiL Bu 
arada bir camiye bomba konul
du�u söylentisi yayılmış, dina· 
mit Iokwr.una giden yol fitillen
mişti. Camiierin duvarlanna da 
"sol" sloganlar yazılması ihmal 
edilmemişti. ış, "allah nasip 
ederse" arefe, gününe kalmıştı. 
O gün Kayseri'den ve Erzurum' 
dan bindirilmiş faşist sürülerin 
Sjvas'a gelmesiyle olaylar baş· 
Iatılacaktı ... Ve bu kirli oyun 
aynen uygulandı. öylesine 
sistemli ve düzenli bir tahrip ve 
saldırı yapılmışb ki, çarşıda ha-

Son günlerde Bursa'da tensi-
kat $Öylentileri yaygın bir bi
çimde duyulmaya - başlandı. 
Tekstil, lastik ve metal işkolu
nu kapsayan bu $Öylentiler 
yaklaşık 30 bin işçi ve emekçi
yi etkiliyor. Tekstil işkolunda 
yer yer bazı tensikat uygıJlama· 
ları ile de karşılaşıldı. 

sara uRraıııim 300·350 dükkan 
arasında baztlanrıa hiç dokunul
mamışb. Onlar "ehl·i iman "dan 
"milliyetçi" vatandaşlardı!,. 

özellikle Malatya olaylanndan 
bu Yana do�uda parça parça ve 
hergün adım adım oluşturulma�a 
çalışıJan gerilimgeçtieimiz hafta· 
ki olaylarla bir tramplen noktaya 
çekilmek istenmektedir. 

Nitekim geçt�imiz hafta 
Günaydın'daki sütununda bu ko· 
nuyu ele alan Teoman Erel, Faik 
Türiin'ün bir zamanlar "Anarşi 
kırlara yayılacakhr" şeklindeki 
SÖZlerini hatırlatıyor ve ",oruyor· 
du: 

"- Paşam, şiddetin kıılara ya
yılacağını bildi", /ilmin sonunu 
da söyle bari., :' 

12 Mart'ın İstanbul Sıkıyöne
tim komutanı ve "kontrgerilla" 
ile adı birbirine karışanTürtin bu 
kehaneti, bu yılın başlannda 
"kontgerilla" tartışmaları sıra
sında savurmuştu ... 

Teoman Erel, "hüki..ınıe�çc 
alınan önlemler" konusunda da 
şu anlamlı vurgulamayı yapıyor
du: 

LI. Herhalde TTirün Paşa, Oz
aydıniı Paşayı kırmayacaklır. 

-[B;;a;::ıa7: -: '
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I mik ve ticari ilişkilerin zorunlu bile yardımcı olmamışlardır... c.kI�dir." i 
olarak geliştiriımes� Ecevit hü· Hangi Batılı ülke Türkiye'ye bu Ecevit'in güvenceleri daha i 
kiimetinin savunuculannı, bu yaşamsal gereksinmelerini kar· da ileriye gidiyordu. Ecevit, 

I 
gelişmenin emperyalizmin yeni şılarr ayı üsUendi de hükiinet emperyalist devlet ve kuruluş
politik dayabnalanna konu 01· bunu reddetti?" lardan bu istekleri yerine geti. 
m8Sml örı1eyebilmek umuduy· Bu güvencenin Milliyet baş- rilmese bile, yine de onların ya- i I la, emperyalist güçlere güvence yazarından gelmesi son derece- nında ve onların saldırgan blok
ve-meye yöneltti. Emperyalist de oIa�andı. Fakat aynı güven· ları içinde yer almaya devam 
kuruluşlara, dış ekonomik iliş- cenin, birkaç gün sonra bizzat edeceklerini dile getiriyordu: i 

I 
kilerdeki bu gelişmenin, politik Başbakan tararından tekrarlan- "Kaldı ki kimi ülkeler bu an· 
bir seçime dayanmadıA'!nı ka· dıeı görüldü. Başbakan Ecevit, layışı ve olgunıu�u göstermese
otUamak gerekiyordu. Bu işle- 5 Eyıüı günü çıkan Ankara Bay- ler bile, Türk ulusu, kendi gü. i 
üsUendi. Bay İpekçi 2 Eylü1 gü- "özyeterliligimizi artırma ya barışına da katkıda bulun-I vi, yine Milliyet'in başyazan ram'a yazdıeı yazıda: cüyle kendini kurtarırken, dün· 

nü şöyle diyordu: ve dış ekonomik ilişkilerimizde maktan, jeopolitik konwnıınun i 
"Türkiye'niltticari ilişkilerin· sınırlı kaynaklara ve pazarlara tiin insanlık karşısında kendi-

I de a�lrlıeın sosyalist devletlere baRımlılıktan kurtulma yönün- sine yükledi�i sorumluJukıa 
ve Arap ülkelerine kaydı�ı bir deki bu ulusal kalkınıştan kuş· davranmaktan geri dum·.aya. i 
gerçektir. Ama, bunun bilinçli kuya, kaygıya kapılanlar ola- cakbr." 

I bir politika ile ilgili bulundueu caktır ... Oysa böyle kuşkular- Başbakan'la başyazann bir-
asılsız bir varsayımdır. Olay, dan, kaygılardan kurtulmak biri ardına belgeledikleri güven. i 
politik bir seçimin de�l, zo- kendi ellerindedir. Türkiye'yi celerin sona ermeyece� anla-

I 
runluluklanp sonucudur.'; dar zamanında kıstırıp dize ge- şılıyor. Emperyalizme verilen 

"Batılı ülkeler bırakınız tirme heveslerin� Türkiye'nin her güvence, inand.ırıcıJı�ınl i 
kendilerine ba�unlı olarak ku- ekonomisine ve ilişkilerine bir kanıtlayabilmek için, daha 

I 
rulmuş bulunan sanayü canlan- takım baskı.larla yön verme e�- açık ve daha saelam yeni gü
�ra�k 

.
. destekleri, fak

.
at �lke- �.imleri�i b�.aktıkları oranda, vencelere kapıyı açıyor. önü-

11 ın �unlük �e 
.
yaşamsal ıvedi ge· oylelerıde Türk ulusundan an- müzdeki günlerde bunun örnek-

L reksınmelerınınkarşı.lınmasına cak dostluk ve yakınlık göre- lerini izleyece�iz. 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Ikisi de aynı dönemde sıklyöne
tim konu.tıınhğı yaphkları için 
az çok bir hukukian, bir dost· 
luklorı vardır elbet.. '� 

Işte Tiirbye'de sermaye tel· 
lallannın ve bu arada "iyi niye�
li" görünmeye özel özen göste
ren bazı küçük burjuva kalemle
rin de ortaklıkyaptıkları karmaşa 
ortamının ardındaki gerçek bu-

dur. 
"Sol" adına sergilenen sapık

lıkların, sapkınlıklann, macera· 
cılık ve Maoculuk adındaki em· 
peryalist ,çömezl�in kimin, kim
lerin deA'irmenine su taşlmak 01.. 
dueu ve bu ortamda CHP 'nin ro
lü ve sorumluluklan daha açık ve 
net biçimde gözle görünür duru
ma gelmektedir. 

list işçiler arasında bir hesap
laşma alanı olar.ıık görülcU, Kes· 
kin lafların ardından h içbir so

',nuç çıkarılamadan toplantı bit
ti. 

IŞYERINDE BASKıLAR 
ARTIYOR 

Geçtigimiz hafta Türün'ün ay
lar önce söylediklerine Başbakan 
Yardımcısı Turhan Feyziogıu da 
katllmakta gecikmedi. 

Feyzioeıu, "incelemeler yap· 
rr-ak için" gittiA'i İzmir'de "Par' 
özanlığa 60n verilmedikçe onar· 
şi durmaz" diyordu. 

Feyzioeıu her biri malwn ko
nu üzerine yakılmış şarkıJerın
dan birini tekrarlıyordu: "Yıllar· 
dan beri deulel memurlarını içi
ne alan birçok dernek, Anayasa' 
nın ve yasaların tüm emirlerini 
hiçe sayarak açıhça komünizm 
ue böıÜcülük propogandası yapı
yordu! .. " 

Başbakan Yardımcısı, örnek 
olarak son TöB·DER kongresini 
gösteriyoddu. 

TOFAŞ'ta oyn..,.n oyun
llardan sonra, bundan bir süre 
önce, tensiht söylentileri MA· 
KO işyerinde de yaygınlaştırıl
mıştı. Önce söylentiler başla· 
tılmış, bunu işyerindeki bas· 
kılar izlemişti. Tensikat uygu
laması başladığında da iş ten 
çıkarılanlar öncelikle ilerici, 
sosyalist işçiler, sendika mili
tanları oImuşw. 

Temikat hesaplan 30 bin işçiyi hedef alıyor. 

Bugünlerde tensikat söylen
tileri eski yoğunlukta sürmü
yor. Ancak Renault işyerinde 
baskı alabildiğine arnırıimış 
durumda. Fabrikanın bazı bö
li.iıılerinde "zaman bordroları 
sistemi" uygulanmaya başlan
dı. Bu uygulama ile işçiler, ör
neğin wvalete bile giderken, 
tezgah başından ayrıldıkları her 
süre iç in, şefierden izin kağıdı 
almak zorunda bırakllıyor1ar. 
Bu uygulama nedenryle ceza 
alan işçilerin sayısı da gün geç· 
tikçe artıyor. 

'I\uhan Feyzi�lu'nun hükü
met içinde ufaktan ufaga "geniş 
tabanıı" bir çözlme d�ru çark 
etüei de biliniyordu. Her devrin 
sandalyelisi Feyzio�lu'nu yatış· 
tırmak için olacak, bu arada bir 
dernekler yasa tasarısı hazırlıeı 
da vardır, Meslek örglıtlerinin 
"siyaset yapmalarını önlemek" 
amacıyla hazırlandıRı bildirilen 
tasarının antidemokratik dozu 
ile Feyzioeıu teskin edilmeee ça
Iışdmaktadır. 

Bu oyunlar tezgahlanırken 
de Maden·lş Bölge temsilciliği 
dikkatini ilerici, sosyalist işçi
leri kar.ıılama, onlan dışlama 
üzerinde yolunlaşbrmışb, Sen
dikanın bu tuwmu burjuvazi
nin oyunlarını daha rahat tez
gahlamasına olanak tanımıştı. 

SALDıRıNıN ODAGı 
RENAULT FABRIKASı 

SeriTı;a'i!�� !!!.!r�'@ki son 
saldırısı Renault işyerinde yo
lunlaşıyor, Renault sendikal 
mücadelenin bütün sıcaklığı ile 
sürwrüldüA:ü, sınıf bilincinin 
viiksek olduğu bir işyeri. Iş ye,- . "--ôlrili_ 
rinde sendika böıge 11;:, ......... . 

ği ve temsilciler tarafından sos-

yal ist işçilere, ilerici işçilere 
yönelik olarak sürdürülen tu
tuı'n, sonuçta işçilerin birli
ğin i  bozmaya, sendikaya güven
lerini sarsmaya yol açıyor. 
Temsilcilerin yenilenmesi iste
ği sencika tlr.ıırından sürekJi 
erteleniyor, geçiştiriliyor. Izle
nen bu yanlış tutum zaman za
man bazı işçilerin sendikasız 
kalmayı tercih etmeleri gibi son 
derece vahim sonuçlar da yara
tabiıryor. 

Türi<iye Işçi Partisi Bursa Iı 
OrgUtü tarafından yayınlanan 
bir bildiride tensikat söylentile
rinden amaçlananların "işçile
rin aşırı kapasite ile çalışmaya 
zorlanması, çdjı�� kü��!!;:n 
nın alabildiğine ağırlaştırılması 
ve sendikal ve politik mücadele
nin başında olanların 'temizle
neceği' tehdidi ile bu mücade
lenin sindirilmeye çalışılması" 

• , Ol·.H;"'II\r 
olarak Dt:ııı .... , _. ' 

Gene aynı�bildiride tensikat 
uygulaması ile "kıdemi yüksek 
işçilerin işten atılıp yerlerine 
asgari ücretle işçi alınarak sen
dikal mücadelenin geriletilmesi, 
işçiler arasında işten atılmayan 
ve ücreti yüksek imtiyazlı bir 
grubun oIuşwrulmasl "tehlike
lerine dikkat çekileikten sonra, 
söylentilerden, mücadeleyi za
yıflaırnak için geçmişte Tofaş' 
ta olduğu gibi, bazı ilerici ama 
mücadeleden yılmış unsurla
rın kendi istekleriyle tazminat
larını alıp işyerini terketmeleri
nin de ama.ylandığı bel irtiliyor. 

Söylentilerin yoğunlaşması 
üzerine Madcn-Iş sendikası ta
rafından genişletilmiş bir Böl
ge Temsilciler Toplantısı dü
zenlendi. Toplantıya sendika 
merkezinden Murat Tokmak ve 
Halit Erdem de katıldılar. An
cak toplantı sendika yöneticile
ri tarafından kendileriyle sosya· 

Işveren'in uyguladığı bu 
baskı "sistemi" karşısında sen
dikanın kayıtsız kaldığı, işçile· 
re somut birşey söyleyemediği 
gözleniyor. Işverenin bu ve 
benzeri baskılar ile amaçladığı 
son derece açık bir biçimde or
taya çıkıyor: baskılara dayana
mayan işçilerin işyerinden ay
rılması ve böylelikle hiç tazmi
nat ödemeden kısmi tensikat 
yapm.ik. 

Şimdiye kadar çıkartılan 
söylentilerden, yapılanlara ka
dar herşeyden tek birsonuç Çı
kıyor: Bursa'da eski oyun ye· 
niden sahneye konuluyor. .. 

Bu arada hükümet içinde ll' 
lerden bazılarının MHP ile dirsek 
temasında oldukları ve "vakti 
saati geldieinde" hükümeti indi
rici girişime geçecekleri de yay
gın söylentiler halindedir. 

Ecevit hükümeti, daha öncele· 
ri sonbaharda nisbeten rahaUa· 
yacaeını söylemesine karşın, dış 
emperyalist odakların a� baskı· 
!arına paralel olarak içte düzenle
ııen ortak provokasyonlarla Zor 
günlere sürüklenrnektcdir, 

Geçtieimiz hafta Türkiye'ye 
OECD Genel Sekreteri Van Len
nep, "fırsat bu fırsattır" örneeı 
çantasında TUrkiye'nin Enerji 
Ajansına lam üyel�i konusunu 
getirmiştir. Babnın fiilen ve do· 
zunu artırarak siJrdurdüeu eko· 
nomik ambargonun kıskacında 
1\irkiye'ye Enerji Ajansına üye· 
lik konusunda son imza da allı· 
rılmaya çalışılmak tadır. 
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Türl<iye 
I<apital izmi 
ve dısa • 

Iıcıij ırrı i iI 1 1< 
Gerek dış pol itikitSında, gerekse dış ekonomik ilişkiler alanında "çok 
yönlü" denilen "yeni" arayışlar peşinde görünmeye çal ışan Ecevit 
Hükümeti'nin bugünlerde attJğl adımlar dışa bağımlllı-ğı arthrıcı n i· 
oelikle ...• lIIiiiiiıiiiıiiiiii •••• iiiiiii_iiiı ••••• YUSUF DOGAN • 

Türkiye kapitalizmi, ulaşbRı 
sanayileşme aşamasında yatirun 
ma1laruıl büyükölçeklerle üret· 
menin hazıılıRı içinde gÖ1'Ünnıek
tedir. Bu nedenle, hazltlıkları ta
mamlanmış olan Dördüncü Beş 
Ydhk KalkUlma Planı, kamuoyu
na yansıyan büyüme hızUlut yüz
de kaç olacaRı tarbşma1armın 
ötesinde, büyük önem taşımakta
du. 

Plancılar, 1979-1983 yıllanoı 
kapsayan Dördüncü Plan'da, sa
nayide yapı.sal dönüşümlerin ger
çekleştirilmesinden ve dış eko
nomik ilişkilerde Türkiye'yi sü
rekli olarak artan dış açıklarla 
karşı karşıya bırakan baRunWı
Rm azaltılmasından yana gözillr:
mektedirler. BUDun için, kamu 
iktisadi kuruluşlarının etJdnli�i
nin arthrılmasına özel bir yer 
vermektedirler. Amaçlanan .sana
yi yapısına ulaşmak için, büyük 
ölçekli, entegre ve modern tek
nolojiyi içeren sanayileri gerçek
le,tirme görevi verilen kamu ikti
sadi kuruluşları aracıllRıyla, yö· 
netimin stratejik bir unsur olarak 
kalkınmada aRırhRının arttırıl· 
ması düçünülmektedir. Plancılara 
göre bu, "Türkiye kapitalizminin 
bugün içinde bulunduRu bunalı· 
mın sorunlarını, demokratik bir 
ortamda aşmanın zcrunlu koşu
ludur." 

Gerçekten, bwiuvazinin Çı
kartan doA:rultusunda bir hızlı 
büyüme ya da gelişmenin de
mokratik bir ortamda yürümesi 
giderek güçleışmekt.edir. Bunun 
yarattlRı ve çözülemeyen serun· 
larm, politik yapıda anti-demok
ratik geli,melere yol açması 
ola&dır' .. 

Türkiye kapitalizmini, dünya 
emperyalist sisterr inin bütünlüRü 
dl4ında düşünmenin, hiç bir 
maddi temeli bul:.ınrnanıaktadır. 
Türkiye, kapitalist. üretim ilişki
lerinin hakim olduRu her eko
nomi gibi, kapitalist yapılar kı
rılmadıkça dışa baRımlıllRını 
azaltabilme durumunda deRildir. 
Gerek dJş p-.>litikasında, gerekse 
dı, ekonomik ilişkilerinde "çok 
yönlü" denilen "yeni " arayışlar 
pe,inde olduRu izlenimi vermeye 
dikkatli bir çaba harcayan Ecevit 
Hukiımeti'nin bugürtlerde attıRı 
adımlar da, dışa baRUTlılıRın 
azalmasa yerine giderek arttıRı
nın bir kanıtıdır. 

ADIMLAR VE KANıTLAR 

Maliye Bakaru Ziya Müezzm
oI lu'nun çabalanyla Türkiye, 
Uluslararaıı Para Fonu ile i1iş
kilerindeki gerginliRi gidermiştir. 
Günlük basında, ne zaman açıla
caRı bir süreden beri &ÜrekJi tartı· 
,ılmakta olan Y8IsIA�ı.k 50 mU

yon dolarlık "ikinci kredi dili· 
mi" süresi içinde kuUamlacaktır. 
Bunda ku,kuya gerek yokt.ur. 
Böylece, Para Fonu'nun bir ara 
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"sarı" sinyal veren "yeşil" ışıRı
yeniden parlayacakbr. Ancak 
önemli olan gerginlik giderilme
sininne pahasına sallandlRıdtr. 

Türkiye ile Uluslararası Para 
Fonu arasındaki ilişkilerin gergin

leşmesi, yeni Fon Başkanı'mn 
göreve başladı�ı günlere rasUa
mıştır. Jacques de wOliede de 
Champfeu adlı Fransız Başkan, 
uzun yıllar OECD bünyesinde 
çeşitli görevlerde bulunmuştur. 
Türkiye'nin İkinci Planı'nı fınan
se eden OECD'deki görev günle

rindeki yaklaşımının olumlu ol
madıRı bilinmektedir. Para Fo
nu'nun başına geldiRinde rle, 
Türkiye'nin "istikrar program." 
uygulamasının sıkı biçimde de
netlenmesi gerekti�ini, Türkiye' 
nin 1958 ve 1970 yıllarında iste
diRi paraları almasına karşın, is· 
tikrar önlemlerini geretince yeri
ne getirmediRini belirtti�i söy
lenmektedir. 

Para Fonu'nun, yeni başka
nının tutumunu, klasik "Türk 
düşmanlıRı" gerekçesine baRla- '  
mak dc�u olmaz. B u  tutum, bu
güne kadar gerçekleştirdiRi biri
kimleriyle önemli bir gelişme po· 
tansiyeline sahip olduRunu gös
teren Türkiye'yi Batı kapitaliz
mine daha sıkı baA:'lamaya yöne· 
liktir. 

Uluslararası Para Fonu, Türki
ye ile ilişkilerinde, öıellikle ka
mu kesiminin borçlanmaları üze· 
rinde durmaktadır. İstikrar prog
ranu uygulamasmda, ömeRi n  ih· 
racat ya da işçi dövizi öngörüle
rinin gerisinde kalınması, "saRIık 
olsun", "iyi olur infaallah" ben
zeri yaklaşımlarla ıorun haline 
getirilmezken, kamu kesimine 
açılan her kuruşluk kredininin 
hesabı sorulmaktadır, Her biri 
milyarlarca liralık finansman ge· 
reksinimi içınde olan kamu ikti· 
sadi kuruıu,larının, Para Fonu 
patenUi kredi kısıtlamaları sonu· 
cu iş yapamaz hale geldikleri 
gözlenmektedir. Yakın zamanla
ra deRin, döviz darboRazından 
yakınan kamu kuruluşlarının bu
gün için en önemli sorunları 
Türk Lirası bulmak olmuştur. 
Birçok planlama uzmam, kamu 
iktisadi kuruluşlarını ekonomi
deki etkinliklerini arttttmak bir 
yana, varlıklarını koruyabilecek· 
lerinden kuşkuludurlar, 

OECD ILE ILIŞKILER 

'!\irkiye'nin k1i8 adJ OECD 
olan Ekonomik' ı,birliRi ve Kal· 
kınma Teşkilatı ile ilişkileri de 
hcnzer bir gelişirr göstermekte
dir. OECD bünyesindeki Türki· 
ye'ye Yardım Konsorsiyomu ile 
aylar önce Lir borç ertelp�e!! 
dÜ:�iiiemesi konusunda göni, 
birliA:i saA:lanmıştır. Konso"i· 
yom üyesi ve Türkiye'den alacak
h ülkeler ile "ikili anlaşmalar" 
yapılması sonrasında yürürıüRe 

girecek bu düzenleme askıdadu. 
Birleşik Amerika, Federal Al
manya, İngiltere ve Fransa gibi 
büyük alacaklılar ile bugüne de
Rin ikili anlaşmalar yapılabilmiş 
de�ldir. 

OECD ile ilişkilerde, ayrıca 
Türkiye'nin yeniden " ihracat 
kredileri garanti sistemi" iç,ne 
alınması gerçekleşmemiştir. Dö
viz darbo�azı giderek artan Tür
kiye kapitalizmi, ithalatutı peşin 
dövizle yapmaya acımasızca zor
lanmaktadır. Bu arada, OECD ül
kelerine olan 1 milyar dolar do· 
layındaki "garantisiz" ithalat 
borçlarının ertelenmesi konusun
da da somut bir gelişme saA:lana
manuştır. 

