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BU AYıN BAŞıNDA IKl I LERIcI ıŞÇı ILE 
POL-DER üYESI BIR poLIsIN 
ÖLDüR üLMESIYLE SONUÇLANAN 
OLAYLARDA MAOCU BOZGUNCULAR 
FAŞISTLERE EN BüYüK 
HIZMETI YAPTıLAR. 
PROVOKASYONUN BOYOMESI, 
DEMOKRATIK GüÇLERIN 
KARARLI BIRLICIYLE ENGELLENDI. 

İskenderun Demir Çelik 
(lsdemir) Işletmesi 31 A�us· 
tos ve 1 Eylül gürneri, iki ile
rici işçi ile bir polisin öli.Onüy
Le sonuçlanan olaylara sahne 
oldu. Bu olaylar. ülkemizin 
en büyük ve en stratejik iş
yerlerinden birine çöreklen
miş faşistlerin planlı saldır
ganhklarının yeni bir örne· 
�iydi. Fakat bu olaylar, ay
nı zamanda, faşist güç'enn 
bozguncu akımları provaka
tif amaçları için kullanmaları
nın da bir örneRini oluşturdu. 

Çelik.lş'in başındaki fa
şlsUerin İskenderun'da yeni 
bir Seydişehir yaratmak için 
31 ARwtos günü lsdemir sa· 
hasında başlattıkları olaylar 9 
işçinin yaralanmasıyla sonuç
laomıştı. TIP ılçe Yönetim 
Kurulu üyesi Rıtat Kocaba�a 
da yaralılar arasındaydı. Can 
güvenlilinin saRianmasını ta· 
lep eden ilerici işçiler ertesi 
�n, CHP iktidarının atamış 
oldueu müessese müdürüyle 
görüştüler. Müessese Müdürü 
Erhan Eren, bu konuda elin
den hiçbir şey gelmeyeceıini 
ileri sürdü. Aynı gün, İsdemir' 
in salt ç<>l;unlueunu kapsayan 
8-16 vardiyasının dönüşünde 
banliyö treninde CaşisUer 

planlı kitle katliamı provasını 
başlattılar. Saldırı sırasında 
önce Medin Balas sonra da 
Remzi Taş adlı ilerici işçiler 
öldürüldÜıer. 

BO ZGUNCULARıN 
PROVOKASYON U 

Jandarmanın olaya el koy
masının bekIendiei sırada 5-6 

kadar faşist saldırgan, 06 pla· 
kah bir arabayla banliyö tre
ninin Toprak MahsuUeri Ofisi 
tarafından kaçtılar. Tİp üyesi 
işçilerin yaptlA:ı uyarı üzerine 
jandarma tarafında olay ye
rindeki Liman Lojmanların 
dajandarmatarafından yapılan 

aramada beş silahlı saldırgan ya
kalandı. 

Faşist saldırı sonucunda 
hayatlarını yitiren işçiler de 
Sosyal Sigortalar hastanesine 
getirilmişti. Giriş ve çıkışın 
kontrolü amacıyla polis tara
fından tutulan hastane kapısı
nın civarındasayıları 200'ü bu
lan bir kalabalık toplanmıştı. 
Kalabaheın büyük çoRunlu· 
�u, her fırsatta Işçi sınıfı ha· 
reketin.e çomak sokmaya ça· 
Iışarak faşistlere yardımda ya. 
"şan maocu ve bireysel terö-
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ristlerden oluşuyordu. Bu ka
labalık, j{aUedilen işçilerin 
Ilerici niteliA:ini fırsaL bilerek, 
"devrimci görevlerini yerine 
getirmek üzere hastaneye gir
me" bahanesiyle büyük bir 
provokasyona ortam hazırla
mayaçalışıyordu. Bu çabalar, 
sözü edilen kalabalıkla hasta
ne önündeki polis arasındaki 
çatışmanın başlatılmasıyla 
amacına ulaştı. Bu arada Pol· 
Der üyesi polis Haydar Elma 
subndan vurularak öldürüldü. 

�INCI PROVOKASYON 
DENEMESI 

SSK Hastanesinin önünde· 
ki olaylarda ve POL-DER üye
si polisin ölümünde asıl rolün 
bozguncu provokatörlere ait 
oldueu konusunda, olay akşa· 
mı birtoplantıda biraraya ge
len demokratik örgüt yöneti
cilerinin tümü birleşti. Top
lanbda cenaze töreninin Ma
den.İş tarafından düzenlen
mesi kararlaştırıldı. 