Bütün bu sorunlar, bugünlerde 
Türkiye'de bulunan OECD Genel 
Sekreteri Emile Van Lennep ile 
görüşülmektedir. BilindiA:i kada
rıyla alınan yanıt, "Siz hele istik
rar programınızı gereRince uygu
layın" biçimindedir. Halk dilin· 
de "kemer ı.-ıkrna" olarak bili
nen "istikrar progranu"nın gün 
geçtikçe aA:'alaşırken varacaA:'1 
son durak, kuşkusuz bugünkün
den çok daha kısıtlı bir ücret 
dondunnası olacaktır. 

AETSORUNU 

Türkiye'nin bir başka sorunu 
ise Avrupa Ekonomik TopluluRu 
iledir. Türkiye, Ekim ayında 
Brüksel'de başlayacak görüşme
lerde AET'den beş yıl süreli bir 
"baRışıklık" dönemi larunmasını 
isteyecektir. Bu dönemde, Tür· 
kiye'nin AET'ye karşı yükümlü
lükleri bir süre için dondurulmuş 
olacaktır. YükümlülükJerin don
durulacaRı "baRı,lklık" döne
minden amaç, AET'nin Türki· 
ye'ye dış ödemeler ve işsizlik 
sorunlarının çözümü için daha 
çok katkıda bulunmasını saR
lamakbr. Ayrıca, ba�ışıkhk 
döneminde Türkiye·AET ilişki
lerinin alacaRı biçim de saptana· 
caktır. Türkiye'nin baRışıkiık dö' 
nemine ilişkin önerilerinin aRırh' 
Rı bir yamyla, sanayi ürünleri ib
racatunıza bugün tekstilde gö
ründüRü biçimiyle engel Çıka
rumamasma yöneliktir. Bu ara
da, AET ülkelerindeki Türkiye'li . 
işçilerin Türkiye'de yapacaklan 
yatırunlarda çalıştıkJan ülkeler
deki kredi olanaklarından yarar· 
landırdmaları da istenmektedir. 
AET'nin Türkiye kapitalizminin 
finanaman ve pazar sorunlarına 
katkısının art.masına yönelik bu 
giri,imin sonunda "Lam üyelik" 
gündeme gelecektir. 

Bab kapitalizminin resmi ve 
ÖZel finanaman kuruluşların
dan geçerek AET'de tam üyeli
Re hazırlarulırken, emperYalist 
jiliıya sisteır,i içinde Türkiye ka· 
pitalizminin karşı karfıya kala· 
caRı mal, hizmet ve sermaye a· 
kımlannın yönü, miktarı ve nitc
liRi üzerinde dJş etkilerin YoRun· 
la,acaRı bilinmelidir. 

Boran: 
-Emperyalizm 

sosyalist ü lkelerle 
ilişkilerin 
gelişmesini 

engel lemek istiyor 
Ankara'da yayınlanan Bayram gazetesinin geçf"fl 

Çarşamba günü çıkan sayısında Türkiye ışçi Partisi Ge

nel Başkanı Boran'ın bir yazısı yayınlandı. Türkiye'nin 
bugün karşılaştı� darbo�azın temelde politik bir darbo
�az oldue-unu belirten Boran, emperyalizmin asıl istedi
�inin, Türkiye'nin dış politikasım tam kontrol altında 
tuhnak oldutunu wrgu1adı. Türkiye'nin, ekonomik ko
şulların zorIamasıyIa Sovyetler Birliel ve di�er sosyalist 
likelerle ilişkilerini geliştirme yoluna gitti�ini anlatan 
Boran şöyle dedi: "Batılılar bu gelişmeye dw deyip ke
sin set çekmek kararındadırlar." Türkiye kapitalizminin 
bugünkü gelişme noktasında, dünya kapitalizmjnin, onun 
gereklerini ve ihtiyaçlarmı karşılayamadılını belirten 
TİP Genel Başkanı, bunalımı hafifletebilmek için Türki
ye'nin, sosyalist ülkelerle iyi komşuluk, dostluk, karşılık
lı güven ilişkilerini tüm oIanaklanyla geliştirmek duru
munda oldu�unu anlattı. 

Boran yazısında şöyle dedi: "Biz sosyalistlerin her 
zaman belirttili gibi, Türkiye emperyalist-kapitalist'dün
ya ilişkileri a�ı içinde olmakla, NATO, CENTO, AET gi
bi emperyalist kuruluşlann içinde bulunmakta esasen Ba
tılı ülkelere ba�ınllı duruma girmiş bir ülkedir. Ne var ki, 
19SD'li yıllara kıyasla 1970'lerde Türkiye'nin dış politi
kası bir hayli farklıdır. 19SO'lı yıllardan itibaren Türkiye 
ekonomik koşulların zorlamasıyla Sovyetler Birlili ve di
eer sosyalist ülkelerle ilişkilerini geliştirme yoluna git
miştir; iki taraflı ekonomik , teknik ve daha dar ve istek· 
siz ölçüde kültürel anlaşmalar yapılmıştır. Sekiz aylık 
CHP hükümeti döneminde bu gelişmeler, uluslararası iliş
kilerde yumuşamayı wrgulayan bir siyasal belge imza
!anması, Sovyetler Birlili ile dış ticaret hacminin artırıl
ması, ırürkiye'nin dış ticaretinde \'e dolayısıyla üretimin· 
.fie � istikrar unsuru olacak uzun süreli bir ticaret anlaş
ması girişimleri düzeyine ulaşmıştır. Batılılar bu gelişme
ye dur deyip kesin set çekmek kararındadırlar." 

Elekdal ve Müe:z:ıino�lu'nun Washington 'gezilerin
den bu duruma örnekler veren Boran, emperyalist ülkele· 
rin Kıbrıs ve AET ile ilişkiler konularında da sürdürdükle· 
ri baskı girişimlerini anlattıktan sonra şöyle dedi: 

"Türkiye kapitalizmi gelişmesinde öyle bir noktaya 
varmıştır ki, balımlı oldueu dünya kapitalizmi onun ge
reklerini ve ihtiyaçlannı karşılayarnamaktadır. Batılıların 
Türkiye'ye dayattıeı öm!riler Türkiye kapitalizmini geliş
tirici d�il. engelleyici ,  durdurucu niteliktedir. Kaldı ki 
Batı .emperyalizm- istese de (istemez ya) Türkiye'nın dö
viz kredi ihtiyaçlannı yıl yıl ardJna karşılayamaz. Kendi
si derinleşen bir bunalım içindedir, Türkiye'nin ihtiyaç
lan ise hıı.la büyümektedir. Türkiye nesnel ekonomik ko
şulların zorlamasıyla sosyalist dünyaya açılmıştır. Ayru . 
zorunluluklar artarak devam etmektedir. Türkiye dış ti
caret hacmini büyilltmek , ihracatını artırmak ve bu artışı 
güvence altına alabilmek, dolayısıyla da üretimini istikra
ra kavuştumbilmek; politik takmtısı olmayan düşük Caiz
li. uzun vadeli krediler bulabilmek, en ileri ça�daş tekno
lojiyi abp üretebilmek için ve de bölge barışını ve güvenli
eini sa�lamlaştırabilmek için Sovyetler Birli�i ve dieer 
'sosyalist ülkelerle iyi komşuluk, dostluk, karşılıklı güven 
ilişkilerini tüm olanaklarıyla geliştirmek durumundadır." 

Ulke içinde "anarşilinin önemli olmakla beraber hü
kümetin kalıp kalmayaca�ını esas belirleyici unsur olma-
dıeını belirten Boran, emperyalizmin ve büyük burjuvazi- I İ 
nin demokmsi güçlerini sindirmek a,!!��l!!! !��Ukv� Lt!
,::;rlZlil;n sürecegini hatırlatarak şöyle dedi: "Çözüm: İşçi 
sınırı ve emekçi klUelerin sınıfsal güçler dengesinde em
peryalizme ve burjuvaziye üstün politik güç haline gel
meleridir. Geleceklerdir de. Kimsenin şüphesi olmasın. 
Toplumun gidişi bu yöndedir." 

i 



TRT'nin televizyon yayınları 
bilindi�i gibi 1968 yılında başla· 
dı. O günden bu yana geçen 10 
yıl içinde televizyon vericDerinin 
sayısı 26'ya (küçük güçlü verici· 
lerle birlikte 60'&) ulaştı. Tele
vizyon alıcıları sayısının ise bugün 
3,5 m ilyon dolayında oldueu 
tahmin edeliyor. Bu duruma gö
re bugün ülkemizde 100 konut 
başına yaklaşık 45 televizyon 
düşmektedir. Bugüne kadar tele· 
vizyon alıcılanna tüketicilerin 
ödedikleri para ise 20 milyar TL 
dolayındadır. Biz bu yazımızda 
bu kadar büyük çapta bir harca
mayı içeren bu alanda tüketici
lerin nasıl kandırıldıtını ve bir 
kaç yıl içinde bu 3,5 milyon TV 
alıcısının çok büyük bir böli.inü
nün nasıl "yanm" durwna düşe
ceeIDi açıklamaya çalışacaeız_ 

TELEVIZYONDA 
KULLANILAN KANALLAR 

Radyolarda istasyonların ya
yınladıkları elektromanyetik daı· 
galann dalgahoylarına göre uzun 
dalga, orta dalga, kısa dalga, çok 
kısa dalga adlanyla sınıflandınl
dık1arını biliyoruz, Televizyon 
istasyonları da benzer biçimde 
sınıflandırılıyor. Çizelgede de 
görüldügü gibi, TV �iasyonlan il· 

. kin iki ana böHine ayrılıyor: 
Çok yüksek sık1lk (frekans) 
(VHF) ve,Çokçok yüksek sık1lk 
(UHF). Bunlardan çok yüksek 
sıkhk (VHF) bölgesi üç banda 
aynlıyor: l'inci bant TRT'ce 
kullanılmıyor, 2'nci bant ti.i:n 
dünyada ÇKD (FM) radyo için 
aynlmış durumda. Bugün ülke
mizde TV yayınlannın fünü 3' 
üncü benttan yapılıyor. Bu bant
ta 5'ten 12'ye kadar numaralan
nuş 8 tane kanal var (her istasyon 
bir kanaliık "yer" kaplar). Çizel· 
gede her kanalda bugiin çalış· 
makta olan ana TV istasyonları 
görülüyor. Henüz kullanılmayan 
çokçok yüksek sık1lk (UHF) böl· 
gesinde ise 21'den 69'a kadar nu
maralanmış 48 tane kanal var. 

Bir TV vericisi, çevresinde ay· 
nı kanaldan yayın yapan başka 
verici varsa, o vericinin yayınla
rını bozabilir. Bu nedenle birbi· 
rine yakm kentlerdeki vericilerin 
de�şik kanallarda Çalışması gö· 
zetilir. Bu gözetimi uluslararası 
düzeyde saelamak üzere her ülke· 
de hangi kentlerde kaçıncı kanal
da TV vericileri kurulabilece� 
uluslararası toplantılarda karar· 
laştırılıyor. Türkiye'yi de içine 
alan yürürlükteki plan, 1961'de 
Stockbolm toplantısında karar· 
laşbrılan plandır, Bu plan Avru· 
pa bölgesi kabul edilen ve Türki
yenin 40'lncl boylamın (Trab
zon-Diyarbakır çizgisinin) batı
sında kalan kesiminde 3'üncü 
bantte 33 tane verici kurulabile· 
ceeini (kent adları, kanal numa· 
raları, en büyük güçleriyle birlik
u) saptıyor. Bu planda çokçok 
yüksekyıkıık (UHF) bölgesinde 
Türkiye'ye 135 istasyonluk bir 
kota ayrılmış dlawnda. 

Bugiin VHF'de çizelgede adla. 
rı verilen 26 istasyon çalışmakta. 
önümüzdeki bir-iki yıl içinde, yi
ne 3'üncü bantta, 13 Istasyonun 
daha açılması öngörülÜYor. Bun. 
lar AArI, Afyon, Amasya, Artvin, 
BltllJ, Cizre, Elazı�, Ellıislıın, Er· 
zıncan, Gümüşhane, Isparta, Kır
şehir ve Silifke Istasyonlan. Bu 
istasyonlann da açılmasıyla ge· 
rek Stockholm planına göre, ge
rek teknik olanaklar açısından 
ülkede VHF bölgesi artık dolmuş 
olacak. 

TV' de ikinci program hazırlığı 

TÜKETiCi NASIL 
KANDIRILIYOR? 

_GÜNEY GÖNENÇ 

IKİNCı PROGRAM 
BAŞLAYıNCA 

Bilindi�i gibi TRT öDÜmii<de· 
ki yıJlarda TV'de ikinci program 
uygulamasına geçmeyi planlıyor . 
Türkiye'yi kaplayacak ikinci bir 
şebeke için yeniden 40 dolayın
da yüksek güçlü verici (ve çok 
sayıda yardımcı verici) kurulma· 
Si söz konusudur. İkinci program 
vencilerinin yukarda andı�mız 
nedenlerle çokçok yüksek 51klık 
(UHFj bölgesinde çalışması gere
kecektir. öme�, ıstanbul'da 5 '  
inci kanal (VHF) vericisi yanın
da, ikinci program için 51 'inci 
ya da 54 'üncü kanalda biryeni 
UHF vericisi kurulacakbr. Başka 
ülkelerdeki geçmiş uygulamalara 
bakıldı�ında benzer durwnlar 
görülür. önceleri yayınlar VHF' 
te başlamış, zamanla istasyon sa
yısının arbnası sonucunda çok ' 
daha fazla sayıda kanalı içeren 
UHF'e geçiş başlamıştir. (Öme· 
gin ABD 'de bu olgu 1950'ler 
sonunda gözlenmiştir.) Stock
�olm Planı 'nda , daha 1961'de 

ülkede, henüz UHF'e geçilme· 
mişken bile bir gün geçilece� 
öngörülerek, TV alıcıları tüm ka
nallı olarak yapılmaktadır. Alıcı. 
lann böyle yapılması kimi ülke· 

• lerde yasal bir zorunluluktur. Ör
ne�iD ABD 'de Kongre, 1962'de 
Çıkarttıl!:ı bir yasayla 1964'ten 
başlayarak yalnızca tüm kanaılı 
a,lıcıların yapımına izin vermiştir 
(Bunda yeni açılan ve yeterince 
izleyic� dolayısıyle reklam saela
yamayan ticari UHF istasyonlan. 
nın baskısı ana etken olmuştur). 

Yalnız VHF'i alan bir alıcıyia 
ti.in kanaılı bir alıcı arasında ya_ 
PUDda maliyet farkı 200 TL do· 
layıncladıı. Oysa yalnızca VHF'i 
alan bir alıcıyı sonradan tüm ka· 
nallı hale getirmeye (Türkiye'de 
monte edilen alıcılann büyük ço· 
eunlu�u için) olanak yoktur. 
Bugün ülkemizde 12 yapımcı fır
ma 19 marka TV alıcısı monte 
ebnektedir, bu alıcılann hepsi de 
yalnızca VHF'j alacak türdendir 
(son günlerde bir kaç fırma tüm 
kanaılı alıcı yapımına geçtikleri· 
ni açıkladılar). Bu tilr alıcılar Av-

� L Halen Çalışan Ana TV Vericileri ve 
� Başka Bilgiler 

2 
ı;;- L 3 Kullanılmıyor :ı: 4 2:-
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Türkiye için 135 UHF kanalı ay· 
rılrtUş olması da bilinen bu ger· 
çekten ötürüdür. 

rupa'da, arbk yapılmamakta 01-
dueundan, Türkiye'deki firmalar 
televizyonlarını monte ettikleri 
yabıncı fırmalardan alıcılan 
UHF bölümünü çıkarttırarak ge· 
tirbnektedirler. 

TELEVIZYON ALıCıLARı 

Burada konunun en önemıı 
yanına geliyoruz: Televizyon alı· 
cıları. TV alıcıları yalOlZ VHF'j 
alacak bh;imde yapılabildikleri 
gibi, hem VHF hem de UHF'I ' 
alacak biçimde yapılabilirler. 
(Bu Ikinci tür alıcılara "tlin ka· 
nallı" alıcılar deniyor). Pek çok 

Bugün ülkedeki TV alıcısı du· 
rwnu şöyledir: Yurt içinde yılda 
600 bin dolayıncla alıcı monte 
edilmektedir. Dışardan (yolcu 
yanında vb.) hazır gelen alıcı sa
yısı da yılda yaklaşık 50 bin do
layındadır. Ulkede ·ancak yarısı 
ruhsaUı olmak üzere· 3,5 milyon 

dolayında TV alıcısı vardır. Bun· 
ların kaba bir hesapla 2,5-3 mil· 
yonu yerli montaj (yalnızca 
VHF alabilen); 0,5·1 milyonu 
hazır ithal (çoeu tüm kanallı) alı· 
cılardır. 

Yerli montaj alıcılar birkaç 
yıl sonra ikinci program başladı· 
emda iki programdan yalnızca 
birincisini alabilecektir. Bu du
rumdan habersiz tüketiciler bu 

alıcılara bu _güne kadar 15 milyar 
TL ödemişlerdir, halen de günde 
ıo-ıs milyon TL ödemektedir
Ier. 

DOYAN PAZARLAR
YARATILAN PAZARLAR 

Yazımızın başında da belirtti· 
eimiz gibi bugün TUrkiye'de or· 
talama 100 kortut başına 45 TV 
alıcısı düşmektedir. Türkiye pa. 
zarı TV alıcılan bakımından hız· 
la doyma durumuna yakiaşmak. 
tadır. Bilindi�i gibi, TV abcı pa. 
zarı doymaya yaklaştıeında renk· 
ii tele'/izyona geçilir, böylece ye
ni bir pazar yaratılmış olur. An
cak Türkiyede buna gerek yok. 
Göründü� kadanyla ikinci prog
ram yayınlarının başlatılması da 

doymaya giden pazarı ( eLi azın
dan bir 5-6 yıl için daha) yeni· 
den açacaktır. Yerli montaj alı· 
cılann sahipleri bir·iki yıl sonra 
ya iki programdan ancak birinci· 
sini izlemel!:e razı olacak ya da 
ikinci bir a'hcı satın almak zexun
da kalacaklardır. 

Günümüzden 17 yıl, ülkedeld 
televizyon yayınından 7 yıl ön· 
ce, 1961 yılında, TUrkiyede han
gi kanalda en çok kaç 'l'V "tm
yonu kurulabilecel!:i belirlenmiş 
oldu�u halde; UHF'e bir gün ge. 
çilece� bilinmekteyken; pek 
çok ülkedeki geçmiş uygulama· 
lar ortadayken; üstelik UHF'te 
bir ikinci program şebekesi. tasar
lanmışken yıllardır tüketicilerin 
kandırılmasına yol açan uygula
ma, montajcılara yenipazar ola
naklan yarabnaktan başka hiç 
bir gerekçeyle açıklanamaz. 

Son olarak, radyo alıcılan 
alanında da benzer bir durumun 
varhl!:ıru analım. Gerek radyo ko
nusu, gerekse bu yazıda tartış
masına girilmeyen ikinci prog· 
ramın (montajcılara yeni pazar 
açmaktan öte) geregi olup olma
dıl!:ı konusu ayrı biryazının içeri
eini oluşturacak niteliktedir . 
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Uluslararası işçi sınıfı hareketinde 

REViZVONiZME KARSI S • 
JAN FOJTiK 

ÇEKOSLOVAKYA KOMüNIST PARTISI'NIN TEORIK YAYıN ORGANı TRIBUNA'NlN 1978 YILI 16.  SAYISINDA PARTI'NIN 
MERKEZ KOMITESI SEKRETERLERINDEN JAN FOJTIK'IN BIR YAZıSı Y AYINLANDI !'MARKSIZM-LENINIZMIN TırfARlı 
VE YARATıCı UYGULAMASI TEMELI üZERINDE DüNYANIN DEVRIMCI DÖNüŞÜMüNE DOCRU" BAŞLICINI TAŞıYAN 
Y AZIDA, GüNüMüZDE REVIZYONIZME KARŞI MüCADELENIN BAŞlıCA SORUNLARI üZERINDE DURULDU. "ULUSAL 
KOMÜNIZM", "SOSYALIZMIN MODELLERI", "AVRUPA KOMüNIZMI" GIBI KONULAR ÜZERINDE AYRıNTılı OLARAK 
DURULAN BU YAZlNIN BIR öZETINI SUNUYORUZ. 

Lenin, berşeyden çok, komünist ol· 
gunluRa, komünistlerin ilkeli davranışma 
ve ideolojik bilincine önem vennişüı. 
Komünist partisinin çalı.mızın beyni ol· 
duRunu vurgularken Lenin, komünist 
haıekete kendisirun kazandırdıRı ilkelere 
dayanıyordu. O. devrimci bir ideoloji ol
madan devrimci pratik olamayacaltını ve 
ancak yüksek di.iıeyde örgütlü, disiplinli 
ve olgun bir devrimci partinin sosyalizm 
idealini kitlelerin,  tüm toplumun malı 
yapabileceglni gönnüşW. 

Uluslararasi komünist hareket, günü
müze kadar i hiç bir toplumsal hareketle 
karşılaştırılmasına olanak olmayan bir 
gelişme ve yi.ic:selme gösterdi .  Komünist 
Manifesto'nun yayınlandıeı sırada, bü· 
tün ülkeler işçilerinin birleşmesine yöne
lik bu ç$uıın çevresinde sadece 400 
kadar insan bir araya gelmişti. İkinci 
Dünya Savaşı'ndan önce bütün dünyada 
toplamı ancak dört milyonu bulan ko
münistlerin sayısı. bugün 60 milyonu aş
tı. Dünya komünist hareketi yeryüzünün 
en etkin politik gücü haline geldi. 

Uluslararası komünist hareketin tarihi 
yüzytb aşıyor. Birkaç devrimci , neslin 
emeeini içeren bu dönem boyunca, ko
münist hareketin faaliyetinin nesnel ko
şuHarı kökünden deeişti ve hareketin 
kendisi de derin deeişimler geçirdi_ Dün· 
ya sosyalist devrimi için mücadelenin 
stratejik ve taktik kavıamJan ve bu mü
cadeleye katılanlann pratik eylemleri, 
ngül tarihsel ·koşuliaıa göre gelişiyordu. 
Serbest rekabet kapitalizmi döneminde 
farklı koşullar, kapitalizmin emperyalist 
aşamasında da farklı koşullar vardı_ Sos
yalizmin bir dünya sistemi haline geldiei 
günlinüzde de yine farklı koşullar bulu
nuyor. 