Bu kez de sıra, bozguncu 
akımların, Maden-lş yönetici
lerinin basiretsizlieinden ya· 
rarlanmalarma geldi. Maocu 
ve bireysel teröristler, İsken
derun'lu olan ve ailesine tes
lim edilen Remzi Taı'a sahip 
çıkarak cenazesini kaçırmaya 
kalktılar. Bu provokasyon da 
yine, bir önceki �nden ders 
alan demokratik kuruluş üye
lerininbirlikte davranma ka
rarlılı�ı ile önlendi. 

"KUTSAL IT'I1FAK" 

Buraya kadar özetlenen 
olaylar, faşist saldırganlarla 
başta maocularolmak üzere 
bozguncu akımların ortaklı· 
Rını ve aralarındaki işbölümü
nü sergiliyordu. Gerçekte ise 
bu işbölümü, Wemir'de, fa
şisUerin kendilerine siper yap· 
tl�l "kutsal ittifak"ın sadece 
bir bölümüydü. Faşist·mao
cu işbirl�ini, faşistlerle ts· 
demir'deki ve bölgedeki CHP 
örgütünün yöneticileri arasın
daki zunni uzlaşma tamamla· 
nıyordu. Bu uzlaşma, faşist 
çetelerin lsdemir'de hala sü
ren sultasını ve bu büyük sa
nayi kuruluşundaki aksaklık
Iarı da açıklıyor. 

üRETIMIN KILIT 
NOKTALARıNDA 

FAŞISTLER 
İskenderun Demir·Çelik 

fabrikalarında üretim artan 
birhızla düşüyor. Fabrikala
rın can damarını oluşturan 
ürnlelerin, kilit yerlerinde 
faşist çeteler iş başındalar. 
Yüksek fırınlar. ısı tesisleri, 
kuvvet santralleri, gaz oksi· 
jeni, çelikhane, haddane· 
ler gibi yerlerde meslekten 
olmayan faşistler çalıştır ıl
makta, otomasyohu. Idare 
ebnektedirler. Yüksek ücret 
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alan faşistler üretimi istedik
leri gjbi kontrol etmekle bir
likte son �nlerde üretimi 
çok daha büyük bir hızla dü
şüriiyorlar. Faşistler , üretimi 
yavaşlatma ve hızla düşünne 
yanında geçtiRimiz �nlerde 
makinalara sabotaj yapacak 
kadar pervasız hale geldiler. 

Dieer yandan da ilerici de· 
mokrat işçiler hakkında ra· 
porlar tutup sendikaya şika
yet etme, yine ilerici demok
raL memur ve teknisyenleri 
tehdit etme eylemlerine hiç 
ara vermediler. Aksine CHP' 
nin atadıRı müessese müdüıü
nün tutumu ile daha da cüret

kar hale geldiler. MC dönemin
de MHP'nin propagandasını 
açık açık yapamayan faşistler 
şimdi "Kurtuluşun MHP'de 
olduRu" propagandasını ra
hatça yapıyorlar. MC döne
minde işyerine pek az girebi
len faşist Hergün gazetesi bu
gün fabrikaya çok daha fazla 
girebiliyor. Faşistlerin propa
gandasını etkisiz kılmaya Çalı
şan başta sosyalistler olmak 
üzere ilerici, yurtsever işçiler 
CHP engeli ile karşılaşıyorlar. 

OYUN ıÇINDE OYUN 

Resmi ve gayri resmi faşist 
örgütlerin topladıkları rapor
larla bugüne kadar sekizyüz
eIU kadar ilerici, sosyalist 
CHP'1i işçi işten atıldı. CHP' 
nin seçimlerdeki vaadine raR
men, mahkeme kararı ile geri 
alınanlar 'dışında hiçbiri tek
rar işe alınmadı CliP tarafın
dan atanan müessese müdürü 
Erhan Eren faşisUerle kadeh 
tokuşhamaktan başka birşey 
yapmıyor, MC dönemlerinde 
işten ablan işçilere:' Ben işçi 
ayırımı yapmam. Benim için 
işçi işçidir. Onlarla aramı 
açamam" diyerek faşistlerle 
uzlaşmanın yeni örneklerini 
gösteriyordu. CHP atamalı bu 
müessese müdürüne sahip çık
mayan CHP'li önde gele�ler 
de müdürü TİP'Ii göstenne 
gayretine girdiler. Midürün 
Tlp'li oIdu�unu sahaya ve 
işçilere yaymaya çalışbiar. 
Bu tertip tutmadı; işçiler ara
sında Türkiye ışçi Partisi'ne 
yönelen ve hızla artan saygıyı 
kısa bir süre için olsun gölge· 
Iemedi. Ancak bir kere daha, 
Türkiye İşçi Partisi'nin bur· 
juvazinin CHP dahil tüm par· 
tilerinin�k«kulu rüyasının ol
duRunu gösterdi. 

Işçilerde moral bozukiuRu 
artıyordu. Yargıtay'ın gerek· 
çe yetersizJiRine dayanarak 
bozdu�u Dörtyol Iş Mahke. 
mesinin kararı tekrar aynı 
mahkemeye iade edildi. 
Dörtyol Mahkemesi yeniden 
baktlRı davada, yetkiyi tekrar 
Çelik·lş sendikasına vermeye 
cesaret edemedi, iş hakimi 
yetkisini kullanarak davadan 
çekildi. Henüz yetkisi olma· 
makla birlikte laşlst Çelik·lş· 
in lokalleri kapatılmadı. öR le 
tatilierinde vardi ya deRişim. 
lerinde faşistler açık olan 
lokallerinde toplanınakta, ey
lem planları yapmaya devam 
etmektedirler. 

KADROLU KADROsUZ 
IŞÇI 

!sdemlr'dekl en önemli a
yırım kadrolu kadrosuz işçi 
ayırımıdır. Kadrosuz işçilere 

kadrolu işçi olmanın kOşulu 
olarak Çelik-t, sendikasına 
üye olmaları gösterilmekte; iş
sizlik endişesi, daha yüksek 
ücret alma gibi etkenler, Çe
lik-İş'in üye sayısının artması
na etken olmaktadır. 

Son günlerde montaj dalın
da bazı işçiler yirmidört saat 
çalışbrılıyorlar. Otuzbeş met
re yüksekte hiçbir emniyet 
tedbiri olmadan yirmklört 
saat çalışmanın işçileri sinir· 
sel olarak yıpratması da ö
nemli sorunlardan birini oluş
turuyor. Artan hayat pahalılı
Rı, fahiı; kıralar i öliin tehlike
si pahasına da olsa işçileri faz
la mesai yapmaya zorunlu kı
lıyor. 

ÇELh<HANEDESABOTAJ 
G!RlŞIMI 

Geçti�imiz günlerde labri· 
kanın can damarı olan çelik
hanede döküm başındaki fa
şisUer, üretimi sabote etmek, 
makinalara zarar vermek için 
erimiş hammaddeyi kalıplar· 
da dondurmak istediler. 
Çelikhane ünite müdürü, eri· 
miş madenin donmak üzere 
oldu�unu görünce Sovyet uz
manlarına haber vererek duru· 
ma müdahale etti. Sovyet uz
manları erimiş madeni kendi 
elleri ile kurtarodar. Buna ta
hammül edemeyen faşistJer 
ünite müdürüne saldırdılar. 
Kaçarak hayatını korumaya 
çalışan müdür olayı koruma· 
ya ve jandarmaya bildirdi. 
Onbeş kadar faşist militan o· 
lay yerinde gözaltına alll1dl
lar. Olayı öerenen CHP ata
malı müessese müdüıü Erhan 
Eren ve sendika başkanı Ali 
OIukanlıgil çelikhaneye gel
diler. Sendika başkanının mü
dahalesi ve "işçi işçidir ben 
işçi ayırımı gözetmem' (liyen 
müessese müdürünün . 'işçi 
ayırımı gözetmeyen" tavır ve 
tutumu ile onbeş faşist işle· 
rine devam etmek için serbest 
bırakılddar. Bu tutuma tepki 
gösteren kırk kDdar mühendis 
ve teknisyen bir toplantı dü
zenlediler. 

Onite müdürününde içinde 
bulunduA:u ilerici mühendis ve 
teknikerler "ya beş faşistin 
çıkışı ya da biz" dediler. An
cak müessese müdürü kendi 
bildieini yapb, ÇıkıŞ vermedi. 