GüniinüZü belirleyen başlıca özellik
ler, gerçekle,miş lsosyalizmin artan et
kinliei ve kapitalizmin genel bunalımı
nın derinleşmesidir. Başta Sovye'ler Bir
Uei olmak üzere dünya sosyalist !istemi· 
nin güçlü gelişimi, antiemperyalist müca
delenin de güçlenip yaygınlaşmasıııa, bü
tüİi kıtalaıda antiemperyalist bir cephe
nin doemasına olanak hazırladı. Sosya· 
lizm mücadelesi ,  'Öte yandan, geniş de
mokratik hareketin gelişmesinden de 
güç alıyor. 

Bütün bu gelişmeler içinde en önemli 
tarihsel faktör, sosyalist ülkeler toplulu· 
eunun aeırlJA:ının sürekli olarak artması· 
dil. Bu !aktör, uluslaratası komünist ha
reketin ve tüm antiemperyalist hareketin 
olwnJu gelişiminde belirleyici bir rol oy· 
namaya başladı. S06yalizmin ekonomik, 
politik, toplumsal ve kültürel alanlardaki 
başarılarının ve barıŞ politikasının so· 
nuçlarınm taŞtdJA:ı anlam, kapitalist dün· 
yada yaşamın bütün alanlarını kapsayan 
bunalımın derinliAI Ile karşıiaştırıldlAı 
zaman daha açık bir biçimde ortaya Çı
kıyor. Marx'ın, kapitalizmin çöküşü, çü
rümesi ve insanlık dışı nlteııeı üzerindeki 
çözümlemeleri, ilk kez bug�lerdekl ka
dar güncellik kazaruyor. Bütün bu geliş
meler, kapitalizmin yerini sosyalizme bı
takmasmın gerçekten tarihsel bir zorun· 
luluk oldueuna inancın ister Istemez 
güçlenmesine neden oluyor. 

SOSYALIZME GEÇişIN 
GENEL YASALARı VE 
ULUSAL BiçiMLERI 

Bu koşullarda, insanlıeı toplumsal 
baskının ve kapitalist !istemin çarpık lık
tarının yükünden kurtaracak yeni ve öz
gür bir düzene geçişin biçimiyle ilgili so
runlar, her zamankinden daha ivedi ve 
önemli bir nitelik kazaruyor. Kendi 
kendisini koruma içgüdüsüyle davranan 
dünya gericili�i de bu sorunların önemi· 
nin farkmdadır. Antikomünist merkez
lerde yuvalanan ilerlemeye ve sosyaliz· 
me düşman güçler, insanlıeın gelişmesi
nin devrimci perspektiflerini karartmak, 
ilerici hareketi hareketsiz hale getirmek 
ve devrimci Marksist-Leninist düşüncele
rin bu hareket üzerindeki etkisini zayıf
latmak, komünist hareketin daha da ge
lişmesini önlemek, onun birlieini parça
lamak ve çeşitli kesimlerini tecrit et· 
rnek, özellikle bazı komünist partilerini 
sosyalizmin kuruluşunu yöneten parti: 
lerden kopannak için ellerinden geleni 
yapıyorlar. 

Bu güçlerin başlıca kaygısı, en güçlü 
sosyalist ülkelerin, Sovyetler Birliei'nin 
etkinlieini engellemek ya da en azından 
zayıftatmaktır. Bütün antikomünist sal
dırılann pratikte antisovyetizmle sonuç
lanm8Sl bir rastlantı deeildir. 

Antikomünist unsurların komünist 
partilerine yönelttikleri bütün ö�ütler ve 
akıl ölretme girişimleri, işte bu olgunun 
gerici güçlerin hareketimizi bölme ve an
tisovyetizmi yayma çabalarının ışı�ında 
deterlendirilmelidir. Aynı şekilde, düş
manlanmıza malzeme hazırlayarak onla
rın deeirmenine su taşıyanların da dav
raOlşlan yine bu açıdan ele alınmalıdır. 
Savaş cephesinin iki yanındaki güçlerin 
de dikkatlerinin,  enternasyonalizm so
runlan, enternasyonalizmin ilkelerinin 
günümüzdeki geçerliliei, bu ilkelerin 
baelayıctbeı ve gerçekleştirilmesinin 
yolları üzerinde toplanması bu bakım
dan son derece anlamhdıı. 

Devrimci güçlerin, üretici güçlerin de
Alşlk gelişme düzeylerinde olan, toplum· 
sal ve ekonomik koşulların deeişik dü· 
ıeylerde olgunlaşbAı, deAişik politik 
yapılara ve tarihsel geleneklere sahip ül
kelerde faaijyette bulundueunu wrgula
mak son zamanlarda pek moda oldu. 
Ulusal ve tarihsel özelliklerin zenginliei, 
her komünist partisinin, yalnızca sözler
le deRii, gerçekten yaratıcı girişimlerle, 
Marksist·Leninist öJlretiyi uygulayıp ge· 
liştitmesini, özgül koşullarm dikkatli ve 
somut bir çözümlemesini yapmaSlru ge
rektirmektedir. Çünkü özgül koşulların 
zenglnlleiı kitleleri sosyalizme ulaştır
marun yollannda , emekçi halkı örgütle
menjn biçimlerinde, mücadele yöntem
lerinde, toplumsal dönüşUmlerle ilgili so
mut programların çizllmeslnde !arklılık
lar yaratmaktadJr. Ulusal, özgül ve so
mut tarıhsel koşullara, gelişme eemmle
rlne, dUnyadakl güçler dengesine, ulus· 
lararası durumun özelliklerine dikkat 
göstenneyip dogmatizme saplanan bir 
Parti 'nin çalışmasının başarılı olması 

mümkün deendir. 
Bununla birlikte, yaşam bir gerçeti 

daha gösteriyor: Sosyalizm için mücade
lenin ve sosyalist dönüşüm yöntemleri
nin çok yönlü karakteri, Marksizm-Leni
nİZın teorisinin genel olarak geçerli ilke
lerine, hareketin genelleştirilmiş deney
lerine, sosyalist devrimin ve sosyalizmin 
kuruluşunun genel yasallaıına baelı ka)
mayı, kurtuluş mücadelelerinde işçi smı
fına öncülük etme misyonunu yüklenmiş 
her parti için gitgide daha ivedi bir görev 
haline getirmektedir. 

Sosyalist devrimin ve sosyalist siste
min kuruluşunun genel yasalarını göz ar
dı eden herkes, yolunu karanlıkta ara
maya ve büyük yanlışlara düşmeye mah
kumdur. Bizim Partimiz de bu deneyi 
yaşadı. Sosyalizm, kapitalizmden sosya
lizme geçişin yasalarını ve itici güçlerini 
ortaya çıkarabildiei için, bir ütopya dü
zeyinden bir bilim düzeyine yükselmiş
tir. Genel olarak geçerli bu yasaları ter
kettiei zaman ise yine bir bilim olmak
tan çıkacak i yeniden bir ütopya haline � 

dönüşecektir. "Yaratıcı düşünce" iddia
lannda bulunan, kendi görü.şlerinin bi· 
limsel niteliei ve yeniliei ile böbürlenen 
Çoeu kjmsenin, bizi işte hu aşamaya , 
da�1arın sadece iman gücüyle kımıldatıl
dıe ı zamana geri götünneye çalışmaları 
ilginç bir paradokstur. 

MARKSIZM öNCESINE DÖNüŞ 
ÇABASı: "AVRUPA KOMüNIZMI" 

UluslararaSl işçi sınıfı hareketinin en 
büyük kazanımunn dünya sosyalist siste
minin kuruluşu olduetı da genel olarak 
kabul ediliyor. Ne var kı, "yaratı(.ı dü
şünce" iddiasında olanlara göre, yeni 
toplumların doeuşuna yol açan sosyalist 
devrimler, artık birer efsane olmuştur. 
Onlara sorarsanız, bu devrimler politik 
çoeulculukla birlikte parlamenter burju· 
va demokrasisini ortadan kaldırdıklarına 
göre, ne Sovyetler Birııei ne de dieer 
sosyalist ülkelerde sosyalizm yoktur. 

İster " Stalinist bozulma" isterse " Rus 
Leninizminin belirtisi" olarak niteleosini 
sözü edilen kişilerin karşı çıkıp Inkar et· 
tikleri bütün Ilkeler, Karl Marx tarafın
dan formüle edilip savunulmuştu. Bu il
kelerin arasında Işçi sınıfının önci.imeü, 
proletarya diktatörlUeü ve proletarya en
ternasyonalizml gibi ilkeler de yer alı
yordu. 1şçl suuCının öncü rolünün redde
dilmesi ve sosyalizmin kuruluşunda sos
yalist devletin rolünün tanınmaması, id· 
dı. edildiRI gibi Lenin'den Marx'a bır 
döıiiş deRil, Marksizmden buıjuva libe
ralizmine, hareketimizin doA:uş günleri
nin öncesine dönüş demektir. KlS8C8.SI, 
bır yandan Marksizme Iman tazelerken, 
diRer yandan Lenlnlzml reddebnek 
miinkün deRildir. Marksizmin lehme Le
ninizme karşı savaşmak düşünülemez. 
Hele Leninlzmln reddedilmesinin, Mark
sizme bölgesel bir yaklaşımı, ömeA1n 
son zamanlardaki " Avrupa Komünizmi" 
ni haklı göstermek gerekçesiyle yapılma
sı, saçmıbklann en bib'URüdür. 

.. Avrupa KomUntıml" konusu tarbşJ-. 

lırken sık sık şu görüş� karşılaşıyoruz: 
"Avrupa Komiilizml" kavrammm ken
disi bulanık ve belirsiz de olsa, bu kavra
mın içeri�i somut bir olguyu, komÜllilt 
hareketin gelişmesinde yeni tir eAJ,limi 
yansıbnaktadır. Bu eAJ,lim, zamanımızııı 
olgulanna ilerici, dogmatik olmayın bir 
bakıŞla yaklaşılmasıda ve 'Avrupa Ko
münizmi" kavramı, kimilerinin kendi 
sosyalizm anlayışlannı başkalanna da· 
yatmalarınm önlenmesi istemini yansat
maktada. 

Bize göre bu görüş, "Avrupa Komü· 
mizmi"nin utangaç bir sawnmumdln 
başka birşey deAildir. Sadece " Avrupa 
Komünizmi" deyiminiınmuRlak olması 
söz konusu deRildiri aynı zamanda bu 
kavramın içerieı de yanlıştır ve sosya
lizrnle ilgili bilimsel öAretiye aykırıdır. 

"Avrupa Komünizmi" nin sawnucuta
rı, kendilerinin, onlara göre sosyalist ül
kelerin yoksun oldueu bir gelenekle baR 
kurmaya çalışbklannı öne airiiyorlar: 
Burjuva demokratizmi geleneei. Bu id· 
dia, bırakın Ekim Devrimi'yle birlikte 
açılan çaııı, emperyalizm dönemini bile 
hiç bir zaman gönneye yanaşınayın 
burjuva politik sosyoloji profesörlerin
denödiinç a1ınantarihsel bir şemanm ide
alleştirilmesinin sonucudur. Tarihin ge. 
çirdiei aşamalan gönnezlikten gelen bu 
yaklaşım, burjuva devrimlerinil ideolog
larının, bir zamanlar, sermayenil ege
menliQinin yayılması için Avrupa kıta
sında yücelttikleri ilahlannm öri.i.n� 
secdeye kapanmayanları küçük gören bir 
Avrupa-rr erkezcUik önyargısını da yaOSl
byor. 

Burjuva ideologlannın Avrupa'da ya
ratbeı bu ilahlar, hiç kuşkusuz, feodal 
gerilikten "özgür" kapllaı;;ı topluma gi. 
den yolda büyük bır adım,lı. Ne var kı, 
burjuva devrimlerı ideologlannm kullan' 
dıa. terminolojlnin, günümüzün de Daid 
fikirlerinin IçeriRini belirlemesinı ııı. 
rnek miinkün deAlldir. Bu terminolojıyı 
benimseyip diline dolamak, gerçekle iii
W kapalı biçimde de olsa, Sovyet balkı· 
nın geride bırakbRı çaR açıcı pelişnıtlert 



i AS NEDEN GÜNCELDiR? • 

ve diRer sosyalist illkelerin onyı1larca iz
tediRI yolu gönnezllkten gelmekten baş
ka anlam taşunaz. SOOÜ edilen gelişme, 
bütün görkemlUlltlne karşın, hiç kuşku
suz çetin bir gelişme olmuştur ve bunun 
da geriye bıraktı RI bazı izler vardır. Evet 
bu izleri görmezlikten gelmek miinkün 
deRildir; ama bu devrimci sürecin dev 
kazanımlarını göz ardı etmek de kimse
nin harcı de�ildir_ 

"Avrupa Komünizmi"ne hang;. açı
dan yaklaşırsak yaklaşalım, her defasın
da, bu etilimin, yarabeı hiç bir yöfij OL· 
mayan inkarcı bir nitelik taşıdJ�nı. Sov
yetler Birlili'ni ve sosyalist toplutuRun 
diAer ülkelerini "geri kabnışlıkla" suçla
maktan başka birşeyle u�aşmadı�ıru 
görüyoruz. Bu tutmn, çeşitli gerici güç. 
lerin Sovyetler Birlili 'ne ve sosyalist ül· 
kelere karşı yeni buruç hareketlerine ha
zırlanınalanna yardımcı oluyor. 

Sosyalist sistemi hedef alan ttitün 
suçlamalara ra�en " Avrupa Komüniı
mi"nin hareketimizi zenginleştirdiAi id
dia ediliyor. Soruyoruz, neden? Her par
tinin baRunsızlı� hakkında öne !iiriilen 
Kidialar yüzünden mi'? Eeer aynı kelime
lerle ele alınırsa, bu iddia, revizyonizmin 
gerçekten çok eski ve bayatlamış ünlü 
bir tezinden başka birşey de�ldir_ Yok 
eeer, baeımSlzbk önermesi, her partinin 
uluslararası sorwnluluetıyla birlikte or
taya abhyorsa, o zaman da söylenenin 
hiç bir özgün yanı yoktur. 

Gerçekte hiç bir parti, içinde çalışbeı 
uluslararası koşullara kendi keyfiyle ilgi
siz kalamaz. Bu bakımdan, baRımsızb�n 
temel ilke olarak ilan edilmesi, gerçekte 
bilinçli olarak sorunun çarpıtılmasidır. 
"Avrupa Komünistleri" de uluslararası 
sorunlar karşısında gösterdikleri ilgiyi 
aslında gizlemiyorlar. örneetn Çek05lo
vakya'daki yıkıcı hareketlere karşı bü
yük bir ilgi gösteriyorlar. Olkemizdeki 
olaylan kendi görüşleri dotrultusunda 
etkilern ek için açık bir çaba harayorlar. 
"Avrupa Komünistleri"ne göre, sanayi 
bakımından gelişmiş, burjuva demokra
sisi geleneelne sahip, Avrupa uygarlı� 
kuşaeında sayılan bir ülke olan Çekos
!ovakya'run, daha az "Leninist" ve daha 
çok "Avrupalı" olması gerekiyor! 

SaydıAlmlZ birçok nedenle, fakat 
özellikle antisovyetizmi ve gerçek sosya
lizmin ülkelerini hedef alan saldınlan 
dolayısıyle, "Avrupa Komünizmi" bizle
re yabancıdır ve asla benimsenemez. 
"Avrupa Komünizmi" kldia edildiei gi
bi, gellşmiş kapitalist ülkelerdeki işçi sı
nıfı hareketini zamanın ihtiyaçlanna uy
gun olarak daha yüksek bir ciizeye Çı
kanna çabasını yansıtrmyor; komünist 
hareketimizi zayıflatmayı, onu burjuva
zinin kucaRına clişünneyi amaçlıyor. 
Sosyal demolaasinin bu rolü oynayama
dıeı ülkelerde "Avrupa Komünizmı" en 
uygun topraeı buluyor. Ayrıca, sosyal 
demokrat hareketi komünist partilerine 
ve sosyalist ülkelere karşı ciişmanca ko
nwnlara çekme amacına da hizmet edi
yor. 

ULUSLARARASI K OMüNIsT 
HAREKETIN BIRLI�I 

" Avrupa Komünizmi" ile ilgili bu gö
rüşlerimizl belirÜlken, hareketimizin 
birlili için mücadelenin taşıdıRl büyük 
önemin de bilincindeyiz. Ve bu birltRin 
tarihsel koşulların dışmdaı bir soyutlama 
de�l, aralarında farklılıklar olabılecek 
ve çe,iUI konularda de�,lk görüşleri sa
wnabUecek güçlerin somut çabalannın 

bir ürünü oldugunu da biliyoruz. Ne var 
ki, farklı görüş açılannın sabırla üstesin
den gelinmesı, ancak ilkeli bir görüş alış 
verişiyle miinkündür. Kimileri bu yakla
şımdan pek hoşlanmıyorlar. Kendileri· 
nin başkalarını eleştirmeye olduAu gibi 
onlara iftira etmeye de hakları oldulu
nu; oysa karşılanndakilerin, onları eleş
mme ve kendilerini sawnma hakkından 
bile yoksun olduRunu sanıyorlar. 

Komünist hareketin birliRi için müca
delede, komünist ve işçi parüıerinin 
.uluslararası konferansıarının sonuçlann
dan hareket ediyoruz. Komünist ve işçi 
partilerinin 1969 Moskova Konferansı'n
da şöyle deniyordu: ' 'Tarbşmalı sorun· 
lar komünist partileri arasındaki işbirU
einin güçlendirilmesi temeli üzerinde 
doeru olarak çöziinlenmek zorundadır. 
Bunun yolu, partiler arasında daha geniş 
baRların kurulması, deneylerin karşdıklı 
olarak inceıenmes� uluslararası forum
larda eylem birliRi temeli üzerinde, yol
daşça tarbşmalann ve danışmaların ya
pılmasıdır." 

Bütün bun1ann ön koşulu, hiç kuşku
suz, görüşme ve temaslann baltalanması 
de�l. gerçekten kolaylaştırllmasıdD'. 
Çeşitn sorunlar üzerindeki anlaşmazlık
lar hiç bir zaman komünistlerin emper
yalizme karşı ortak mücadeledeki eylem 
birlieine zarar vermemelidir; tam tersi
ne, emperyalizme karşı sürdürülen ortak 
mücadele, anlaşmazlıkların çözlinüne 
yardımcı olmalıdır. 

Böylesi sorumlu bir tutumun örnek
lerinden biri, Avrupa Komünist ve ışçi 
Partilerinin Berlin'deki danışma toplan
tısının, barış, güvenlik ve toplumsal iler
leme mücadelesindeki ortak görevleri 
özeUeyen sonuç belgesKiir. Bu mücadele 
tüm uluslararası komünist hareketin bir
litini pekiştirmekte, işçi sınıfının ve 
emekçi halkUl saygınlıRını ve etkinı�ini 
yükseltmekte, kalıcı bir banş ile sosya
lizmin zaferi için başka ülkelerde de git,. 
gide daha gerçekçi perspektiner yarat
maktadır. 

Banş mücadelesi, ancak banşsever 
güçlerin birliRinin güçlendirilmesi saye
sinde başarıyla geli.şebiJiyor. Uluslararası 
ywnuşama süreci, sosyalizmin daha da 
güçlendirilmesi, işçi sınıfının mücadele
sinin ve kurtuluş mücadelelerinin başan
Si için de elverişli koşullar yaratıyor. 
Berlin Konferansı'nın benimsediAi belge, 
bu nedenle komünist partilerinin, "kök
lü başarıların kazanılması Için ywnuşa
tnanın bir sonucu olarak yaraulmış olan 
olanakları de�erlendinneye kararlı ol
duklarını, kazanılacak yenı başarılann 
hem emekçi halkın çıkarlan ve, her ulu
sun ulusal çıkartanyla, hem de tüm in
sanlı�ın Uerlemesinin çıkarlanyla uyum
lu oIaca�nı" belirtiyor. 

Dünya devrimci süreci, dünya emper
yaliuninin güçlerine karşı sürdirülen 
keskin, acımasız bır mücadele Içinde i.l
lişlyor. Enternasyonalizm sarunu işte 
bu mücadeleyle doRrudan doRruya iliş
kilidir. Çünkü enternasyonalizm, günü
müzde dünyanın gelişmesinin en sa�lam 
üç gücünü, dünya sosyalist sistemin� 
uluslararası Işçi sınıfı hareketini ve ulu
sal kurtuluş hareketını bir bütün içinde 
birleştirmektedir. Sosyalizm ile kapita
lizm arasındaki sımf mücadelesinin başa
rısı, yalnız sosyalloi:t topluluk ülkelerinde 
elde edilen sonuçlara deRII, aynı zaman
da Işçi sınıfı hareketinin ve ulusal kurtu
luş mücadelesinin sonuçlanna, bu güçle
rin ortak antiemperyalist mücadelesinin 

nasıl uywnlulaştırlldıRına baRiıdır. Bu 
açıdan, propaganda çalışmalanmızda, 
dişmanlanmızın devrimci güçleri birbir
lerinin karşısına çıkarmaya yönelik tim 
çabalanna duyarlı bir tiçimde ve tam 
zamanında karşdık vermemiz zorunlu
dur. 

SüREKLI GöREV: REVIZYONIZME 
KARŞI SAVAŞ 

Marksizm-Leninizmin işçi sınıfının 
toplumsal kurtuluş mücadelesi, yeni bir 
toplumun kurulması için taşıdı�ı önem, 
bu ö�etinin burjuvazinin ve yardımclla
rının sürekli saldırılanna hedef olmasının 
nedenini açıklamaktadır. Bu nedenle 
bizlere göre, oportünizme ve revizyoniı
me karşı mücadele gelip geçici kampan
yaların konusu deA"il, politik ve ideOlojik 
çalışmamızın ilkeli çizgisinin ayrılmaz 
bir parçasıdır. 

İşçi ve komünist hareketinin içinde 
antimarksist bir akım olarak ortaya Çı' 
kan ve bilimsel sosyalizme karşı Mark
sizmin sloganlanyla donanmış sahte bir 
bayrak altında savaş açan revizyonizm, 
devrimci işçi sınıfı hareketi içinde "Tru
va atı" rolü oynayan bir burjuva uıana
sıdır. Revizyonizmin ÖZü aynı kalmalda 
birlikte, yöntemi ve mücadele biçimleri, 
sosyalizm mücadelesinin her tarihsel ev
resinde de�şik biçimler aldı. Revizyo
niznı her defasında yeni tarihsel sorunla
ra el ata, bu sorunlara olwnlu bir çözü
mün ve yarabeı bir yaklaşımın olmadıR! 
yerlerde özeııUde başını kaldırıp boy 
gösterdi. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, sos
yalist topluluA"un oluşması ve Sovyetler 
Birl�i'nin başını çektiA"i antiemperyalist 
cephenin genişlemesiyle birlikte, reviz
yonizmin dikkatleri özellikle Sovyetler 
Birliei'nin büyüyen uluslararası rolünü 
zayıflatmaya yöneldi. Reviıyonizm, 
d.inya sosyalist sisteminin ve uluslararası 
komünist ve işçi hareketinin birl�ini 
parçalamayı hedef alıyordu. Bu, 1950' 
lerin sonunda ve 1960'larda "ulusal ko
münizm" teorisinde, daha sonra Çekos
lovak revizyonistleri tarafından da be
nimsenen "öz�1 sosyalizm modelleri ' 
teorisinde ve son olarak da 'Avrupa Ko· 
müniımi" nde ifadesini buldu. 

Bu revizyonist kavramların tümü, gü
nümiilde revizyonizmin işçi sınıfı hare
ketine, komünist partileri ne ve sosyalist 
ülkelere karşı girişilen antlkomünist bur
juva kampanyalarının başlıca aracı ola
rak hizmet ettieini kanıtlıyor. Komünist 
ve işçi hareketinin kendi ba�Inda boy 
gösterip faaliyetini sürdüren revizyonizm 
bu nedenle, devrimci güçlerin yaplSlru 
en duyarlı bir biçimde etkileme olana eı
nı taşıyor. 

Revizyonizmin dikkatlerinin Sovyet.
ler BirliRi iilerinde, sosyalist topıuıuRun, 
genel olarak dünya devrimci sürecinin 
başlıca ve öncü gücü üzerinde toplanması 
bir rastlantı deeildir. Sosyalist ülkelere 
karşı saldırılarıyla revizyonizm, antiko
münlzmin ve antisovyetizmin başlıca da
yanaRıdır. Revizyonizme karşı mücade
lenin, sosyalist ülkelerin antikomünist 
ideolojiye ve genel olarak antikomüniz
me karşı savaşlannın başlıca konusu ol
ması da bu yüzdendir. 

Revizyonizme karşı mücadele deneyi, 
onu cansız bırakmanan başlıca sUahının, 

Parti 'nin ilkeli ideolojik ve politik tutu
mu ve toplwnsal gelişmenin sorunlannın 
başarıyla çöziinlenmesi olduA"unu göste
riyor. Bu, Partimizin 1969 Nisan'ından 
bu yana ki faaliyetiyle de belgelendi. Bu 
nedenle, 1960'lann sonunda karşdaştı· 
eımlZ derin Parti ve toplum bunalımın
dan bugüne kadar geçen dönem, ülke
mizde sosyalizm tarihinin en başanh dö
nemi oldu. Bu dönemde yaşamın bütün 
alanlarında önemli başanlar kazandık. 
Bu başanların temeli, ne bir fazla ne bir 
eksik şuydu: Dünyanın devrimci dönüşü
müyle ilgili bilimsel ö�etiye dönüş ve 
Marksizm·Leninizmin tutarh ve yaratıcı 
uygulaması. 



KAPiTALiZMiN 
Var mı 

Yok mu ' BAGIRSAK 
• 

HASTALIGI 
.Dr. C"ner FIDANER ........... .. 

Türkiye'de yıllardır her yaz 
tartışılan soruyu bilirsiniz:  "Ko
ıcra var mı, yok mu?" Her yaz, 
bir yandan resmi yetkililer "Tür-
1ciye'de kolcra yoktur" derler, 
bir yandan zaman zaman saflık 
örgütlerinde izinler kaldınlır; 
radyolardan, televizyonlardan 
suların. sebzeterin temizli�ne 
dikkat edilmesi gerekti� anlatı
br; çevremizdeki ülkelerde kole
ra olduRu, bize de geçebileceRi 
-ama hi1a geçmedi�- açıklarur. 
Ara sıra da gazetelerde ba� 
hastalıRı haberleri yayınlarur. Bu 
bafırsak hastaIJfının birçok sı
(atM vardır: Akut, yaygın, bula
şıet, tehlikeli, zehirli bağırsak 
hastalıRı ... Bu arada halkın ara
sında yaygın söylentiler çıkar, 
"Filan mahallede kolem varmış, 
şu kadar kişi ölmüş, bu kadar ki
şi hastalanmış" diye. Hızım ala
mayan bazı milliyetçiler, kendi
lerine çok güvenit bir eda ile " Ha
yır efendim, hayır; ne münasebet 
Türkiye'ye turist gelmesin diye 
Yunanlılar uyduruyor bu kolera 
laflanru" derler. Böylece tartlŞ
marun odak noktası, "Kolera var " 
mı, yok mu?" sorusuna kaydın
lır_ Aslında konunun pek de 
önemli 

ı
olmayan bir yönüdür bu. 

Bir ülkede saRlık hizmetleri
nin düzeyi, o ülkede koleranm 
varlığının açıklarup açıklanma
masıyla değişmez. çünkü bir ül
keye kolera damdan düşer gibi 
gelmez. Koleratun bir ülkeye ya
yılabilmesi, yerleşebilmesi için 
kendisine uygun bir ortam bul
ması gerekir. AçlRa akan laıtım
lar; denizlere, derelere kanşan, 
yakıtundan denize girilen kanali
zasyonlar; ortalık yere bıraJujan, 
iyi toplanmayan çöpler; yıllarca 
öncesinden kalmış, boruları ye
tersiz, içine pislik karışan su şe
bekeleri; hela çukurları zamanın
da boşaltılmayan mahalleler ... 
Böyle bir ortamda kolera da ra
hatlıkla görülebilir, bütün öteki 
bulaşıcı hastalıklar da. Türkiye' 
de bütün öteki bulaşıcı hastalık
lar bol bol görülürken; ishal ne
deniyle her yıl binlerce bebek 
ölürken; evlerin içi karasinekler
le, sivrisineklerle dolarken, bazı 
kişilerdeki hastalığın gerçek adı
nın ne olduğunu tartışmak ne 
derece önemlidir? Asıl üzerinde 
durulması gereken nokta, Türki
ye'de hemen bütün yerleşme yer
lerinde bulaşıcı hastalıklarm ko
layca yayılabileceği bir ortamın 
variıRıdır. Bu konuda hükümet-

SENTEPE'DE . 

KATLiAM 
Geçtiğimiz hafta Ankara'nın 

Şentepe mahaUesiıde meyd:ım ge. 
len olaylar, faşist baskı ve terörün 
ubfUğı boyutJan gözler önüne ser
mesi bakımından ibret vcriddlr. Po
lis, üç kifiy i  kutırdıA;! dükkand:ı o
tomatik silahlarla tarayarak öldürtı
yor. ııu:ınlık dıŞı bu olay) sermaye 
basuıı "silahlı çaUşma sonunda üç 
anarŞlSt ölduriildü" şc:kliıde ven
yar. Mahalle halkının olay hakkın· 
da söykdikleriyle emniyet yetki
I�eriniı ,öyledikleri birbirinden 
oldukça farklı. Yetkilier olayı 
çarpıtarak kanlıtti haklı göstttme
ye çall'a'"brken, olaya tamk olan 
halk. polisin uyumakta olan üç 
genci tereddutsüz ve 50rgw:uz su' 
alsiz öldıirdukle:rini açıkça söylü
yorlar. 

Olayın gelişmesi Şmtepc'de 
otunnlar tantınaın tu şekilde an
latılmaktadır : Gece polis devriyesi 
Şmtepc 'nin Wküclierin yoğun oL
duğu yerinde birkaç gençte karşı
laşır. Onlara dur ihtan yapmasına 
rağmen bu gençlerden biri polise 
aıe, edip bir memuru yaralar. An
cak genljlerin Ü!.kUCÜ olına1an kuv
vede tahmfl edilmektedir. Daha 
ıonr .. alt'ş edenler kaçar. Ancak ci
varda v4nen devriye olaydan s·onn. 

bir kişi yakalar. Yakalanan genç 
hırtcyden habersiz, tttesi gün der
neği açaClk olan arkadaşlannın lt'. 
m ıdik için gittikleri kiralanan yeri 
suyler. Polis kendisine ateş edip 
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eunediklerin i bıımeklizin sadece 
tahmin ü:.:.�rine ve intikamcı duy

gularla o yeri basar ve hiç bir 
mukavemetle karşılaşmaksızin 
ani birbaskınla içeri gjrip üç savun' 
masız ve hiçbirşey deli habersiz 
genci tarayarnk öldürür. Hemen 
olaydan ıarva da 19, 21  ve t8 ya
şmda bulunan bu gençlerin ceset
lerini 34 Plakah sivil bir Renault 
arabanın arkasına atarolk ve yaralı 
gençleri hastahane'le göturecekleri· 
ni söyleyerek oradan uza klaşırlar. 

Öldıiriilen ıtençlt-r dairumn doğru
ya f(;ırtıyaka mezarlığına 
gcitunUurler. l lalkın ifadesine gOre 
arabanın arkasına aulan üç gençden 
biri o mada daha cın çekişmekıe· 
dir. Ancak daha sonra o da ölmüş
tUr. 

Obyı kadiOlmın da ötesinde, inn
kaır.cı duygularla acıınasızca ıürdu· 
rülen birilUan avuıcbn başka bir tey 
değildir. Daha önce bir polilin yara
lanması, polislerin üç kişi öldürme
sini haklı kılamıız. Bu olay polisin 
MC devrindeki alışkanlıkianndan 
hiçbirşey kaybe tmediğini göller
rnektedir. 

Nitekim polilller aleyhfle suç 
dellillerin i ortadan kaldırıcı davra
ru,da bulundukJan için savcuıkça 
haklarmda ıoru,tumıa açılmıştır, 
Ancak bu da anlann asıl suçlanru 
yini adam öldürme ıuçlaoru or
tadan kaldıramaz. 

ne neden olur? Niçi; beslenme 
yetersizliRi gecekondularda ya 
da köylerde daha ıık görülür? Bu 
sorulan yanıtlayabilmek için, 
sa�lıA:ın toplumsal nHeliRini göz
den kaçırmamamız gerekir. ışte 
koteranın, liranun, diz.anterinin 
bir ülkede çok sayıda görülmesi
nin ilk arumdaki sorumlusu da 
bozuk çevre koşullarıdır. 

ten, sa�lık bakanlıRından, herke
sin sa�lıklı yaşama hakkının saR:
Ianması için çevremizdeki hasta
lık yapıcı ortamm-düzeltilmesini 
istemeliyiz. 

HASTALIKLARDA ASIL 
ETKEN 

Bütün tıp kitapları, veremin 
etkeni olarak "Koch basili"ni 
gösterir. Ama bu ufacık basit, iyi 
beslenen, rahat yaşayan kişilere 
fazla diş geçiremez de, genellikle 
saR:tıltına ayıracak para bu1ama
yanlan hasta eder. O zaman da 
insanın aklına, hastalıklarda aSli 

etkenin toplumsal koşullar oldu
A:u gelir. Elbette tek tek kişilere 
indirgediA:inizde işin içine kişisel 
özellikler de girer. �f!den aynı 
çevre koşullannda yaşayan iki 
komşudan birisi hastalanır da 
öteki saRiam kalır? Bu sorunun 
yanıtı , hastalanan kişinin ötekin
den daha dayanıksız olduRudur. 
Ama soruyu bir ülke için sorarsa
nız, konunun toplumsal yanı da
ha iyi görünür. Neden Türkiye'de 
her doA:an on çocuktan birisi ya
şamımn ilk yılında ölür? Tedavi 
edilebilen bir hastalık oldultu 
halde neden zatÜfree her yıl Tür
kiye'de binlerce bcbeitin ölumü-

Şimdi bir adım daha ilen gi
delim, başka bir soru soralım: 
çevre koşuUan neden bozuktur? 
Neden çöpler toplanamaz, kana
lizasyonlar bozuktur? Niçin su
lar düzenli ve temiz akmaz, la
Rımlar plajlara dökülür? Bu soru
lan sorduA:unuz kişilerin çotu 
ya bir kişiyi, ya da bir kurumu 
sorumlu tutacaktır. Bazıtan bele
diye başkarum tembellikle suçlar 
bazılan Devlet Su lşleri'run ya 
da Yol Su Elektrik örgütünün iyi 
çaltşmadlRını söyler. 

Oysa tek tek kişilerin bu 80-
runlarla baş edebilmesi düşünüle
mez, ne denli çalışkan olursa ol
sun. Kurumlardaki, yetkililere 
sordu�unuz zaman da, ellerinde
id para ve araç gerecin ancak bu 
kadanna yetti�ini anlatıl'lar. Bir
çok kamu kuruluşu için bu do�
rudur. Gerçekten de bu kuruluş· 
ların çoRu, yapmakla sorumlu 
olduklan işlere yetmesine olanak 

• YUROYOŞ Şentepe olaylan konusunda Ça�daş Hukukçular Derneli • 
Genel Sekreteri Erşen Sansal'm görüşlerine başvurdu: 

"Silah taşıyan Icımu gömılilerinin dah kuDıınma 
Iyetkileri, kanıuı, tüzük ve yöncımeliklttlc düz�nkn' 
miştir. Genel giivmlik gijrevlieri dışında, kanunen si
lah b�una ve kullanma yctkiıi UlUnan örneğin orman 
muharaza memurlan, kır bekçileri, köy koruculan vb. 
gj;bi gömıliJer aç_ından da sorunun ihmal cdibnemeıi 
gerekmelde birlikte, asıl önem kaz.:ınan gt.:ncl &üveıllik 
görevi yapan kolluk kuvvetJerinin sib.1ı kutl-ınma yeı
LilerKtir. 

Şehr ve kanbalarda görev yavan genel güvenlik gö
revlieri polislerin yetkileri. I)OIi.s GÖlt:\! ve Yetki Ka
nunu'nda gösterilmiştir. K"uHın'd;ı polisin silah kulla
ınmieceği haller ıeker tcker saytlarak; w,he:!, ndsini 
korumak. başkalarıııa başl..a surcUc= Sll\u,turulaııuıya
,;ak Jaldınlan önlemek, muharaı..uıııda bulun:ın )ilah 
ya da karakoilan yöneltilen saldırılan başka surede 
ıavuştur.unanıak, görevli poHIM: mukaı'emelte kulla
nabileceğini k.abuJ ecilrniş tir. 

Gene bir genel gUvenlik görevlilıl oIduA;u Jandar
ma Kanunu'nda belirtilen jandannaru" be: tungl hal
lerde silah kullanabilee:ew, JandaITTU Te,kilat \'e 
Görev Ti.i:ı.üğü'nde Solyılını,lır. Bu Tüzük, jancbmıa
nın dah kullanma yetkisinin. yalruzca Ceu Kanu
nu'nd:ıki "me,ıu müq.raa"nın koşullarnun \'ar olması 
halinde kabul edilebileceğini ek belirttikkn ba,lcı, i� 
lah kulbnınanın dereederini de saymaktadır: " ... i� 
lah kullanmak i dipçik ve ıUngU kulbnmak ve aıef et
mek suretiyle olmak U:ıere üç türlüwr. Ateş

' 
etmek 

serı olanı.: yapli ... " 
Polil Görn ve Yeıki Ti.iı.üğU'nde, polisin ılah 

kullanma yetkisinin kapıamı ve bu yetkinin verHit 
nedenide fu şekilde gösterilmektedı; 

"Pol" Vazife ve SelaJıiyet Kanunu'nun 16. ııuıddesl 
mucibiııa polis Için .ilah kulhmmak ıelahiyetinin ka
bul ediciiii hallerde silah kullanılmıuı, silah kuU� 
maktan ı»,lı.a bir çare bulunmadıtı halkre münhalır-

I dır. Bu takdirde mimkün oldulu kadar suçluııun 
öl<iirülmekıen ziyade yaralı olarak yaLalanrruulJ\3 dik

i kat edilmesi Vt kalabaıık yerlerde Ilah kullanmaktan 
( iınkan niıIxliııde sakıııılmuı kabeder. " 

Silah kuJ1anma yetkls.,in dikenlendiii Wr batka 

kanun, Türk Silahlı Kuvvedni Iç Hiııtme. Kanıınu'DdI, 
iıe, karşıdaki şah. vtya topluJuk islt'T ıhhlı. isla .� 
1ahsa: oisWl, dah kuOandmııdııın önce, dah .. ii ..... 
bc:ığı ihtannuı mudak.a yapılmutnı öncOrmekıe . ... _ 
hUl kuDanılına tarzını ue şöyk belirtmekıcılr: 

"Silah �ıtitl<Tine göre cwli olabikeek ,ekiidr k .... 
laılır. Önee kı:sici ve dıırtilcü ıhhbr ile ateşli ıl.hl.,. 
hedere tevci e:dlir, sonra akşli ıhbbruı tipçik vt kab
ZaJ;:n kullandır, daha ronra kesici ve durti.icü ve alt,n 
dahlar bilfıil kullanılır. Silah kullanmııl.. mudab a�f 
etmek değildir. Ate, ebnek son çaredr. Öncc havaya ' 
ihtar ateşi yapılır. Sonra ayağa doğru aleş ediı ... mu
kavemet vC)'a taarrwa veyahut khlikeli bir trhclde 
\'arnn muka\'emet hali devam edırne, heder petilmek
ıWn aleş emlir." 

U'Ib'Ulamada poli\in gücünü aşacalı: olaylarda jan
darmarun veya a.skerlerin göreve çağrıldıkbn bilinmek
kdir. Yani poli\in önle)'emeciği olayl .. rdı gUvenlil 
sağlayacak oları jandarmamn ve askerlnin uym ..... -o
rWlw olduklan yasal lıükimlcrin, onlardan "mha z .. 
oIm:oyan" ko,ullarda görev yapan pol. için uyulm ... 
gn,·km.eyen hukwnler olduğu elbette <lı'lDlülemcz. 

Polill Görev ve Yetki K:ınunu'nc:b. sibh kullanma 
yetkisini diamlC)'en madde, silahm hangi halbde klll
Ianılabil«�ğni bclirbnekle yetinmelue. silah kulanma 
ile ölciinnenin aynı şeyler $3yılabileceAlne: yer brunu.
mutlıdır. Kanunlarda timeğin 'vur emri" pbi bir yt:t. 
kiye yer verilmemifdr. 

Aslında pol.in liIah .. ın kanunlara ayltın ve öleli .... 
me aracı �arllk kullarulmlUlru tartıpn." bile abc. GI
mabrur. Ne var ld, s<:runun vahm olan yaru da budur. 
Polisin, kanunlarda beni ve lınU'h olan yeıidiaini 
kullanınayıp, ıllahmı cinayet ana olaralı. kulam ..... ı. 
terö, olaylannda bir boyut olmaktadır. 

Ane:ak bir cinayetin (ülıtrinkt polis oim.ı, o alayı 
ailll lOru,turmadıan uıalı. tutmaya ya dl lOr"ftıırm •• ulı 
laYııaklanınasuıa neden olamaz. Tam tc:nk\c ıoplumua 
pmiii için taıunnut siah kulbruna yelkiJktaı top ... . 
ma Iı.aı" kuııanıla'" hak gckncsi\e adlı önkmlttlc k .... . 
çıkılmalıdır. " 

________ ____ • ____ �.��.�=c. m��m��.���m.ı ..... _ .... ___ .��a. ...... , ,"ag ...... .w.u .. � .. __________ • _______________ .... 



olınayan bütçelerle çallfıılar. 
Türkiye'deki bütün yurttaşlara 
saRtık hizmeti götürmekle yüküm
lü olan S.lbk ve Soayal Yardım 
Bakanlılı'nın 1978 yılındaki 
toplam büt.çesi, sekiz milyar lira
nın da altında; bu para t.oplam 
büt.çenin ancak � 2,97'si ediyor. 
Teşvik t.edbirlerine, vergi iadele· 
rine, en pahalı silahlara para bul· mak gerektiA'inde hiç güçlük çe
kilmiyor, ama kamu hizmetleri 
için para gerektiRi zaman "mali 
dar boRazlar", "döviz yoklutu" 
"enkaz halinde devralınan eko
nomi" ilc karşılaşmyor. 

Gerçekten de kapitalizmin 
salbk hizmetlerine, öteki kamu 
hizmetlerine. kamu giderleri ara
sından ayıracak parası yok. SaR
lık ve Sosyal Yardım BakanbRı 
bütçesinin genel bütçe içindeki 
oıaru t965'ten bu yana � 5'in 
üzerine çıkmamıştıı. Bu hizmet· 
leri devlet yeterince üstleneme
yince, özel girişimcilerimize kar
lı alanlar açılıyor. İçinde bulun
du�umuz düzenin mantıl'ına uy· 
gun olarak, herkesin kendine 
saltıık bakımı saRlayabilmesi için 
başıp..ın çaresine bakması gereki
yor. Sonuçta, saRbRına para ayı
rabilenler, " özel sallık hizmetle' 
ri piyasası"na alıcı oluyorlar. 
Böylece de yeni bir kAr kaynaA' 
dolıuyor. Bu piyasada, özel mua
yenehanelerin karları çok a1çak 
gönüUü bir yer_tutuyor, çünkü 
onlar küçük işletmeler halinde ve 
daA'lnıklar. Aslan payını özel has
taneler, ilaç tekelleri, tıbbi araç 
gereç f"lmıaları gibi büyük kuru
luşlar alıyor. 

HAŞARATI GÜLDÜRENLER 

Barsak hastalıkları için de ay
nı şeyler geçerli. Bu hastalıklann 
gerçek nedeni olan bozuk çevre 
koşullarını düzeltmeleri için ka
mu kuruluşlanna gerekli para ay
nlmıyor. Bu durumda, çevre ko
şu11anndan rahatsız olanlar, ken
di lUşisel çevrelerim düzeltebil
rnek için para ödeyerek bir ta
kun önlemler almak zorunda ka
lıyorlar. ömeA;in son yıllarda sa
tışı çok artan mallardan biri de 
böcek öldürücüler. Havaya sıkı
lan ve o anda orada bulunan si
nelderi, böcekleri öldüren ilaçlar 
çok kı.sa bir süre için rahatlık 
_A;lıyor. Ama sineklerin çotal
dıklan ortam, çöplükler, batak-, 
hklar ortadan kalkmadılıı için er
tesi gün ev yine sineklerle dolu
yor. Yani ilaç gerçekten havaya 
wnlmış oluyor. Birkaç gün son
ra yine bir şişe böcek öldürücü 
almak gerekiyor. Piyasa iyi de
nedenmediA;i için ruhsatslZ, süre
si dolmuş bir sürü ilaç da bu ara
da alıcı buluyor. Ama sineklerin 
Üleme hızıyla onları tek tek öldü
rerek başa çıkmak olanaksız. So
nuçta &inekler azaJmıyor, ama 
halkın cebindeki paranın bir klS
mJ daha ilaç tekellerine kir ola
rak aktarıImış oluyor. 