CHP VE MHP UZLAşMASı 

CHP'lilerin lsdemir'de yap· 
tık1arıfaşisUerle uzlaşmanın 
yeni bir kanibdır. CHP faşist 
odakları 1sdemir'den temizle
medikçe, sahaya atılan kalifi
ye elemanları fabrikanın can 
damarı olan ünitelerin başına 
getirmedikçe, MC zamanında 
atanan ve bugün üretimi sabo· 
te edenleri temizlem edikçe Ls
demir'de üreUm arbnayacak
br. 

Bilimsel sosyaHstler bir 
yandan bu tutarsız politikayı 
sergilerken dieer yandan da 
bu politikanın sonuçlarından 
faşistlerin faydalanmasını ön· 
lemenln mücadelesi içindedir· 
ler. Bllbnsel sosyalistlerin say
gmlıRı hızla arbnaktadır. İş
çilerin en bilinçli, en fedakar, 
en cesur unsurları bilimsel 
sosyallsUerin, Türkiye İşçi 
Partililerin saflarında top
lanıyor . 



i 

Sol icinde 
• 

Ti P'in yeri ve görevleri 
Behice BORAN 

Sokuluk, devrimcilik, sosyalizm adına ortaya dökülen partiler, gruplar, 
akımlar arasında Türkiye işçi Partisi'nin yeri nedir ve ne yapmaya çalışıyor? 

Türkiye işçi Partisi işçi sınıfımızin burjuvaziden ve tüm burjuva etkile
rinden bağımsız partisidir; bu bağımsızlığı çok dikkatle, titizlikle koruyarak 
işçi sınıfı içinde ve ülke çapında örgütünü derinleştirmeye ve genişletmeye ça
lışıyor. 

işçi sınıfı partisinin burjuvaziden bağımsnlığınr koruyabilmek zor bir 
iştir; çünkü sorun sadece partiye provokatörlerin, ajanların sızmasını, burjuva 
öğelerin partiyi ele geçirmesini önlemekten ibaret değildir. Burjuvazinin ideo
lojik etkileri çok sinsice işier; çok sol, devrimci, hatta sözde marksist-lenintst 
göruoomlerle, tezlerle ortaya çıkabilir, işçi sınıfı partisi hareketini saptırtabilir 
veya saptırılma tehlikesiyle karşı karşıya getirir. 

Bu son durum Türkiye'de fazlasiyla vardır. 1961'den sonra Türkiye işçi 
Partisi ile devrimcilik, sosyalistlik adına ortaya çıkan gruplar, akımlar arasın
daki rrucadelenin ideolojik ve politik düzeyde düğümlendiği nokta, harekette 
işçi sınıfı önCÜlüğü ve sosyalizm hedefiydi. Milli Demokratik Devrimciler, 
cuntacılar, terörist goşistler bu öncülük ve hedefi gözardı etmekte airleşiyor
lardı. Ve Parti'ye karşı açılan niicadele ideolojik düzeyi çok aşıp kaba kuvvet 
saldırılarına, şiddet hareketlerine dönüşmüştii. 1968'den başlayarak bu�uvazi 
sağ kuruluş ve güçleri geri çekmiş, Tip'i yıkma işini saldırgan sola bırakmıştı. 

Somut belirti ve ayrıntılarda farklar olmakla beraber durum bugijn'de 
özünde değişmemiştir. Bugün artık işçi sınıfı öncülüğü ne açıktan karşı çıkıl
mıyor; devrim( harekette öncülüğün "ara tabakalar"da, "asker·sivil kadrolar
da", küçük bı;rıuva aydınlarda olduğu açıktan söylenmiyor. Öncülük konusu 
tartışılmıyor, ama "işçi sınıfının hegemonyasında" denHip geçiliyor. Vurgula
ma işçi sınıfı üzerinde değil; milli (ulusal) demokratik devrim iktidarını veya 
"halk iktidarını" oluşturacağı varsayılan diğer sınıfsal kesimlerde, ulusal, libe
ral burjuvazide, genel olarak "halk"ta. işçi sınıfı hareketinin hedefinin kapita
lizmden sosyalizme geçmek ve sosyalizmi kurmak. olduğu da öne çıkarılmı
yor, vurgulanmıyor. 0, sonra. Şimdilik es geçilir. Önce milli (ulusal) demok
ratik devrim, veya "halk iktidarı" aşaması var. Işçi sınıfı öncülüğünden, sosya
lizmden söz ederek bu devrime ve iktidara ortak olacak öteki sınıf ve tabaka
ları ürkütmemek gereiri 

Oysa işçi sınıfırı'''' öncülüğünü, hedefin sosyalizm olduğunu, eveleyip ge· 
velemeksizin açıkça, dört dörtlük ortaya koymadan ve parti örgütlenmesini, 
çalışmalarını, mücadelesini bu temele oturtmadan ne işçi sınıfının diğer 
emekçi sınıflarla ittifakı doğru ve etkin biçimde kurulabilir, ne de bağımsızlık 
ve demokrasi mücadelesi rayına oturur. Taktik adına işçi sınıfı hareketinin bu 
temel niteliklerini örtbas edip gözlerlien kaçırtmak; ideolojik bulanıklık ve tu
tarsızlıklar içinde ilkesiz, günlük çıkışlarla, dar grupçu çıkarlarla oyalamak ve 
bunları işçi sınıfı partisi olma adına yapmak, işçi sınıfı hareketini saptırmak
tan, nesnel olarak burjuvazinin yararına hizmet etmekten başka birşey değil
dir. 

Kapitalizmin devlet tekelci kapitalizmi aşamasında bulunduğu; burjuva
zinin, burjuva demokratik hak ve özgürlükleri reddetmeye yöneldiği; kapita
lizmin derinleşen bunalımıyıOl ve emekçi kitleleri de peşinden süriikleycn işçi 
sınıfının niicadelcsiyle sıkıştıkça faşizme başvurduğu; gelişmiş kapitalist ül
kelerin kapitalizm dünyasını emperyalist sultaları altında tuttukları bugünkü 
dönemde yalnıı sosyalizm için mücadelenin değil, bağımsızlık ve demokrasi 
mücadelesinin de öncü gücü, temel gücü, mO(Qr gücü işçi sınıfıdır. Ve gerek 
bağımsızlık, gerek demokrasi, kapitalizmi aşan, sosyalizme yönelik hedefler-

dir. Bağımsızlık ve demokrasi ITiicadelesinin küçük bu�uva ilericilerinin bur
juvazi ve emperyalizmle uzlaşmaları eğiliminden ve olasılığından kurtarılıp 
kalıcı sonuçlar verebilmesi için işçi sınıfı öncülüğü ve hareketin sosyalizm 
doğrultusunda olması şarttır. 

Batılı toplumlar feodalizmden sosyalizme geçerken en ileri çağdaş top
lum kapitalizmdi. GÜnül:.llzde ise kapitalizm bu niteliğini yitirmiştir. Kapita
lizm çağın gerisinde kalmıştır; ileri çağdaş toplum artık sosyalizmdir. Bağım
sızlık mücadelesi veren ülkeler bu mücadeleyi emperyalizm aşamasındaki ka
pitalizme karşı vermektedirler. Bu mücadele emperyalizmle bütünleşmiş iç 
kapitalist düzene de karşıdır. Bağımsızlığın kalıcı ve sağlam olabilmesi ancak 
kapitalist dünya ilişkileri ağı dışına çıkmakla mümkündür. Bu nedenlerle de 
bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi sosyalizm doğrultusünda yürütülmek ze)
rundadır. 

Durum böyle olunca, önce bağımsızlık ve demokrasi sonra sosyalizm 
ayrımı geçersizdir. Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesi içiçe geçmiş 
ve bütiinleşmiştir. Sosyalist devrim bugünden yarına, hemen gerçeldeşecek de
ğildir. Ama önümüzde bir milli (ulusal) demokratik devrim veya halk devrimi 
aşaması değil, güncel demokratik, antiemperyalist hedefleı VP. görevler vardır. 
Bu hedeflere yönelik görevlerin yapılması devrim değildi Türkiye'de milli 
(ulusal) demokratik devrim esas itibariyle yapılmıştır ve demokratikleşme sü
reci sürmekıc,gelişmektedir. D. ,.ınin nesnel ve öznel koşulları Olgunlaştığın· 
da, bu, sosyalist devrim olacaktır. 