Barak hastalıklarının tek ti
cari yönü bu deliL. Çevredeki 
olumsuz koşullan düzeltmek bir 
yana, daha da kötüleşmesi ön1e
nemed.ilıi için bulaşıcı hastalıkla
rın sayısında da yıldan yıla bir 
artıŞ görülmeli doRal. Burada da 
"tedavi edici özel sa�bk hizmet
leri piyasası" işin içine giriyor. 
Bu hastalıkların özel .. Alık bakı
mı için, ilaçlar için ödedikleri 
paralar da kira dönüşüyor. 

i 

Burjuvazinin amacı, halktan 
salbk hizmetleri için daha çok 
para toplayabilmek. Şimdilik 
tek tek bireylerin "kendi istekle
riyle" ödetii�'!rt ::ı�!!::: !!t::-::�;!
mek için, bu ticareti daha orga· 
nize hale getinnemn planları ya
pılıyor. tık girişime "Genel Salı
lık Sigorta" Yasa Tasarısı" adı 
verilmişti. De�okratik toplum-� muha1et��::-. �onuya sahip 
çıkmaııyla bu tuanyı açtktan 
destekleyerek aynı zamanda 
"halkçı" olmak olanaAt kalmadı. 

Ancak, başka konularda da ya 
pddlA'ı gibi, burada da adını de· 
tiştirenık aynı ilkeyi gerçekleşti· 
rebilme elilimi var. Adının "Ulu· 
sal Sal'bk Hizmetleri Vasa Tasa· 
nsı" olacaA'1 açıklanan yeni bir 
öneri gündeme geliyor. Bu tasan 
ya&ala.şırsa, başta işçi, memur gi· 
bi geliri belli olanlar olmak üzere 
bütün emekçilerin sırtına yeni 
bir vergi, "&aRlık primi" adıyla 
yüklenecek. Böylece saA;bk tica
reti, devletin aracıbI'ı üstlenme
siyle daha da "meşru" hale gele
cek. Bu tasanya şiddetle karşı 
çıkmak hepimizin görevi oluyor. 

NASIL DÜZELEBILIR? 

Adı ' .• � olursa olsun, bozuk 
çevre koşullarının yol açtlA'ı has· 
talıklar, aslında kapitalizmin 
"batıısa.k hastalıtı." Kapitalizm 
hasta, yürümüyor artık. Yarattılı 
pıslikleri temizleyemiyor, yok 
edemiyor, dışan atanuyor, kendi 
kirlettili çevreyi zararsız hale ge
tiremiyor. Halka koruyucu ve 
iyileştirlci satlık hizmetlerini ye
terince sunanuyor. Salbk hiz
metleri için gerekli payı ayıramı· 
yor. 

Bu tatsız görüntüyü delişmez 
bir gerçek gibi düşünenler iki 
farklı şekilde davraOlyorlar. Bir 
kısmı, "daha çok para gerekliyae 
halktan toplayalım" diyorlar. Bir 
kwnı da, "Eh, bu düzende bu 
kadar olur" diyerek oturup beko 
liyorlar. 

nk düşünceyi savunanlar, saı-ı 
lık alanında kazanılan karım 
haklı görerek halkın "herkese 
sa�hklı ya�a1na hakkı saA'lanma
hdır" istetine karşı çıkmış olu
yorlar_ İkinci grup ise, kendi 
kendine olacak bir dPtişikliA'i 
bekliyor, kadercili�e düşüyor. 
Elbette, sallık hizmetlerindeidi 
aksaklıklar. Türkiye'nin öteki so
runlarından ayrılamaz. Ama, her
şey birden de�işmeden de yapı
labilecek şeyler, kazanılacak 
haklar, atLlacak adımlar vardır. 
Bunları da emekçilerin örgütlü 
gücü sa�byor, sallayacak. 

Herşeyden önce, Anayasa'nın 
49. maddesi. hatıılanmalı: 

CHP'li belediye örgütlü halkm 

mücadelesine boyun eğdi 
Gecekondu sorunlarının yoğun olduğu Istembul Kağıthane'de Çağlayan, her türlü beledi

ye hizmetlerinden yoksun bir bölge. Sorunlar çok, ancok Çoğloyon emekçilerinin seçimlerde oy 
için bol bol uadde bulunan CHP'li belediyeden öncelikle bekledikleri sokakların ayncalık tanın
macfıın asfaltlanması, her sokabm ulaşımının kolaylaşhrll" GSıydl ; 

Ne uar ki bir takım sokaklor asfaltlanırken belediyenin emekçilerin istemlerine kayıtsız 
Iıalması onlara, Türkiye Işçi Partililerin de etkin çabalarıy/a, örgütlü direnişe geçilmezse sorun
ların �zülemeyeceginı gOsterdi. Yediden yetmişe tüm mahallelilerin hahldığı direniş sonunda 
Salıro sokak da asfaltlanmoya başlandı Belediye kitlesel iSteğe uymak zorundo kolmıştı. Çünkc 
karşısında örgütlü bir halk duruyordu. 

-

"Devlet, yoksul veya dar ge
lirli ailelerin sa�hk şartlarına uy· 
gun konut ihtiyaçlarını karşılayı
cı tedbirleri ahr." 

Devlete verilen bu ödevlerin 
yerine getirilmesi için u�raşılma· 

lı, sa�bk için genel bütçeden ay- Salıbk hizmetleri için halktan 
nlan para artınımalıdır. Bu para- para toplanamaz. Do�uştan ka· 
nın büyük kısmı, çevre salh�ırun . zaruimış bir hak olan salhkb ya· 
düzeltilmesi , ana-çocuk salth�ı, . şama hakkı için para ödenemez. 
salılıkb konut gibi koruyucu hiz- Bu hak devletin güvencesi altında 
metlere aynImabdır. olmalıdır 
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BU NASIL SINIF  SENDiKACıLıGl? 
Seveişehir Alüminyum Te

sislerinde çalışan işçilerin y� 
ğun faşist saldırılara ve teröre 
rağmen yürüttükleri mücadele 
hala belleklerden sil inmedi. Bu 
mücadele sınıf ve kitle seneika
cılığının egemen olmasını a
maçlıyordu. Bugün de faşist 
eğilimlerin odaklaŞtığı Tüık
Metal sendikasına karşı Maden
Iş çatısı altında bilinçli işçiler 
tarafından kararlı bir mücadele 
5Ürci.irüıüyor. 

Görtln(işe bakılırsa Maden-Iş 
15. Bölge temsil�!5! ���!"!!: �;_ 
tlŞ da sınıf ve kitle sendikacılı
ğından yana. Yayınladığı bil
dirilerde parlak laflarla Maden
Iş sendikasının *.::::: ::�esinin 
sınıf ve kitJe sendikacılığı o'du
ğunu tekrarlıyor, bu temel ilke 
çerçevesinde çalıştlklannı anla-

tıyor. Ama aynı bildrilere bir 
göz atmak bu ilkelerin "sauşa" 
getirileiği"i anlamak için yeti
yar da artıyor. 

Yayınlanan bir bileirinin 
başlığı şöyle: "Protokoldaki 
hakları Türk-Metal almamıştır. 
HükUmet işçilerine hünneten 
vermiştir." Türk-Metal sendika
sı ile işveren arasında toplu söz
leşme görüşmeleri sırasında im
zalanan protokol ancak bu söz.
etikler ile değerlendirilebiliyor. 
"Biz daha iyi haklar alırdık ... " 

büyie demiyor Maden-Iş Bölge 
temsilciligi. TUık·Mctıl sendi
kasını da görüşmelerin daha kı
sa zaman� ';:V;;mamasından 
ötürü eleştiriyor. Işçilerine hür· 
meten iyi haklar sağlayan bir 
işverenle karşı karşıya olduğu
nu düşündüğü için, Bölge Tem-

sileiliğinin, bu konunun kendi
si ile ilişkili olmadığına karar 
verdiği anlaşılıyor. 

MC döneminde işten atılan 
işçilerin yenkıen işe alınmaları 
konusunda sendika neler yap
mıştır? Akla gelen bu sorunun 
yanıtını bildiride eeilen parlak 
latların arasında bulmak ola
naksız. Ama Mustafa Satış bu 

. konuda CHP'nin önde gelenle
rine uzun uzun tcşckkkür eder
ken kendisine yapacak birşey 
�.�!���:�:�; �d .loiatmaK istı
yor. Bildiride şunları söylüyor: 
"Bu kazanımda Enerji ve Tabii 
���"!��:: �.tKanl ;ayın Deniz 
Baykal'ın, CHP Genel Sekreteri 
sayın Mustafa üstündağ'ın 
Konya Milletveki llerinin, CHP 
ilçe örgiJtün(in, CHP gençlik 
kollarının omuz omuza verdik-

-

leri haklı çabaların Pilyı büyük· 
tür. Bu fedakarlıklarından ötüril 
teşekkürü borç biliriz." 

Satış dinin sendikacılıta alet 
edilmesine de şu scizlerle kiır.şı 
çıkıyor: "Dini sendik.acılı�a a
let edip halkımızın en kutsal 
duygularını istismar ederek Çı
kar saAlamak sendikacılık mı
dır? Dinimiz 'Allah'la ı..uI 3rasl· 
na kimse giremez' dediki halde 
sadece çıkar için Allahülaal .. 
ismini aiııdan ciişüm.çj:r: h� 
sahtekarlara sendikacı denir 
mH" 

Ardından ne yapıyor dersi
niz? Maden-Iş antelli bir kaiı
da Ramazan imsakiyesi tmı.,
tarak un işçilere d�ıturıyor. 
" Sınıf ve kitle �n"bcıhlınlft" 
böylesine de pes doIrusu ... 



ERCAN EVÜBOGLU 

1 1  Eylül Şili'de 'ka'ŞI devri· 
min beşinci yılı. Beş yıl. Döf'ijp 
bir geriye bakmakta yarar var. 
Bu beş yılda dünyamız büyük de· 
ğişikliklere tınık oldu. Şili'yi de 
ço:: yakındanilgilendiren önemli 
gel�meler. Ekim 73 Arap·lgail 
savaŞı ve doğal kaynakların em· 
peryalizme karşı korunması bi
lincinin yaygınlaşması. Çinhindi 
halklannın zaferi. Portekiz'de 
Yunanistan'da, ispanya'da faşist 
rejimierin yıkılışı. fransa'da ve 
ıtalya'da işçi sınıfı hareketinin 
siyasal iktidara aday olması. Yu
muşama sürecinde ıHelsinkj ile 
varılan aşama ... 

11 Eylül, Allende adıyla öz· 
deşleşen deneyimin insancıl açı· 
dan "acı son"u. Ve Türkiye'de 
bilinen gelişmeler: 12 Mart faşiz
minin demokrasi güçlerince geri· 
letilmesi. i ve II. MC dönemleri 
ve 78 başında Başbakan olan 
Ecevit'in sözleri: "Bir Allende ol· 
mak isterr.iyorıın." 

şiLi DERSLERI 

Karşı devrimden beş yıl sonra 
bile Şili deneyiminden çıkarıla· 
cak dersler var. Sosyalisder için, 
sosyal demokratlar için, ve faşiz· 
mi kanatJarı altında besleyen AP 
için. 

Tekrar tekrar belirtmekte ya
rar var. Şili'de halk birliği prog· 
ramı, bir sosyalizme geçiş prog
ramıydı. Barışçı �çiş belli bir 
yere kadar belli giiriişlerce eleş
tirilebilir, eleştirild de. Ama 
amaç sosyalizme geçişti. Ecevit 
için 73 seçimleri öncesinin bir 
iki sloganı dışında böyle bir 
amaç hiçbir zaman söz konusu 
olmadı. CHP ile hayalhanelerin· 
deki ileri demokrasiyi gerçekleş
tirmeyi düşleyen birçizgi hariç, 
sosyalistler i;i! tÜ:': ��� !;��:; 
böyle bileı. 

.�:::'� �::::���! Partisi öz· 
eleştiri ve durum değerlendirme
si yapu. Aliende, faşist tehlikeyi 
zamanında göremedi; Ordu için
deki kıpırdinışlar ve darbe g;ri
şimieri Allende'yi Uyarmayaı 
yetn':edi. Ordunun tarafsızfığı il· 
kesi adına faşistler temizlcnme
di. Genel Kurmay başkanı öldl· 

ALLENDE OLMAK MI 
SOARES OLMAK MI? 

ei 

loaru "ben Allende 
olmak i6temiyorum" 
�di ue IMF'ye teı
im oldu. Tarih Al
mde olmok iıtemi· 
'en Soanı'lerin Al· 
,nde 'den daha onur· 
u bir yere gelmedi
tini YOZDcak. 

e 

riildl, gene harekete geçilmedi. 
Işte bu noktada Ecevit AI

lende olmak istemiyorsa onun 
akıbetinden ders almaıidır. Den
ge ci , uzlaşmacı, "sağa da sola 
da karşı" bir yaklaşım faşizmin 
tırmanmasından başka hiçbir s0-
nuç vermeci, vermez. 

Ş ili deneyi, Hristiyan demok
ratlar için de öğretici. Aliende' 
ye karşı içten ve dıştan ci.izenle
nen tertipler karşısında Hristiyan 
demokrat parti "ülkey i kOrOOn
izmden kurtannak için" Halk 
Birliğine karşı cephe aldı. Alien
deye karşı yoğun ve yıkıcı bir 
muhalefete girişti. Sonuçta AI· 
lende devriıd, ama faşizmin kur
banları arasında hristiyan de
mokratJar da vardı. Bugün bunla· 
rın pek çoğu P inochet'in devril
mesi için verilenantifaşist 'müca
delede komünistferle, sosyalist
lerle omuz omuza savaşıyor. 

SOARES'E öZENME 
Ç iKMAZI 

Ecevit Allende oımayacak. 
Çünkü Aliende ben marksistim 
diyordu. Çünkü Allende'nin par
tisi CHP gibi sağdan ortanın so
luna kaymamıştı, işçi kökenli, 
işçi tabaniı bir kuruluştu. Çünkü 
Allende'nin yanında işçi sınıfı· 
nın en bilinçli kesiminin' ör�tlü 
�cü. Şili Komünist Partisi vardı. 
Böyle olduğu için de dış ve iç 
sömürücü çevrelerin yıldırımla· 
rını çekti. Ecevit için böyle bir 
durum söz konusu değiL. Porte· 
kiz'de Soares de aynı şey i söy
ledi. ''Ben Allende oımak istemi
yorum" deel. O birşey daha söy· 
led. "Ben Masarik de olmayaca
ğım." Ecevit, ben Allende olma· 
yacağım, diyor. Soares de ben ne 
Allende ne Masarik olmayaca
ğım ciyor. Ama Ecevit, ben Soa· 
res olmak istiyorum diyor. " Ka· 
ranfiili Devrim"in en ak l �nle
�:�± ;!.'���'e arka çikarak. 

Nisan 74'te faşizm yıkılmış
tır, yeni tiikümetle ilerici subay' 
lar, 40 yıiilk Ta�:;� :::=��� kar
şın örgjlılU bir gUç olarak varlığı· 
nı sürdüren PKP'1i bakanlar da : 

. vardır. Tarımda, sanayide, sö-
,nürge halkların mgürlUk kazan
malarında köklü dönUşlinler ger. 
çekleştirilmektedir. Bu gelişme· 
lerse sınıfsal tabanı hazır olan 

karşı-devrimi körükler. Willy 
Brandt komünist tehlikenin çan
larının çalar, Kissinger açıkça 
müdahale tehdidinde bulunur. 
Arkasına özgürlükçü (sosyal) de· 
mokrasiyi alan Soares işe koyu
lur. Komünistler, ilerici subaylar 
hükinletten uzaklaştırılır. Dev
rimci kazanımlarda geriye döooş 
süreci başlar. 

Bu sırada Türkiye'de 1975 
Senato seçimleri yapılmaktadır. 
Seçim konuşmalarında Ecevit 
şu noktayı özenle vurgulamakta· 

. dır: Por .. kiz'de 40 yıllık faşist 
diktanın yıkılmasıyla ortaya 
kıpkızıl bir komünizm çıktı. 
Faşizme karşı da, komünizme 
karşı da demokrasiyi ve özgür· 
li.kleriSoares sawnuyor, Tür1dye
de de faşizmi ve komünizm i ön
leyecek olan demokratik sol bir 
CHP'dir. 

Ecevit, Allende olmamak için 
Soares'e sarıldı, onun yolunu 
izliyor. Portekiz'in ve Türkiye' 
nin öz�1 koşulları var, ama Soa
res çizgisinin akibeti Ecevit'i ni· 
çin beklemesin? Sorun kuşkusuz 
bu iki akibet arasında bir seçme 
yapma sorunu değil. Allende öı· 
dUriilcii ve arkasından faşist dik
ta geld, Soares sadece clişürülcii 
ve faşizm henüz gelmiş değiL. Ş i
Ii, Portekiz ve. Türkiye ortak so· 
runları olan ülkeler. Allende'yi 
öldüren, Soares'e bile katlanarT'a· 
yan güçler Türkiye'de de etken. 
IMF'ye teslim olan Soares Alien
de'den daha onurlu biryere gel-
medi. 

. 

HıZ MI, YÖN MO? 

Şili'de faşist darbeden bu ya. 
na 5 yıl geçti. Dünyada bunca 
değişiklikler, bunca dönüşlinler 
oldu. Herkes bu gelişmeleri de
ğerlendirdi, kendince dersler Çı
kardı. Ecevit de izledi bu geliş· 
meleri, dersler çıkardı . .. Bir AI· 
lende olmayacağım" dedi. Ece
vit de değişti. Öğrendi, ustalaştJ. 
Onemli olan kuşkusuz kişilerin 
kendilerini değerlendirmesi de· 
ğil, somut pratiğin değerlendir. 
mesi. Ama bu somut pratik de 
kişilerin öznel müdahaleleriyle 
belirleniyor biraz. 

Nisan 1974. Fransa Cumhur· 
başkanı Pampidou'nun cenaze 
töreni için Paris'e gelen dönemin 
Başbakanı Sayın Ecevit'le Bü
yükelçil ikte görüşüyoruz. "Tür· 
kive Gençliğinin somut taleple· 
ri"ni içeren 4 sayfalık bir liste 
sunuyona Başbakana. Okuyup 
inceliyor oracıkta ve bize şöyle 
diyor: 

". Arkadaşlar. Taleplerinizin 
bir böllinünU hiç benimsem iyo· 
rum. tlir Do:��ii� t:�!�!��
rum, fakıt gUciin bunları yerine 
getirmeye yetmiyor. Benimsedi· 
ğim öteiO 00::"";:: �� yakından 
ilgileneceğim ve yerine getirece
ğim. Bu vesile ile yazı ve konuş· 
malarımda sık sık kullandığım 
bir benzetmeyi sizlere iletmek is
tiyorum. Halkı bir katMa, bir kı
sım solu da bir lokomotife ben· 

ıetirim. Hızlı, daha hızlı gitmek 
için, hedefe bir an önce ulaşmak 
için lokomotif katan bırakıp gi
der. Oysa aslolan hedefe Ioko· 
motifi" değil katan" ulaşması
dır." 

O zaman biz keniilerine ben
zetmenin yanıltıcı oIwğunu, asıl 
sorunun hızda değil izlenen yön
de düğümlenelğini söylemiştik: 

- Siz ve tiin öteki partiler, 
halkı, kitlelerihep daha önce di).. 
şenmiş, yöri.i belli, uçları "Sel .. 
miye'nin kışlasına varan" raylar 
üzerinde işleyen bir lokomotifin 
arkasına !akıyorsunuz. Sizinle 
ayrılığımız burada: Biz ucu en
gin ovalara, c1izlüğe, esenliğe Çı' 
kacak raylar döşemek istiyoruz, 
bunun için bilimsel sosyalizmi 
benirr.siyoruz. Aynı trenle biraz 
hızlı, biraz yavaş gitmek temel 
sorunu değiştirmese gerek. ö
nemli olan, aslolan, katarı başka 
bir yöne, sosyalizm yönüne çe
virebilmektir. 

Sayın Ecevit bize hak verd, 
benzetme�ini de düzelteceğini 
söyledi. Bu benzetni-eyi bir daha 
kullanıp kullanmadığını bilmiyo
rum: Amaortada olan birşey var 
ki ona değinmek gerek. 

Aliende, hızlı gittiği ve kitJe
lerden kopruğu için değil, belki 
yeterince hızlı gidemediği için, 
fakat asıl yönüri.i değiştirdiği, 
sosyalizme yöneldiği için hedef 
seçilmişti. 

Mario Soares'de sosyalizme 
"saptırılan" katarı hangi hızla 
olursa olsun tekrar eski rayına 
oturtması için ' 'yoktan varedilip 
politi ka sahnesine salınmıştı" 
(B.Boran, Yürüyüş, s. 1 78) 

SEÇMENIN SıNıRı 

Toplumsal olaylarda birey 
iradesinin kuşkusuz önemi var. 
Nesnel koşullar yanında öznel 
koşullar da önemli çünkü. Oz-

nel koşullar deyince de bir lide
ri" bilgi ve bilinç düzeyi, kişisel 
eğilimleri ve ciişUnce yapısı da 
akla gelir. Şu yada bu kişilik" 
olması toplumsal ve politik ge
lişmeleri bir yere kadar etkiler. 
Ama, son çöziiıı lemede betH'le· 
yici olan, kesinlikle nesnel koşul
lardır. Oluşumuna bireylerin de 
kauldığı nesnel koşullar. 

Bu açıdan bakınca Ecevit'iı 
içinde bulunduğu nesnel koşul
lar neler? Iç ve dış olarak ayrıLı· 
bil irse de bir bütün oluşturan bu 
koşulları T ip Genel Başkanı B. 
Boran Yürüyüş'ün geçen gyısm
da özetledi: 

"Ancal<, açık sağın duruma 
hakim olamadığı çok sıkişık du
rumlarda, geçici olarak, sol görü
nlinlü sosyal demokrasiye baş
vurmak, daha sağ bir yönetim 
olanağı beiirir belinnez sosyal 
demokrasiyi yedeğe .Imak ABD' 
nil izlediği politikadır. Açık ve 
belirgin örneği de Portekiz'dir. 
Soares ve partisi 74 Nisan dev
riminden sonra yoktan var edilip 
politika sahnesine salındı, şimd 
yedeğe itilip daha açıkça sağ bir 
yönetime itiliyor." 

Bu bakımdan, Ecevit'in yaptı· 
ğı seçme, asıında çok sınırlı. 
Kendisi isteseyOl de Allende OLa· 
mazdı, ama Soares'in Portekiz'de 
izlediği çizgiye sanıması da nes· 
nel bir gözlem. Nesnel ve şaŞıfO· 
cı değil. Allende olmamak iste· 
yen Ecevit Soares'in çizgisi ile 
esenliğe ulaşma umudunda. Oy
sa, "emperyalist·kapitalist ilişki
ler ağı içinde kaldıkçi' Türkiye 
için esenlik söz konusu oIamaL" 

Ecevit Allende olamazdı, ama 
Soares olmasını da engellelTek 
gerekir. Faşizm, açıkça "Keşke 
Soares olsa" diyor, sosyalist ha· 
reket SOares çizgisine yaşam 
hakkı tanımamalı. 

II Eylül 1978 Şili'de Halk Birli'i HiiJtiimetine kar" ,mpeoya· 
mmin teZlOhlodlj. kanlı faşut darbenin 5. yıtiöniimiitJiiI'. 

Faş/ıt darbe ile başto Şili'nin meşru başkanı Allınd, o""" 
Uzer. 50 bin Şili'U yurtsever katledilmi" binı.rc, ki'; tut.lI .... 
mı" i,kence görmü" tüm demokratik özgürlülder, en l'tMI inlDft 
hakiarı ayaklar alhruı obnmıştır. 

INanlık dı,ı baıkdar yanında, fOf;.t darbenin Şi. ha,. .... 
getirdili yok.ulluk, .fdlet, açlık olmUftur. . 

Faşiıt darMnin 5. yıldönümünii YOfOd"ıma IÜIIUm" de 
inşan hoklonrun çiAMnmeli, i,lteneeler, "'Yfi tutu'lamaılar. bol
kıIDr devc:ım etmektedir. Binlerce Şill'li yurt_wr, fOf"t CMtI .. ",· 
donlarındo tutulurken, gizb' poli';n tutuldadıl' 2500 yurt_w_n 
hiç bir haber abnomamaktadır. Kuaca fa,i.ım, emJHryaliamln da
teli ile Şili 'd, iNonlık ıuçu i,lemeye deuam .tm.Iot«ll1'. 

Şili 'deki {aşiıt diktatörliile k01'l' mücadelı w Şili'nin de· 
mokrotik güçleriyle aktif, .omut dayanıfma dÜllyalUn tüm d,
mokratlk, ilerici, ,oıyaliıt ,üçlerin;n en önde ıelen ıörel/lerind,n· 
dır. 

YürüyÜf, ŞiU'de faşizme karfl mücadele ed'n ŞiU IfÇi 'DU" 
horeketi Lle tüm demokratik ıüçlerle da)'01Ufmado IuJ"".II,,1ın. b17 
kere daha teyit ed,r, Şili'tk tafiıt bo" "o"a ıon wrilm.lni. tUm 
poUtı'k tutuklulDrın terbe.t bırdalma.m, .ayfPlar Ii._indı yer 

I 
olon binlerce -Şiiiım;; �:;!:;::�:, �:!!�riM IuJI1U�turul"""" 
tolep Ner. 

Vlltemi2;n tüm antifaf;,t, d,mollratill lüÇı.rlnl; ŞIII'li yurt
teverlerin özıürlülı"rlne kaWflurulma. için h4l'd,ı. ,.çmqe. 
şi; .. �:::! �"'hti ö�'r:.lerind:� Şili �?miinllt Part. yiju'" 
cm Victor D/AZ w ŞIli :)0.-;:..:. � e'kl. a.,rw� S,,.,.,.,, 
Exquiel PONCE'un bUıunmabr, w Mrb,., bıro.""";"'� ,.IIp 
etmeye çalır".. 

YOROYOŞ 



___________ ICamp David: 

iHANET Zi RVESi 
Dünya kamuoyunda günlerdir 

tantanası yapılan üçlü Camp Da
vıd zirvesi nihayet başladı. Hem
de bu kez bizzat Başkan Carter' 
m yönetiminde. 'Artık Amerikan 
emperyalizmi kendinden kuetli 
bir takım aracılara dahi gerek 
duymadan açıkça Orta-Doğu so
rununda hakemlik görevini yük
!eniyor. Aslında yapılmakta olan 
zirve dokuz ay boyunca süren 
görüşmelerin ve çabaların bir 
ürünü. Geriye döni4> bu gelişme
leri incelemekte yarar var. 

görüşmelere karşı oluşacak mu
halefeti ywnuşatma kaygısından 
kaynaklanıyor. Zirvenin kesin 
bir anlaşmayla sonuçlanamaması 
ihtimali gözönüne alınarak bıra
kılan açık kapı Seginin sÖllerin
de görülüyor. Yabancı basına ver
diği demeçlerde Segin bu zirve 
sonunda kesin bir anlaşmaya va
rılamıyabileceğini bunun yanın
da iki ülke arasında, diğer ülkele
rinde iştahını kabartacak asgari 
geçici bir anlaşmaya varılabilece
ğini belirtiyor. Bu arada Segin 
Başkaf1 Carter'ın rolünü yalnızca 
bir arabulucuya indirgemt:ye ça
lışarak Amerikanın Orta-Ooğu 
sorununa doğrudan müdahalesi
n i gizlemeye Ölen göstermekte. 

Yurt dışındaki işçilerin politik hakları tanınmalıdır 

Orta-Doğu sorununa çözlin 
bulabilmek için ABD Dışişleri 
Bakanı Vance'ın bölgede iki tara
fın liderleriyle yaptığı görüşme
lerden sonra devreye Başkan yar
dımcısı Mondale girmiş bunun 
yanında bizzat Carter'ın girişim
leriyle iki l iderin Kasım ayında 
Kudüs'te bir araya gelmeleri 
sağlanmıştJ. Bu buluşma soruna 
kesin birçözi.iıı getirmekten öte 
iki ülke arasında köprülerin ku
rulması ve ileride sürıi.irülmesi 
planlanan görüşmeler_ için hava
nın yumuşatılması amacına yö
neliktL Bu amaçla Mısır Devlet 
Başkanı Sedat ısrail parlamento
sunda bile konuşmuştu. Daha 
sonra Aralık ayı içerisinde bir is
rail heyeti Kahireye gitmiş fakat 
bir sonuç alamadan geri dönmüş
tü, bu arada ısrail Başbakanı Be
gin Washington'da Carter ile gö
rüşmüş ve hazırladığı plan için 
Carter'ın onayını almıştı. Y ine 
aynı tarihlerde Ismailiyede bir 
araya gelen Sedat ve Begin bir
birlerine hazırladıkları barış 
planlarını sundular. Ocak ayına 
�elinince bu kez ABD Dışişleri 
Bakanı Vancc'ın yönetiminde 
iki ülke dışişleri bakanları arasın
da yapılan göriişmelerden sonra 
iki ülkenin savaş bakanları ara· 
�ındaki görüşmelerden de bir 
sonuç alınamamıştı. Yapılan a
çıklamalarra esas tıkanıkllğın Is
railin işgal ettiği Batı Şeria ve 
Gazze bölgelerini boşaltmak is
tememesinde yattığı söyleniyor
du. Diğer görüşmelerden ve ame
rikan arabulucuların bölgeye gi
dip gelmelerinden sonra iki ül�e
ninl iderlerininde rızasıyla Camp 
David zirvesi gerçekleşti. 

Derinlemesine incelendiğinde 
sorunun iki ülke arasında barışı 
sağlamanın da ötesinde hedefler 
içerdiği görülebilir. Emperyalizm 
uzun deneyler sonucunda Orta
Doğuda kenci konumunu güç
lendirmek açtSından yalnızca 
Israilin bir piyon olarak kulla
nılmasını yeterli görrriiyor. Bu 
elmaçla diğer Arap ülkelerini de 
kendi yanına çekmeyi amaçlı
yor. ısrail ve Mısır arasında sür· 
diirülen ikili barış görüşmeleri di
ğer arap ütkeıeriyle iyail arasın
da da başlatJimak isteniyor. Böy
lece emperyalizm için gerçek bir 
tehlike demek olan arap birliği 
parç�anmak isteniyor. Bu  doğ
rultuda önemli adımlar da atıl
mış durumda. Diğer bir konu 
F KÖ'nün konumuyla ilgili. Yapı
lan tiiıı görüşmelerde bu konu 
çalışmaların odak noktasını 0-

luşbJruyor. Geçmişte arap ülke· 
lerinin kısmide olsa desteğine 
sahip olan Filistin, son hedef ol
makta. Bu anlamda Fi l istin halkı 
bölge içinde tam bir tecrit çem
beri ne alınmak isteniyor. Hedef; 
gitgide çemberin daraltılarak F ... 
listin halkının defterinin wrüı· 
mesi. Emperyalizm Orta-Ooğuda 
ortaya çıkan son gelişmelerden 
sonra bölgeyi tam denetimi altı
na alabilmek bölge de gücü ne 
olursa olsun ilerici bir harekete 
tahammül edcmeyecek durumda, 
bu amaçla barış görüşmelerini 
ikil i olarak süroormektenve soru
na birçözlin bulmak için başt1 
Sovyetler Birliği olmak üzere 
sosyalist sistemi dışlamaktan ya
na. Barış görüşmelerinin Birleş
miş Milletler çerçevesi dışında 
sürdürmekten hedeflenen bu. Bu 
arada Camp Davıd zirvesine karşı 
ilerici kamuoyunca sürdürülen 
tepki ler sürüyor. FKö tarafından 
yapılan genel grev çağrısı ve di· 
t r ülkelerde özellikle ABD 'de 

düzenlenen gösteriler bunun 
bir göstergesi. 

Ba,lıollan Ecevit gerek 1977 seçim kampan
yuı sırasında gerekse 1978 yılı Iıoşında lıükime
ii kurarken, yurt dı,ındakl Türkiyeli işçiler için 
özeUikle IId konuda kesin vaadde bulunmulitu: 
Bu _dler,yurt dı,ındaki işçierin �eklBik ve 
1Iirkiye seçimlerincle kendiı ... ioe oy kullanma 
haIdonlU tawıııııuı ldi. 

Bu vucDerden birincisi, geçen yasama döne
minde yerine gelirilrnili, kabul edilen yasa ve 
ona ilişkin olarak hazD'lanan yönetmelik ince
lendieinde, amacın ywt dışındaki işçilerin te· 
mel bir sosyal-tıakkının �runmasından çok, 
onlardan daha fazla döviz çekebilme oldulu gö
rülse de yurt dışındaki işçiere emekltlik hakkı 
tanlnmamı,ıu. Yurt dışındaki işçilerin seçim 
hakkına ilişkin olarak ise henüz meclis gündemi
ne bir yasa taSlnsl bile getirilmemiştir. Sadece� 
Batılakan'ın son Avrupa gezisinde Tümiye'li 
işçilere hitaben yaptlgı konuşmalarda, hükü
metin bu hakkı en kısa zamanda tanıyacagı 
bildirilmiştir. 

YURT DıŞıNDAKI IŞÇILERIN 
SEÇME HAKKı DAHA FAZLA 

GEClKTIRILEMEZ 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak herkes 
21 yaşını doldunnuşsa seçme, 30 yaşını doldur
muşsa seçüme hakkına sahiptir. Bu bir Anayasa 
hükmüdür. Bu hakkın kullanılmasi için her türlü 
koıayh�ın devlet tarafından tanınması gerekir. 
298 sayılı yasaııın 34/D maddesı, "ev halkından 
seçme yeterlil�ini ve seçim bölgesinde oy kul
lanma hakkına haiz olup da. o sırada yabancı ül
kede bulunanlar da, ev halkınınbildirimine göre 
yazılır," demektedir. 

Anc:ık, seçmen kütü4\inc Türkiye'deki ailele
rinin mudahalesi sonucu yazılmış olmak, bu 
hakkın kullanılmasına olanak vermemektedir, 
Zira, eler izin zamanına denk gelmiyorsa, oy 
kullanmak için binlerce kilometre uzaktaki işçi
lerin onbinlerce liralık masrafa katlanarak gele· 
bilmeleri mtinkün degildir. Bunu göze alan olsa 
bile, Ça.llŞtı�1 işyerinden en azından bir hartalık 
bir "&eçim izni" alabilmesi olanak dışıdır. Zira 
Avrupa 'daki yolun işsizlik nedeniyk! patlonlar 
özellikle Türkiyeli işçileri kapı dışa" etmek i çin 
vesile aramaktadırlar. 

Izin mevsimine yakın zamanda yapılan 5 Ha· 
zilan seçimlerinde dahi, CHP ve göıiillü kuyruk· 
çularının Avrupa Wkcl:erinde yürüttükteri yoRun 
kampanyaya raRmen Türkiye'ye w.dip oy kulla
nabilenlerln $iyısı çok sınırlı k;almışbr. 1977 yı
lında 1\imiye'de seçmen say;sının 21 milyon ol
duRu hatırlanır ve yurt dışında 1 milyona yakın 
i.ljçinin çalıştılı düşünülürse, bunlann Ly kullan· 
ma hakkına sahip aileleri de hesat. katıldıRında 
en azından 20 seçmendenbirinin oy kullanma 
hakkından yoksun oIdu�_ ortaya Çıkar. Kaldı 
ki bu yirmid� bir, kendi InislyatiCleriy\e Türki- . 
ye'nil lliskJik ve döviz sorunlarına büyük ölçü
de "çözlin" getiren aktif bir kesini oluştur· 

maktadD'. Vatandaş olmanın da ötesinde, bu 
inkar edilemeyecek katkılarıyla, Türkiye dışm
da' içilerin Tümiye'nin yönetimi üzerinde 00-

ız haklan varmr. 

SIY ASı PARTILER YASASı DA DECIŞTI
RILMELlDIR 

Yurt dışuıdaki Türkiyeli Işçilerin oy kullan- ' 
ma hakkının tanınmasıyla bunun düzenlenmesi 
için hangi biçim bulunursa bulunsun bti�şçileri
mizin politik haklarına bütün kapsamıyla kavuş
maları yine de mlinkün olamıyacaktır. Zira se
çimlerin gerçekleşmesi için seçmen listelerinin 
düzenlenmesi. seçim işleminin yapılması, oyla
rın sayımı gibi bir seçim süreci yaşanmak zorun
lulugu vardır. Bu seçim süreci içerisinde en ö
nemli ve vazgeçilemez olan husus, seçmen ira
desinin tam belirlenebilmesi için tüm siyasal 
partilerin tam bir özgürlük içerisinde seçmen 
kitlesi içinde görüşlerini açı1dayabilmeleri, ge
rek listelt>rin t.anzimini gerek itirazlann sonuç
landlııImasınl denetlcyebiimeleri, gerekse oy 
kullanımını ve oy sayımını gözetim altında tu
tabilmeteri gereklidir. 1um bunlar ise, siyasi 
partilerin yurt dışında ı;ia örgutlenmiş olmaları
nı gerektinnektedir. 

Oysa, mevcut Siyasal Partiler Yasası, siyasi 
partilerin yurt dışında örgütlenmelerini kesin 
olarak yasaklamıştır. Siyasi Partiler Yasasın
daki bu konuda kısıtlayıcı hükümleri de�iştir· 
meden yurt dışındaki işçilere oy hakkı tanııı· 
ması, yurt dışındaki devlet I..cmsilciliklerine, 
konsolosluklnra adamlarını yerleştirmiş bulu· 
nan ve konsolosluk dernekleri, cami yaptırma 
dernekleri, ölü kaldırma dernekleri gibi r.ıerkez· 
leri kontrol altında tutan, bulundukları ülke
nin burjuva partilerinden yardb alan burjuva 
partilerinin, Türkiyeli işçiler arasında resmen 
olmasa bile fiilen diledikleri gibi propaganda ça
Iışması yüıütüp, seçim sürecini kontrol altında . tutınaları sonucunu verecek, bilimsel sosyalist 
parti ise bu olanaktan yoksun kalacaktır. Bu 
bakımdan yurt dışındaki işçilere gerçek anlam
da politik haklarınının tanınması ancak onlara 
seçim hakkını tanıyan y8!ıanın bir an önce Çı
kartılmasını gerektirdi�i kadar. Siyasal Parti

'ler Vasa'sının siyasi partilere yurt dışınoo ör
gütlenme ve uluslararası ilişkiler kurma yasa
Rı ve kısıtlamaları getiren hüktml�rinin de de
Riştirilmesine zorunlu kı1makLBdır. Y ine aynı 
biç tm de Pasaport Kanununda da gerekli degi
şlkliklerln yapılıp, siyası parti temsilcilerinin 
yurt dlŞllUl serbestçe seyahat yapmasını engelle
yen, kısıtlayan hükiinlerde deRiştirilmelktir. 
Ancak bu koıullarda yurt dışında ya ",yan, yur
da gönderdikleri dövizlerle bUyük tedakarhklar 
yapan bu cmekçnerin en temel baklan olan i 

politik hakları tanınmış olacaktır. 

Şu anda Camp Davıd'deki 
meşhur ahşap evde görüşmeler 
büyük gizlilik içinde sürdüriil
mekte. Sonuç ne olacak? Aslın
da zirvenin başlangıcmdan evvel 
iki l iderin gerek Carter ile yap
tıkları ayrı ayrı görüşmelerden 
gerekse basmayaptıkları açıkla
malardan bunun burada kalma
yacağı ileride de sürdürülebilecek 
görüşmeler açısından bir döne
meç

. 
olacağı belirtiliyor,Sed�t'ın 

Mısırdan ayrıldığı zaman bu zir
venin son şans olacağını belirt
mesine rağmen Fransada Desta
ing ve Amerikada Carter ile yap
tığı görüşmelerden sonra bu yo
rumunu yumuşatması bunun en 
açık kanıtı. Sedatın kendi ülke-. 
sinde yaptığı yorum, biraz da 
gerek kenci Ulkesinde gerekse 
ara� dlnyasında bu türden iki ii 

Sonuç olarak, sorun " Bir
leşmiş Mil letler çerçevesi dı
şında arap birliğini parçalayıcı 

'biçimde ve FKÖ'nün varlığını 
dışlayarak çözlinlenme girişim· 
leri Camp David'deki ahşap ev· 
den çıkacak sonuç ne olursa ol
sun, bölgede kalıcı bir barıtın 
s.ağlanamıyacağı açıktır. 
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AYBAR'IN BOS ZAMANLARI 
• 

DEGERLENDiRME -PARTiSi 
MEHMET AKOZER 

Günümüzde bütün revizyonist akımla
nn en belirgin ve başlıca özellili antisov
yetlzm ve 8otikomÜnizmdir. Sovyetler 
BirliRi'ndeki ve diRer 80Syalist ülkelerde
ki gerçekleşmiş IDsyalizmin kara1anması 
ve inkar edilmesi, son yıllarda revizyo
nizmin ideolojik bileşiminde kendisini 
özellikle ön plana çıkardl. Bütün reviz
yonist akımlar bu noktada birleştili gi- • 
bi, antikomünizm ve antisovyetizm re
vizyonizmin ideolojik bileşiminde ilk 
kez bu kadar açık biçimde ortaya çıktı. 

Bu gelişme bir dizi etkenin sonucu
dur. Bunlardan birincisi, kapitalizm ile 
S06yalizm arasındaki mücadelenin kes
kinteşrnesi ve dünya ölçüsünde emperya
lizme ve kapitalizme karşı verilen müca
delede dünya sosyalist sisteminin aRub
tırun sürekli olarak artmasıdır. Buna 
baft:b olarak başta SovyeUer BirliRi oL
mak üzere sosyaJist ülkeler topluluRu
nun, uluslararası işçi sınıfı hareketinin 
ve kurtuluş mücadelelerinin gelişmesin
deki belirleyici rolü de son dönemde 
özellikle arttı. Bu gelişme, sosyalist ülke
ler işçi sınıu partilerinin ve özellikle 
SBKP'nin, dünya bilimsel S06yaliSt hare
ketinin ideolojik ve politik gelişmesinde
ki rolünün de artmasını birlikte getirdi. 

Kapitalizmin genel bunalınunın de
rinleşmea ve burjuva toplumunun de�er 
yargılanndaki çöküşün hızlarunası da, 
revizyonizmin ideolojik cephaneli�inde 
antisovyetizmin öneminin artmasına 
katkıda bulundu. Yakın zamanlara ka
dar bütün revizyonist akmuar, burjuva 
toplumunun deRer yargılanna sahip çık
ma ve onları koruma iddiasıru, kendileri
nin başlıca varlık gerekçesi yapnuşlardı. 
Kapitalist toplumun görünümünü &üste
yen ve revizyonizmin de şampiyonlu�u
nu üstlendi�i, burjuva demokrasisinin 
sahte "özgürlükçü", "ço�ulcu", "insan
cı" dekorunun parçalanmaSl, revizyoruz· 
mi kendisine yeni bir Çıkış yolu aramak 
zorunda bıraktı. Bu dekonı artık savuna
mayan burjuva propagandası ve revizyo
nizm, bu ke'.l daha büyük bir aRıtlıkla, 
sosyalist ülkelerdeki toplum düzenini ka
ralamaya, onu çarpıtmaya yöneldi. Re
vizyonizmin ideolojik tezleri arasında 
kapitalizmi yücelt me çabasının taşıdıRı 
öncelikli yeri, bu ket., 80lyolum; karala
ma ue gözden düşürme çabası aldı. 

özetle Sovyetler BirljA:i'nin ve tüm 
,",ünya sosyalizminin saygınlıRıru tahrıp 
elmek, ıosyalisl sisteme olan inancı ve 
güveni zayıflatıp köreılmek, işçi sıru!ı 
hareketi ve ulusal kurtuluş hareketiyle 
sosyalist sistemin ara&Ifii açmak, biliımel 
sosyalist. harekel içinde Sovyetler BirIi
Ri'nin ve SBKP'nin belirleyici rolüne ve 
Sovyel deneyinin evrensel özelliklerine 
karşı kuşkular yaratmak, revizyonizmin 
amaçlan arasında başlıca yere oturdu. 