Once bağımsızlık ve demokrasi sonra sosyalizm anlayışı içinde hareket 
etmekle bağımsızlık, demOkrasi, sosyalizm mücadelelerinin içiçeliği ve bütün· 
selliği anlayışı içinde hareket etmek birbirinden farklıdır. Birincisi, ideolojik 
bulanıklığa, pratikte kaypaklığa, işçi sınıfı hareketini burjuvaziyle uyum la ş
tırmaya, "evcilleştirme"ye açıktır. Ikincisi, bağımsızlık, demokrasi mücadele
sini sosyalizm eksenine oturtan ve işçi sınıfı hareketinin burjuvaziden bağım
sızlığını koruyan anlayıştır. Ikinci anlayış çerçevesinde hareket eden TIp, bu 
niteliğiyle soldaki diğer parti ve gruplardan temelden ayrılmaktadır. 

Yukarıdan beri ana çizgileriyle özetlediğim çerçeve içinde hareket eden 
TIp: 

• Işçi sınıfı hareketinin ideolojik arılığını ve tutarlılığını korumakta ve 
burjuvaziyle uzlaşıcı Him görüş, tutum ve davranışları reddetmekte, açığa çı-
karmakta çok dikkatli ve kararlıdır. 

• Işçi sınıfının yalnız ideolojik değil, fiili öncülüğünü güçlendirebilmek 
için işçi sınıfı içinde örgütlenmeyi ve parti içi bileşimde işçilerin ağırlıkta ol
masını ön plana almaktadır. 

• Ayrıntılı biçimde saptayıp ilan ettiği antiemperyalist, demokratik so
mut hedefler etrafında ilerici, demokratik güçlerin olabildiğince geniş iş ve 
güçbirliğini sağlamayı ivedi görev bilmelete, bu yönde ısrarlı çaba harcamakta
dır. Bu birliğin, esasında, işçi sınıfının emekçi kitlelerle birliği, ittifakı olması 
gerektiğini gözden kaçırmamakıadır. Bu arada, ırk ve mezhep ayrımlarına da
yanan baskı ve şiddetin burjuvazinin şovenizminin ve bölerek, birbirine düşü
rerek hakim olma politikasının bir sonucu olduğunun, etnik ve mezhep toplu
luklarına ilişkin sorunların Türkiye'nin tümünü kapsayan çelişkilerin çözül
mcsiyle çözüme kavuşturulacağının, mücadele birliğinin bu konuda özel 
önem taşıdığının bilincindedir. 

• Burjuvazinin ilerici sendikacıfığı ve demokratik kitle örgütlerini içten 
parç. alayarak, güçsüzleştirerek tasfiye etmek niyet ve girişimlerine karşı tüm 
olanaklarıyla mücadele etmektedir. 
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Sargın: "Doğudaki 
kıskırtmalara 

• 

resmi kolluk 
kuwetleri aracılığıyla 

bir yenisi eklendi 

Kanatlı J-78 adı verilen tatbikat Hakkari'nin 
Yüksekova yöresinde yapıldı. Basında geniş yer 
verilen tatbikatta "dosı" jandarma birlikleri, 
kürtçe konuştukları, yerel giysilerle göçebe 
çadırları arasında dolaştıklan belirtilen, yedi
den yctmişe tLin aşireti, ya da belirtildiği bi
çimiyle "(ijşrr.an" kuvvetini, topyekun imha 
ettiler. 

Olabileceği öne sürülen "sızmalara" karŞı 
yapıldığı söylenen tatbikatı başkalarının da 
izleyeceği bildiriliyor. Daha önce Hakkari do
laylarında düzenlenen ve YüRüYüŞ'ün ön· 
ceki sayılarında yer alan provokasyona il iş
kin olarak da Hakkari Yöresinde incelemeler 
yapmış olan TIp Genel Sekreteri Nihat Sargm 
yapılan tatbikatlar konusunda 15 Eylül �rü 
basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"Jandarma"ın Doğu'da yaptığı bir tatbikat 
glndelik gazetelerde, boy boy renkli resimleriy
le birlikte yayınlandı. Tatbikatın başarıyla geç
tiği söylenirken "erlerin artistik yeteneklerine 
hayran olunduğu" da belirtiliyor. Gerçekten, 
düşman tarafı temsil eden erler yaşlı nine, dede 
ve çocuk görüriimündedirler, ti.inÜYle köylü kı
lığına bürünmüşlerdir ve yöre halkı gibi kürtçe 
konuşmaktadırlar. Resim altında baskının bir 
düşman köyüneve göçebe aşiretine karşı düzen
lendiği de vurgulanmaktadır. 