BIR KüFüR LISTESI 

M.A. Aybar'm 26-30 ARustos arasın
da Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan 
yazı dizisi, çaRdaş revizyonizmin bu te· 
mel özelliRini bütün açıklıRıyla ortaya 
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• AYBAR, SOSYALIZME KAR-
ŞI SALDıRıLARıNı BURJU

VA IDEOLOJISININ KLASIK 
KA VRAMLARINA SICINARAK 
TEMELLENDIRMEYE ÇAUŞI
YOR. BU ARADA I KINCI EN
TERNASYONAL OPO RTONIZ
MININ, MENŞEVIZMIN, EKO
NOMlzMiN MODASI GEÇM1Ş 
TEZLERINI DIRILTMEYE ÇA
UŞIYOR. AYBAR, BUTUN BU 
TEZLERJ ilIR "YENILIK" GIBI 
SUNMAYA ÇABAUYOR. 

koyuyor. Aybar'ın Leninist Parti "mo
del' 'ini konu alan yazı dizisinin birinci 
ve asıl amacı, Sovyetler BiriiRi'ne ve sos
yalist sisteme karşı beslediRi nefreti 
açlRa vurmak, bilimsel sosyalist hareke
tin ve dünya sosyalizminin temel ve vaz"'! 
geçilmez deAerlerini zaafa uRratıp tahrip 
etmek , sosyalist ülkelerdeki sosyalizmi 
karıilayatak gözden düşünnektir. 

Bütün yazı dizisi bu amacı ı'cı�ı: vu
ruyor. Aybar'ın, Sovyetler BiriiRi'ne '/e 
sosyalist ülkelere karşı aAzına gelen kü· 
mrü esirgemediRi özellikle dikkati çeki
yor. Burjuva propagandasının sosyalizmi 
karalamak için icat ettiRi ne kadar iftira 
varsa Aybar bunl8l'1 tekrarlıyor. Aybar, 
sosyalist ülkelerdeki toplum ve devlet. 
diizenini " korkunç bir despotluk" , " kan
lı bir rejim", "gizli polisi, düzmece dava-i 
lan, sürgünleri, çalıştıtma kampları ile 
Stalin'in inanılmaz vahşetlerle dolu kan
h istibdadı" gibi süatlarıa nitelemekten 
çekinmiyor. Bu iRrenç iftiralann yanın
da artık pek hafif kalan, sosyalist ülke
lerde emekçi kitlelerin "baştakilerin ka., 
rarlanna alkış tutmak"tan başka işlevi 
olmadıRı ve bürokrali taraCından "ortak
laşa sömürüldüRü", bu ülkelerde "burju
vazinin egemeniiRinin sürdültü" , "sosya
list devlet adamlannın insanlan piyon gi
bi kullandıRı" gibi daha nice karalama 
birbirini izliyor. 

Aybar, Sovyetler BirliRi'ndeki ve di
Rer sosyalist ülkelerdeki s06yalizme yö
nelen bu Skldınsı için, Leninist Parti 
kavramını asıl hedef seçiyor. Aybar'm 
bu seçimi, hiç kuşkusuz bir rastlantı de
Rildir. ışçi sınıfı partisi ve Leninist Parti 
ö�etisi, sosyalizm için mücadelede, sos
yalizmin kurulmmnda ve işçi sınıfı ikti
darının yerleştirilmesinde işçi sınıfının 
en güçlü silahıdır. Ayb8l', Leninist Parti 
ö�retisini hedef alarak, ittira kustuRu 
sosyalist toplumun kurulmasının bu en 
güçlü aracım tahrip etmeye, yıkmaya ça
lışmaktadır. 

Aybar'ın, Leninist Parti öRretisini ve 
Lenin'in yeni tip proletarya partisini ka
ralamak için kullandıRı itUralar, sosya
list ülkelere çamur atmak için seçtiiıi 
yalanlardan geri kaJnuyor. Aybar, bütün 
gücüyle, işçi sırufı partisini, CBBua1uk1uk 
yöntemleriyle çalışan bir kışla partisi gi
bi göıtermeye çalışıyor. But:juva propa· 
gandasının işçi &lnı!ı partisini karalamak 
içın kullandıRı ınCallar burada da birbiri-

• AYBAR, SOSYA LIST OLKE-
LERE VE LENINIST PARTJ 

OORETISINE KARŞI, ANTI
KOMUNIST VE ANTISOVYET 
PROPAGANDANıN EN ILKEL 
KARALAMALARıNI TEKRAR
LıYOR. AYBAR'IN BU SALDI
RJLARI, SOVYETLER BIRlıCı' 
NIN VE SOSYALIST OLKELE
RlN SAYGıN LlCINA GöLGE 
DOŞORMEYI,. SOSY ALlzME 
KARŞI DOŞMANLlCI KÖROK
LEMEYI AMAÇLıYOR. 

ni izliyor: "Dikeyine hiyeraışiti, tepeden 
inme kışla disiplinli, kalıcı yöneticili, iş
çi sırufına öncülüRü dışardan dayatan, 
makinenin içine düşen işçileri bürokrat
laştıran, tüm emekçiler adına toplumda 
herşeyi yöneten ... " Aybar, işçi sınıfı 
partisinde "ihanetin cezasıwn ölüm" ol
duRu gibi i�renc bir yalanı savurmaktan 
bile utanmıyor. Ostelik kaynak gösterir 
gıbi iki paran.lez işaretinin nrsSlna "Ne 
Yapmalı" adını sıkıştırmaya kalkıyor. 

YENI BIR KIVIRTMA YÖNTEMI 

Aybar'ın Leninist Parti öRretisini he
def alan saldınlan, kendisine göre, sos· 
yalist toplumu hedef alan saldınlarına 
gerekçe hazLl'hyor. Aybar'a göre, sosya
lizmin sözümona "bunalımı", üst yapı 
kurumlarında, hukuksal ve politik ilişki
lerdedir ve L(!ninist Parti öRretisi, ÜBt ya
pı kurumlarındaki bu "bunalımın" nede
nidir. 

Aybar'ın sosyalist düzenin politik 
ve hukuksal kurumlanm kendisine özel 
olarak hedef seçmeye çalışması bir rast
lantı deRildir. Bu, ça,A:daş revizyonizmin 
son zamanlarda sık sık başvurduRu "in
ce" taktiklerden biridir. Sosyalizmin 
ekonomik temellerinin �lamllRı ve bu 
alanda kazanılan büyük başarılar, son 
ylıı8l'da kapitalist dünyanın en geniş 
emekçi kitlelerinin gözünde en somut 
örnekleriyle sergilenmeye başladı. Sos
yalist ülkelerin dış politikalannm banŞÇI 
ve devrimci karakteri de yine son yıllar
da en açık biçimlerde kanıtlandı. Ulus
lararası alanda güçler dengesindeki geliş
meler ve yumuşama sürecine geçiş, ge
rek sosyalist ekonomi gerekse sosyalist 
dış politika konularında sürdürülen anti
komünist ve anUsovyel iftira kampanya
lanru fiilen etkisiz hale getirdi. Bütün bu 
gelişmeler, antikomünist ve antisovyet 
kampanyalarda, sosyalizmin üst yapı ku-

� rumlarını bir hedef olarak daha büyük 
ölçüde ön plana çıkardı. Ost yapı ku
rumlanrun soyut kavramlarla çarpıtıl
maya daha uygun bir nitelik taşıması, 
ıo.yalist ülkelerdeki gerçek &gürlükle
rin kapitalist dünyada ıomut olarak göz
lenmesini önlemenin kolaylıkları, burju
va propagandasırun bu kurumlan hedef 
alan saldınlarıru daha giincel hale geUrdi. 

Aybar'ın, yazı dizisinin iki" iyerinde 
"sosyalist ekonominin düzenli olarak •• 
tiştiRini" itiraf etmek zorunda kalIDUl, 
bu nedenle anlam ka.zaru:yor. Ne var ki 
bu, bütün revizyonistler cibi Aybar'ID da 
sosyalizme yönelttiRi aldınlarınıD toou
nu yumuşatnuyor. Aybar, ÜIt yapı ku
rumlanndaki "bunalımın" ekonomik dü
ze"yde de ıosyalizmin yozlaşmaana yol 
açtıRıw, "burjuvazinhı egemenliRinin 
sürmesine" , " Sovyet bürok:ruiliaio 
emekçi yıRınlan ortak.l&şa sömürmeli
ne" neden olduRunu lözümona ispatıa
maya çalışıyor. Tabü, böylesi bir "sö
mürü düzeninin" (1), nasıl olup da "101-
yalist ekonominin düzenli gelifmesini" 
saRladıRml açıklama zahmetine katlan
mıyor( l). 

Aybar, sosyalist ülkelerdeki losya1iz
me ve Leninist Parti öRretisine saldırır
ken, uluslararası bilimsel S08yalist hare
ketin tümünü hedef almayı da ihmal et· 
miyor. Bu konuda da antikomünist pro
pagandanın en adi iftira yöntemlerine 
san1ıyor. Ayb 8l" a  göre uluslararası bilim
sel sosyalist hareket, "Moakon'dan yö
netilen I.rir Cesat hareketinden" başka bir 
şey deRndir. Kapitalist ülkelerdeki işçi 
sınıfı partilerinde "temizlik" hareketıeri, 
belki ''idamla delil" ama, Partiden atıl
makla sonuçlannuştır. Komünist ve işçi 
partileri arasındaki ilişkileri, özellikle 
sosyalist ülkelerin, "kendi ulualanDln Çı
karlarına üstünlük kazandırma" çaball 
yönetmek tedir. 

BURJUVA ıDEOLOJ ISINE slGINMA 

Aybar'ın, sosyalizm tarihinde büyük 
bir "yenilik" gibi göstermeye ÇalıŞtılı 
sözde tezlerine, burjuva ideolojisinin ve 
revizyonizmin artık bayatlanuş kavram
Ianndan başka bir uRmak bulamadıRıN 
görüyoruz. Aybar'ın pek catcallı "teo
rik" tahliUerinin tümü, burjuva toplumu
nun, artık ipliRi pazara çıktıRı için kim
senin f;8vunamadıll kurumlarmı sosya
lizme de yakıştınna gibi bir demaıojiyi 
yansıtıyor. Leninist örgütlenme "mode
li"ne yönelik saldırılan, bu modelin bw
juva örgütlenme modelinden kopyc edi i
diRi teziyle kanıtlama girişimi, bu çaba-

. nın en belirgin ömeRini oluşturuyor. 
Aybar'm revizyonizmin klasik tezleri

ne sıRınma çabası, en ÇıPlak örneklerle 
kendisini göıleriyor. Aybar, Leninizmin 
"öncü parti" öRretiaine karşı kandililtin
denciliRi koyarken, Martov'culuRu dirilt
meye çalışmaktan başka birşey yapmı
yor. Aybar'm Martov'1ann avukatbiıDI 
üstlerune gayretke,liRi, 1903 Konerui'n
de bir komplo düzenleyip "3 oy !arkta" 
kongreyi kapıp kaçtJRı iddiasıyla Le
nin'e dil uzatacak kadar ilerilere cidiyor. 
Aybar, çok geri bir ülkede sOlyall.t dev
rimi gerçekleştirmeye ıiri,Uli için Le
nin'e saldınrken, yine menşevizme aılın
maktan başka birşey yapmıyor. Bu ça
ba, lkinci Enternasyonal revizyoniıtıeri 
gibi Aybar'ın da Lenin'i "iradeellikle" 



suçlamaya yeltenmesinde de kendisini 
gösteriyor. 

Aybar'ın klasik ve çatdaş revizyoniz· 
min arşivlerinden çtkanp kendi malı gibi 
göstenneye giriştiA:i en tipik "buluşlar
dan" biri ise, Lenin'in Marx'ın ö�etisini 
deRiştirip çarpıttlRı tezidir. Aybar'ın, 
Leninizmi Marksizm'den kopararak 
Marksizmi " zararsızlaştırma" çabası, bur· 
juvazinin modası geçmiş "özgürlük" an· 
layışıru Marx'a maletme girişiminde 
kendisini gösteriyor. Aybar'a göre Marx' 
ın "özgürlük" anlayışı, emekçilerin, üre· 
timden geriye kalan boş zamanlarını 
"özgürce de�erlendirebilme" özgürlü�ü
dürl Marx'ı Şaşı bir gözie okuma çabası' 
lUn ürünü olan bu iddia, kapitalist tüke· 
tim toplumunun işçi sımfına ve emekçi 
kitlelere empoze ettiRi "özgürlük anlayı
şı"nın diriltilmesinden başka anlam taŞı' 
nuyor. Daha da ilginei, Aybar'ın bu söz' 
de " özgürlük" anlayıŞı. onun önerdiği(!) 
"sosyalist örgütlenme modeli"nin de te· 
melini oluşturuyor. 

Aybar'm kendi "modeli" diye ortaya 
attığı örgütlenme şeması ise, gerçekte 
Leninist Parti kavramllUn negativ fotoğ' 
rafından başka birşey değildir. Aybar'ın 
"modeJj"nin dört temel özelliiti var: 1) 
Sosyalist örgüt, öncü örgüt değil. emek· 
çilerin tümünü kapsamaya yönelik bir 
örgüt olmalıdır. 2) Dikeyine de�il yay. 
gın ve yatay olarak örgütlenmelidir. 3) 
Bu örgütte kalıcı yöneticiler olmamalı
dır. 4) Bu örgütte merkezci bir disiplin 
değil, bir "özdisiplin" olmalıdır. Bu dört 
özellik de gerçekte iki. temel amaca in
dirgeniyor: İşçi sınıfııun örgUtünü kitle
ler içinde eribneye çalışma ve demokra· 
tik merkeziyetçiliği reddetme. 

Aybar'ın. burjuvazinin en çok kork
tuğu bu temel niteliklerinden sıyırarak 
işçi SlruU partisini'zararsız'hale getinne· 
ye çalışırken önerdiği örgütlenme mode· 
li, Leninizmin değil ama revizyonizmin, 
burjuvazinin "örgütlenme modeli"ni işçi 
snufına yutturma çabaSlnı yansıtıyor. 
Bu klasik "model"in amacı, örgütlenme 
ile anarşiyi aynı "parti" kavramı içinde 
birleştirmektir. Devlet aygıtından siyasal 
partilere, işveren sendikalanndan ulus· 
larara.sa tekelci örgütlere kadar, burjuva
zinin bütün sınıfsal örgütlenmeleri,  bu 
iki özelliemin aynı yapı içinde birleşti· 
rilmesine dayanır. Bu örgütlenme "mo· 
deli", tek tek kapitalistlerin ya da grup. 
lanıun sömürücü çıkarlan Ig'asındaki ça
tışmalan, buıjuvazinin genel sınıf çıkar
lanyla baA:daştı.nna amacına hizmet eder. 
Bu "model", doğal olarak, kimi zaman 
"anarşi" ölçüsüne varacak kadar "de· 
momtik" bir işleyişe. kimi zaman da 
bir grubun diğerleri üzerindeki "tahak· 
kümüne" varacak kadar "merkeziyetçili· 
ğe" ortam hazırlar ve burjuvaziye hiz·. 
met eder. 

Fakat bu "model". hiç bir zaman 
" demokratik merkeziyetçi" örgütlenme 
kavramına yaklaşamaz. İşçi sınıfı örgüt
lenmesindeki "demokratik merkeziyet· 
çilik" ise. işçi ıınıfımn içinde hiç bir sö· 
mürücü çıkar çatışmasının olmamasına, 
bu sınıfın üyelerinin bütünüyle sömürüyü 
orladan kaldırma amacında birleşmesine 
dayanır. Burjuvazinin, revizyonistıerin 
ve Aybar'ın önüne geçmek istedi�i ise 
işte budur. . 

ANTIKOMüNIZM VE 
ANTlsOVYETlzM NEDiR? 

Aybar'ın görü.şlerinin antikomünist 
ve antoovyet niteLi�i, bu görüşlere say· 
falannı açıp sevimli göstermeye çalışan 
çevreler tarafından da biliniyordu. Bu 
nedenle kendilerini önceden savunma 
gereksinimini duydular. Cumhuriyet ga
zetesi yazarlanndan biri, bilimsel sosya· 
listlerin kendileri gibi düşünmeyen her
kese "antikomünist, antisovyet" damga
sını yapıştırd.ıklannı ima ederek, Aybar' 
ın yazı dizisini önceden temize çıkanna
ya ÇalıŞtı. 

Bilimsel sOlyalistlerin, bilimsel sosya· 
tist olmayanlann kendileriyle başlatmak 
istediA'i her türlü tartışmayı yasaklama 
gibi bir niyetleri hiç bir zaman olmamış
tır ve olamaz. Bilimsel 5Osyalist1er, her 
zaman sınıfsal öA:reLilerinin zaferine kar· 
ŞI besledikleri bilimsel inançla davranır
lar ve iyi niyetli, yapıcı tartışmanın sa· 
dece bu zafere giden yolu kısaltacalİına 
inanırlar. Bilimsel soıyalist öRreti üzerin
de kuşkulan da olu, insanlıjtın kurtulu
şuna giden yolu içtenlikle araştırmaya 
çalışıın Vf' bilimsel sOlyalistlerle bu 
amaçLı tartışmaya oturma iılejtini dile 
getiren dijrust demokratların görüşlerini 

. AYBAR, LENINIST PARTI 
KA VRAMINI KARALA YA-

BILMEK ıÇIN, ıŞÇı SıNıFı 
PARTISINDE "IHANETıN CE
ZASıNıN ÖLüM OLDUCU" GIBI 
ICRENÇ BIR YALAN SAVURU
)'OR. BU IFTIRA, FAŞIZMIN 
"DAVADAN DÖNENI VURUN" 
MANTICINI SOSYALIZME YA
KJŞTlRMA ÇABASıNı YANSı
TıYOR. 

antikomünizmle. antisovyetizmle dam· 
plamayı akıllanndan bile geçirmezler. 

Fakat, bilimsel sosyalistlerle tartış
maya oturmak, bilimsel sosyalist hareke
tin ve sosyalist ülkelerin politikalarına i
lişkin deRerlendirmeleri varsa bunları iç· 
tenlikle dile getirmek ayrı şeydir; eleşti· 
ri maskesi anasında bilimsel sosyalizmi 
ve dünya sosyalizmini karalamaya, onu 
burjuvazinin göstermek istediA"i gözle 
yansıtmaya, sosyalizme karşı düşmanlık 
körükJemeye çalışmak ayrı şeydir. İkin· 
cisi, burjuvazinin anti·komünist ve anti
sovyet propagandasına katılmaktan baş' . 

"'ka anlam taşımaz. 
Bilimsel sosyalizme ve sosyalist hare· 

kete karşı açıkça cepheden saldınya 
geçmenin artık hiç bir sonuç vennediği 
günümüzde, antikomünist ve antisovyet 
unsurlar da kendilerine yeN taktikler 
bulmak zorunda kaldılar. Kendisini ulus
lararası işçi sırufı hareketinin içinde bir 
akım gilli göst-ermeye çalışan revizyo· 
nizm, bu konuda burjuva propagandası
run başbca yardımcısı haline geldi. Bi· 
limsel sosyalist harekete ve sosyalist 
ülkelere karşı polemik üretmeyi tek 
amaç olarak meslek haline getirmek; 
sosyalist ülkelere kara çalmayı sözüm· 
ona "sosyalist teoriyi ve pratiği geliştir' 
menin" biricik yolu gibi göstermek; sos
yalizmin "yanlış1anru" bulup çıkarmayı 
ken4ısini burjuva toplumuna kabul ettir
menin yöntemi saymak; bilimsel sosya· 
lizme ve sosyalist ülkelere karşı üstünlük 
tas1a�lp ahkam kesmeyi ve onlara akıl 
öA"relneyi "özgür tartışma" diye yuttur· 
may .. çalışmak; "eleştiri" adına bilimsel 
sosyalist hareketin ulusal ve uluslararasa 
kazanımlanm inkar edip küçük göster· 
meye çalışmak : Bütün bunlar, çağdaş 
revizyonizmin antikomünizme ve anti· 
eovyetizme hizmet etmesinin en gözde 
yöntemleri oldu. 

.. 

Aybar, Garaudy'lerin duraltından kal
karak girdiği yol üzerinde, şimdi de Ca
riııo'ların duraitından ba;ılayarak yeni 
bir seCere çıkmaya hazırlaruyor. Bu ha
zırlıjtın &on günlerde yapılması bir rast
lantı değildir. Burjuvazinin. nesnel ko· 
şuUann zorlamasıyla so6yalist dünya ile 
ekonomik ve politik ilişkileri geliştirme· 
ye yöneldiği bir sırada, ülke içinde gü
dümlü ve milliyetçi sözde bir "sosya
lizm"in en iyi Türkiye şubesi olduğunu 
kanıtlamaya çalışıyor. Aybar'ın "Boş 
Zamanları DeA:erlendirme Partisi"nin, 
bu işlevini yerine getirmek için herhalde 
daha çok "zamanı" olacak . 

• 
Marksist..Lentn1ıit 
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Dar grupçul�k dünya banş 
güçleriyle dayamşmay. 

baltahyor 
Barış mücadelesi adına kenci dar grupçu yöntemlerini demokratik kuru

luşlara empoze etmek isteyenlerin girişimlerinin örneklerine sık sık değinilei. 
YÜRÜYüŞ'ün geçen sayısında ızmir'de Dünya Barış Günü'nün kutlanmasına 
yönelik çalışmaların. bu çalışmalara gerici sermaye örgütlerinin kanımasım 
Öneren bir anlayış yüzünden başarısızlığa uğramasının öyküsü anlablmışb. Sö· 
zü edilen çalışmalar sırasında. anti-komünist ve anti·sovyet politikalanyla sa· 
va�ı wnya �çlerinin Türkiye'deki başlıca dayanağını oluşturan gerici, fa· 
şizm özlemcisi pertilerin. Sanayi ve Ticaret Odaları gibi sermaye ör�tlerinin 
çaArılmasl önerilmişti. Böyle bir bJtumun banş mücadelesini burjuvaziyle 
uzlaşmanın bir platformu haline getireceğini belirten bilimsel sosyalistler, ça
lışmalarla ilgili komiteden çekilmişferdi. 

Aynı tutum, Türkiye Barış Derneği tarafından1979 yılında cl.izenlenmesi 
amaçlanan "Ortadoğu ve Balkanlar'da E konomik Teknik Kültürel Işbirliği" 
konulu uluslararası Künferans'ın 2·3 Eylül tarihlerinde ıstanbul'da yapılan 
ön hazırlık toplantıları sırasında da kendisini gösterd. 

Oluslararası Konferans'ın �ndeminde üç komisyon çalışması bulunuyor. 
Komisyon çalışmalarının. Helsinki ilkelerinin yaygınlaşbrılması ve derin leş
tirilmesi. yeni ekonomik wzen açısından barışın pekiştirilmesi ve kültürel 
çalışmaların somut hedeflere yöneltilmesi için Ortadoğu ve Balkanlar'da 
yapılması gereken işbirliği üzerinde yoğunlaşması amaçlanryor. Bu çalışmala· 
ra ilişkin olarak ön çalışma �ubu ve altı yuvarlak masa çalışması öngörülü
yor. 

ön hazırlık toplantı larının birincisi 2 Eylül sabahı Belediye sarayında yapıl· 
dı ve yaklaşık olarak iki saat sürdü. Barış Derneği Başkanı'nın konuşır ası ile 
başlayan toplanb, Dünya Barış Konseyi temsilcisi Ev�nia Kiranava'nın, Bul· 
garistan Barış Komitesi temsilcisi Nenşo Krakov'un, lübnan Barış Hareketi 
temsilcisi Münir Sifeyr'in, Yunanistan Ulusal Banş Komitesi üyesi Hristos An· 
dahapulos'un ve Fil istin halkının temsilcisi Ahmet EI  Cemali'nin konuşmala
r'Yla sürdü. 

Toplantıya yüz kadar izley"i de kabldı. Toplantıya davet edilenler arasın
da yine gerici bir sermaye ör�tü. TüSIAD bulunuyordu. TüSIAD'ın çağrıı· 
masının gerekçesi, "teknik konularda katkılarının olacağı" tddiasıydı. 

Toplantıda söz alan Bulgaristan Barış Komitesi'nden Krakov. dinya politik 
durumu üzerindekapsamlı bir değerlendirme yaptı. Krakov, emperyalist dev
letlerin ve anti-komünistlerin barışı ve Helsinki anlaşmasının hayata gıeçirilme
sine karşı çıktıklarını belirtti. Krakov. daha sonra, barış mücadelesinin en ge. 
niş kesimleri içine alacak bir kapsam içinde düşünülmesi gerektiAini belirte
rek. bu kapsarra sadece anti-komünistlerin girmeyeceğini söyledi. Ne var ki 
konuşmayı Türkçe'ye çeviren Ayşe 'Bilge Diclel i'nin, çevirisinde, "anti-ko
münist" deyimi yerine "gerici güçler" deyimini tercih ettiğin görüidi. 

Krakov. konuşmasında ayrıca, politik i şbirliğinin birinci planda olması ge
rektiğini belirterek, bu nedenle Konferans'ın adının değiştirilmesinin uygun 
olacağı yönünde bir öneri yaptJ. Bu öneri de Dicleli tarafindan Türkçe'ye çev
rilmedi? 

Daha sonraki oturumlara Türk Tabibler Birliği salonutrda devam edilei. Bu 
çalışmalara 20 dOlayında delege katıldığı öğrenildi. Türkiye'den çalışmalara 
temsilci gönderen kurı.ıluşlar şunlardı : Türkiye Yazarlar Sendikası, TOMOO, 
Türidye Barolar Birliği. Halkevleri, Marmara Köy-Der, IGD. IKO. 

Son Ikı yılda kOOl1 flyollorının üç. PTT ücreıle· 
rının ıkı, dlOer basım ışlemlerının de Iki katlan fazla 
artması Yayınevimiz! 1977 ve Oncesl basımlarının 
flyaılarını deGlştlrmek zorundo bıroktı. • 

Flyal deOlşlkllOI özel olarak ba911nlon ve Yayın· 
evimizi:"! lşarellni ıoşıyon elikellerle gösıerllmektedlr 
Okuvuculordon dileOlmiz. bu elikeııere dlkkot etme· 
lerldlr. 

F_ TOIII u","""" Vltınlllcl Vazy,IG ( ı 80.",,1 
L _  
E",_ii.",.., fllfti",..,. oı.ı,ı (ı. 80 .. "" O. K_ .o Tl 
8�_ 8oI",11mı ... 8oIyoı o.moo. .... ı ıt llenl"'l xi Tl.. 
II. 110 ...... • •. 0.-....- . 1. a..-.. "",. 
"1"1 ....... ... 6"" 1 "''- 12. 80.,,,,1 
eo_ · _.ı . ...... ,..-
Oryo .... n� ... To.1N Ma'.ryoIlI", (luk_,ı 
". 'pI"ın • O V .. �hot 
I(opllolı.mln t __ l Po/IIIOl llilkendll .• 
.... II,..- · O. CII"""" ... 
"""ıkolo. O ... I,.. II .. kendtt . 
ıı:. __ · '. r� . Iı. I. IAnI" 
E""".lfile_ s..,ec:lnln l_ ııo.uııııı" 
scwyet O.t-""I I IlS . I MO  T. IUicIilı •• 
iki 1'oc:"""" .. 'k"" ltçl P!HUoi 00_, •. '-
VIOII O" ..... '_ .... lnın E ... lInoi l 
'0""" ... ,,'nı.O·"" """''''' fl,,'--ı �. w ..... 
ŞiN Oevt""''''n OO·'"'ı.\. ... ' llu�'I •. eo.' .. 
MO"'I'''' ,' 1010011'" !Tu'_11 ii itti".... .o TL 
L6Un ........ 'oa·"" O'."I"' .,_. · H<ın .... "" . l_ *l TL 
�o::!!:�ır ... .. rta, .. o.v"onco Oru I'uk_,ı � TL 

PIonla<llCl rtalk''''''''' '' 'u.kllt ITuk....ıı I V . M"c .. k 
Poıı •• ıı·d. O'Qu,I .. QlJn Şo/aOı ". Cu,,"'" 
l''''' O'.'lın l_l .... lnln EI<rttir!ol l 
o.cırav .. lOti" ....... ' U·OO o.."m J W.... n TL 
1o,,_ MoPliOl"'''1''0eI'''- ''' 'OI><Ok Ro'''' _ 10  Tl 
I'IInıo"",,, .. ........ 'kırft Ik .... 1 M.ınllı.. i� II 
T_ .... ... P'o"�I. Iı .. ,.� ... �ıo"lı " MI."'" 

�ıQj ıt"""""" Pa""' T",ın, I'''''''''I'''''1 

""".turıırl ı=.ı .... vOl,Io" 
ıt. ....... · ' r_ .. . ... I L  .... 
�.'" H_,� .' ....... 1. it ıt ...... � 
L!UI;ıa""""'OO 1(0"11l.1 ......... IIOfrollım'. Gee,. 
Sorunla .. . �Itcı ... ı .... ....... "............ .. 
Oon. e""" •• ' .... ı. H SIlt...... 25 
r;.wy.,tc. IIltllOI ıt ..... �nl" Pa,u .. " 1t0llQ!" " 
lIaPQ<lo, - lI:alO"", _ It  __ Io. .0 
O.,,,,,,,,hOın lotllll ii ,,",ek...,.. )o 
Slronll", ... Ounra POhhko.,Iıcıo_, ıılııu H. l_ n 
""" ""m ... � GOIOUII'/ H M-ı"" LO 
Mllfk.ııı UOtIO<ııI PaI,I •• ·. o.:... 
.. ,""'Iyoo·.,. Qc,.u.' ... o..wy . H. .... I r.ıı 
.......·"' ıı.. ..... � o.ı',ı...l v S . ... ,..... LO 
v_ a..rı.n '-ıı.._ E  .... ' .... ' 
_oı .. ... eaı' 0UI>Y0Jı J. W.... n 
Sor,oIloı Oık_"' rtacıııernl,I�. o....... LO 
•. It_ . z. Ott.ı.ı 
GU" ....... nle T  ... .ıcı ll:oıı.not"'" 
nce • ......, ,,� ...... w 
" .. ,,', ... _ Muco""-"ln &lIa ...... 1oU"' ... 1 
• . ...... , .  O. W.ıoııı .. ��;. O:�:. ��:::"�,!'k," 1"'1,", i 

Bvloo'ilıan·oo FO"t .... ltO ... M_ .. Sotyo'lrm 1'0 
_nolıl . ,..I .... . oı.ıı .... 
Oto,,· ... O' ......... fk_ Pıilm" .. ... . """"' ... Lo 
h"" o.v_ SonoIKl 'v'kly-e TonIII II :D 
SIC • •  _ ",k.-..ıl/ 
I .... C_""' I �  

'ıyeı1od Cid :1111 e 2SO TL yı �� bwklHdt " :H Indirim �lır 
Çomb«tIti, • ISTANBUL • POltl ikmI luıırp",�lı olıNkıı.ı- w-eı ,ono.rlIlr 

YURUYUŞ · 12 eYLUL 1978 · 1 5 



Ney. ki günümüz "sanatı", yolunda 
yiiriidiiliimüz toplumlon çekip çeuirmek 
için dur durak bilmeden didinen .eçkin 
kahramanloro kapılorını ardına kadar aç
tı, Koptanlar ue Krallor, Zengin ue Yok
.u� Tefeci/u, Vakıf ve daha yeterince 
bilemedilimiz nicelteri, Artık bu kohro
manJon anlotmak için öyküler yazılıyor, 
filmler çevriliyor. Bu "sonatil, kendi '0-
runlorıylo boluşurken toplumsol yoralo
rı da iyileştirmek için gece uykulorından 
olon, yükümlülük sahibi günümüz ıeçkin
lerinin acıkb durumlarını sergileyip, ii
rodan insanları bu toplumlOl .orunlarlo 
yakından )Igilenerek txışlarını derde sok
maktan abkoymaya çalışıyor. 

Bizim öykümüzün de böyle bir kahra
manı var. Seçikin bir sermaye sahibi. 
Oyle sabah kahvaJularında ekmeğine 
havyar süren cinsinden değiL. Geceliği
ne yarım binlik verdiği otelde. sabah ge
len beyaz peyniri bile bozuk olduğu 
için yiyemiyen gerçek bir kahraman bi
zim seçkinimiz, Bu nedenle de yüksek 
bir devlet yetkilisiyle olan sabah rande
vusuna aç karınla yetişrnek zorunda kal
dı. üstelik bu randevunun konusu haya
ti bir önem taşıyordu. Hem kendisi. 
hem de Türkiye için. Alanında Türkiye' 
nin en büyüğü olan fabrikası yeniden ça
lışamaz durumdaydı. Oretimde kullanı
lan ithal maddelerinin altı aylık stok Ia
maSlnı gerçekleştirdiği anda bu kez de 
paketlerne makinasında kullanılan y.ıpIŞ
kan bant tükenmişti. önce bir adamlnı 
göndermiş. üç bavul kaçak bant getirt
mişti Avrupa'dan. Ancak adamın Yeşil
köy'e indiği gün. Sayın Bakan'ın pn
rükJeri teftiş edeceği tutunca. adam ba
vulları bir köşeye saklamayı yeğlemiş. 
bavullar da kargaşa sırasında $ımı ka
dem basmıştı. 

''Bilemezsiniz.'' dedi yüksek devlet 
yetkilisine. "Bu dönemde en zor şey sa
nayici olmak. Dağıtım arabalarının ben
zinini bile sağa sola telefon edip ben 
bulmak zorunda kalıyorum. Bu zor dö' 
nemde devletimize fazla yük olmamak 
için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak 
emin olun çaresiz kaldım. Gerekli bant
ları bir an önce ithal edemezsem yüzler
ce işçiye yol vermek zorunda kalaca
ğım. üretim durursa bundan Türkiye 
ekonomisi de etkilenecek. Ancak bili
yorum şu anda siz de bana döviz tah
sis edemezsiniz. O halde kendi başımın 
çiilfesirıe kendim bakayım dedim. Bir 
fırma kurdurdum. Domates ilvaç ede
cek. Tavassutunuzu esirgemez. bu fır
manın getireceği dövizin Türkiye'ye 
transferini bir, iki ay geciktirebilirseniz. 
ben de bununla kendime dışarı da kredi 
açtırabilir. bantları ithal edebilirim. lna
nın Türkiye'yi düşünmesem kendim ıçın 
bunca �kıntıya katlanmazdım." 

Işte böyle, aç karnına, tam bir bu· 
çuk saat konuşarak ikna etti yüksek 
devlet yetkilisini kahramanımız. Ihracat 
gemiyle yapılacak, geminin varış tarihi 
ve diğer belgelerdeki tarihler bir ay son
raS4na işlenecekti. Buaradateknik gerek
lilik nedeniyle domatesıer de kuru incir 
oldu. 

Kahramanımız bulabildiği ilk uçakla 
Istanbul'a döner dönmez, Kapalıçarşı'da 
külçe altı"' ticareti yapan bir dostuna 
gitti. Konuyu kısaca özetledi ona. 

"Acilen beş milyon mark lazım ba
na". dedi. "Bu fırsatı yakalamışke" dı· 
şarı ne kadar çok çıkarabilirsem o kadar 
iyi benim için. Hem dışarıda birikmiş 
borçlarımı öderim, hem de biraz mal ge· 
tiririm el altından piyasaya. Nasıl olsa 
bu fiyatların duracağı yok." 

"lstediAin çok zor," dedi külçe altın 
tüccatı. Bu para darJığın� Suriye Üle
rinden gelen malı bir hafta almazsam, işi 
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anında başkasına kaptırırım. Hi� şaka· 
s4 yok. Ayrıca şu dövizli taŞıt satışları 
da piyasayı iyice daralttl. Doviz bulmak 
bir mesele." 

"Daha ge�nlerde altın için bu piya
sanın heray dışarıya altmış milyon mark 
ödeyebildiğini söyleyen sen değil miy
din? Şimdi bana bunun beşini mi bula
mıyacaksın? Karşılığında söyleyeyim. 
ızmit körfezinden toprak istemiyor 
muydun? Ora�nın belediyeye verileceği 
kesin gibi. O zaman istediğin miktar 
toprağı cebinde bil. Yapılacak limanı 
Zonguldak'a bağlayacak karayolu da 
oradan geçecek ." 

Kahramanımızin arkadaşını razı et
mesi gerçekten çok zor oldu. Ona işçi
lerini. Türkiye'nin durumunu anlata
mazdı. Bu yüzden uzun uzadıya. yapı
lacak limanla karayolunun nerelerden 
geçeceğini, gelecek devalüasyonun ne 

zaman yapllmaS4nın dUşünüldijJUnU vb. 
anlatmak zorunda kaldı. Sağlayacağı 
kirdan vereceği pay üzerinde kıyaS4ya 
pazarlık etti. Arkadaşından istediği sözü 
alınca da dosdoğru fabrikasına gitti. 
Ithalat-ihracat müdürü olan yeğeni ni 
odaS4na çağırdı: 

"Ihracat işi oldu. Kuru incir ihraç 
edeceğiz. O Fransız şirketi ile ikibin 
beşyüz ton üzerinden, tonu ikibin yedi 
yüz elli franktan bağlantı yapacaksın. 
Bu bizim için zararına bir satıŞ olacak. 
Bunun için kayıtlara ikibinikiyüzelli 
franktan, Uçüncü kalite incir olarak ge
çecek. Beşbuçuk milyon frankın hepsi 
Fransa'daki banka hesabına bizim tara· 
fımızdan. buradan sağlanacak döviz le 
yatırılacak. Sen döviz işini ayarladım. 
Dövizi dışarı her zamanki yoldan çıka
rırız. Paranın hesapta en az bir, iki ay 
bekletilmesini de sağladım. Mal 01101-
cağımız firma bunun karşılığı olarak 
bize kredi açmış görünecek. Kredi 
açılınca. ilk partisi beşyüz ton ola,...k 

yapılacak ihracatın geri kalan bölümü 
iptal edilecek. Ancak brz ithalatı bize 

. açılmış olan kredi ile yapmış olacağız. 
Sen ödemeyi burdan çıkardığımız döviz· 
le yapar, kredinin geri ödendiğine dair 
makbuz alırsın. Ihracatın iptali gerçekle· 
şince Fransa'daki hesapıan tasfiye edi
len dört milyonUçyüzyetmişbeşbin 

" frank, beşyÜZ ton incir için bize ödene
cek parayla birlikte Isviçre'delü banka
ya yatırılacak" 

Ithalat·ihracat müdüründen sonra sı-
ra imalat rriidürliıdeydi: 

"Ithalat sorununu ayarladım. Bu işin 
riski fiyatları yüzde kırk arttırmamızı ge
rektiriyor. Gerekçesini sen hazırlarsın. 
Ayrıca geçen sefer fiyat artışı istemek 
için ülke içindeki üretimle, daha pahalı
ya sağlayacağımızı bildirdiğimiz madde
ler var ya, şimdi hemen bu maddelerin 
yeterli kalite ve miktarda olmadığım be
lirten bır rapor hazırlayıp gerekli yerle
re tasdik ettir. Yeniden ithalat izni al· 
mak için' başvuralım. Maliyetleri düşür
müş oluruz. Bu arada Sadi Sey'e de te· 
lefon et, bir aya kadar elimize mal ge- . 
çeceğini, istiyorsa makul bir fiyata ih· 
tiyacını karşılayabileceğimizi bildir." 

Kahramanımızin bütün bunlardan 
sonra Türkiye'nin sorunlarıyla da daha 
yakından igilenmesi gerekiyordu. Bo
ğaz kıyısındaki bir otelde yapılmakta 
olan uluslararası bir konferansa yetişe· 
bildiği zaman birbaşka yüksek devlet 
yetkilisi konuşmasını bitirmek üzerey· 
di. Kahramanımııın duyabildiği kada
rıyla yetkili, gelişmiş batı ülkelerinin 
TUrkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin 
sorunlarını anlayışla karşılayıp, yardım
cı olmaları gerektiğini söylüyor, oysa ba
tı ülkelerinin bunun tam tersini yapıp bu 
sorunlar nedeniyle TUrkiye gibi ülkelerin 
gelişmelerini durdurmaya çalıştıkların
dan, TUrkiye'nin iplik, konfeksiyon gibi 
bazı alanlardaki ihracat olanaklarını sı-

nırlandırdıklarından yakınıyordu. 
Konuşması bitince yük.sek yetkili· 

nin yanına ftiden kahramanımız, söy· 
lediklerinin çok yerinde ve gerçek ol· 
duğunu belirtip, tebrik ederek başladı 
sözlerine. 

''Yaptığınız eleştiri son derece gerek
liydi beyefendi," dedi. "Ancak umarım 
yanlış anlayıp, ağır bulmamışlardır söz
lerinizi." 

" Aramızdaki bağları koparabilecek 
gelişmeleri önleyecek en gerçekçi yo· 
lun, ister istemez onları eleştirmekten 
geçtiğini bizden daha iyi bilir onlar," 
dedi devlet yetkilisi. 

"Bundan benim de kuşkum yok," 
dedi kahramanımız. "Ancak yine de aca· 
bOl. büyüme hızımızı yüzde sekizde tut
ma konusundaki israrımıza anlayış gös
termemeleri olasılığı yok mu? Açıkçası 
beyefendi, ben planlanan büyüme hızı
mızln durup durup yeniden yüzde seki
ze ç ıkarılmasının nedenlerini kendi ken
dime açıklayamıyorum. Bu konunun 
medisdeki diğer partiler tarafından da 
fazla istismar konusu yapılabileceğini 
sanmıyorum. Bizlerin ise takdir edersi
niz ki, ekonomik büyümeden önce yaşa
yabifmek için ayakta kalmaya ihtiyacı· 
mız Yar. Ekonominin büyümesi bir yerde 
bizim büyümemizle sağlanabileceğine 
göre. kanımca. bizim yeterli güce ulaşa
bileceğimiz bir süre için ekonomimizin 
büyümesinden fedakarlık yapılabilinir." 

" Solu unutuyorsunuz? Büyüme hızını 
düşürürsek sol bizi yaylım ateşe tutacak
tır." 

. "Hangi sol?" diye bastı kahka,hayı 
kahramanımız. "Ben onları şimdilerde 
Sovyetleri tartışmak la meşgul sanıyor
dum. Abdi Bey'in harika bir yazısı var. 
Okumadınız mı? SOLa.ı grUpları sırala
mış, koskoca bir liste oluyor. AyrıQ 
sağda solda çıkacak bir kaç yuının ne 
önemi olabilir?" 

''Pek öyle değil," dedi yetkili. "An
larında bzşka şeylerle uAraşanl ci var. 
Kalkıp yüzde sekiz büyüme hızının ola
naklı olduğunu gösterirlerse bizi zor du
rumda bırakabilirler." 

''Peki ama," dedi katV'amanımlı, "bu 
büyüme hızını onlar iktidarda olSiillardaı 
sağlayabilirlerdi. Yani bizi batmaya ter
kederek, dış ticareti, bankaları, sigorta
ları devtetleştirerek, toprak mülkiyeti
nin üstünü altına getirerek. Bize kiill'şı 
bütün bunları yapabilirlerse yani. Si
zin için bunları yapmak söz konusu de· 
ğil. öyle değil mi?" 

"Evet, tabii değil" dedi yetkili ve bir 
randevusu olduğunu söyleyerek ayrıldı. 

Hemen tanıdık bir işadamı yaklaştı 
yanına kahramanımızın. Besbelli biraz 
laf toplamak istiyordu. 

'''Para fonu ı-ıh diyormuş." 
. "Evet, öyle diyorlar. Ama sana bir

şey söyleyeyim mi atizim, ben fazla ö
nemsemiyorum bunu. Sana komik gele
cek ama, kıyılanmız var ya kıyıwımlZ. 
Hiç bir çaremiz kalmasa. Yunanlı'lar gi
bi yabancılara kiraya verir yine kurtulu
ruz bu badireden. Yeter ki bunu yapıbi
lecek bir hükümet olsun başta. Bak. dö
viz karşılığı araba satışları naS41 tık .. tı
kır gidiyor. Dışarıda çalışan bir işçi bu
lup, onbin lira verince hem karabonı' 
daki döviz fabrikanın kasasına akıyor, 
hem de bu işi kotarana otobüs başına al
tıyiizbin lira kar kalıyor." 

"Yazık oldu Yahya Demirel'e," dedi 
diğer işadamı. 

"Neden o?" 
"O da hayali ihrac.at yapıyordu da." 

Gülerken yaşlar birlikte geldi gözlerin
""n. 

Işte bizim kahramanımızın bir gün
dilzlük öykUsii de bu kadar. Yaıam, e· 
mekleriyle yaşayan insanların mücadele
leriyle güzellcştirilene dek gündüzler vf 
geceler bu öykülerle dolu ola�k 


	Y_78_000561
	Y_78_000562
	Y_78_000563
	Y_78_000564
	Y_78_000565
	Y_78_000566
	Y_78_000567
	Y_78_000568
	Y_78_000569
	Y_78_000570
	Y_78_000571
	Y_78_000572
	Y_78_000573
	Y_78_000574
	Y_78_000575
	Y_78_000576