Bir sanat çalışması olsaydı ilgiyle izlenebile
cek vesanat yetenekleri üzerinde diyecek olma-

yabilecekti belki, ama yapılan ne bir tiyatro 

oyunu, ne de binlerce figüranlı bir film çekimi

dir; olabildiğince gerçekıere benzetilmeye çalı

şılan gerçek bir savaş tatbikatıdır. Durum böy

le olunca da üzerinde dikkat ve titizlikle duru!

mak gerekir. 

Görüld.iğü üzere, bir "sızma"ya karşı korun
ma gerekçesi ardında, gerçek bir Doğu köyü, 
özellikle kürtçe konuşan yurttaşlarımızın yaşa
dığı birköy düşman olarak hedef alınmış ve yaş
lı, genç,.. kadın, çocuk demeden tümüyle imha 
edilmiştir. 

Doğu bölgem izde yoğunlaşmış olarak yur
dumuzda böyle binlerce köy ve anadili kürtçe 
olan milyonlarca yurttaşımız vardır. Jandarma
nı görevi, hangi yasadışı davranışa karşı olduğu 
ileri sürülürse sürülsün, herhalde bütün bir köyü 
veya aşireri ve onun gibi binlercesini, düşman 
sayıp topluca imha değildir, olamaz. 

Bu talihsiz tatbikatın, Doğu'da ba�ını emper
yalizmin çektiği ve yerli faşisderce sürdürülen 
çeşitli kışkırtmalara, tam bu sırada ve üstelik 
devletin resmi kolluk kuvvetleri aracılığıyla, bir 
yenisini eklemekten başka anlam taşımayacağı 
açıktır. Tatbikatı yapanların bağlı olduğu po! i-
tik merci içişleri Bakan ve Başbakan'ın, böyle 
bir tatbikata neden gerek duyulduğu ve bunun
la hangi amacın gerçekleştirilmek istendiği hak
kında ivedilikle resmi bir açıklama yapmasını 
talep ediyor ve bekliyoruz" 

Çözümsüz hastalığa 
çözümsüz reçete 

juva "umut" maymuncugu ya· 
tatma görevi yüklenen basına gö
re, ' balka yazık olmuş"tu! .. 
• Süleyman Demirel ve türevIe
rinin de kabldı�ı sefih bir zam 
edebiyatı sürdürüldü gitti. 

i 
Milyonlarca emekçiyi, az ve 

dar gelirliyi derinden etkileyecek 
petrol ve şeker zamları geçti�i
miz hafta uygulamaya kondu. 
En yoksul ile en zengin arasında
ki gelir farkının 1 'e 30 bin oldu-

TSıP 
YARGıLANıYOR 

Geçtiitirniz harta ıstan
buL 5. AR ır Ceza Mahke
mesi'nde, TSİP Genel YÖ
netim Kurulu üyeleri, E
kim Devrimi'nin 60. yılı 
dolayısıyla SBKP Merkez 
Komitesi'ne çektikleri 
kutlama mesajı nedeniyle, 
TCK'lUn 142/4 maddesini 
ihlal ettikleri iddiasıyla 
yargılandılar. 

Mahkemede bir çok He
rici avukatın yaıu sıra Tür
kiye !Şçi Partisi Merkez 
Yönetim Kurul üyesi Avu
kat Alp Selek başkanlıgın
da bir grup TİP'Ii avukat 
davanın savunusunu üzeri
ne aldı. tık duruşmada, bu 
tür anti�emokratik giri
şimlerin bilirkişisi Sulhi 
Dönmezer'in verdiRi rapo
ra Jayalı iddianame okun
d u. Savunma avukaUarl 
iddiı:.n."lsmeye itiraz ede
rek, mahkemenin yetkisiz 
oldul'tunu belirttiler . Dava 
bir başka güne bll'akıldı. 

Türkiye Işçi Partisi, YÜ· 
rüyÜltlün daha. önce de du
yurduA:u gibi, olaya baştan 
karŞı çıkmış açılan bu da
vayı anti demokratik bir 
girişim olarak nitelemiş ve 
konunun sonuna kadar 
takipçisi olacaRml belirt
mişti. 

�u Türkiye'de ekonomik çökün
tüyle "imtiyazsız sınıfsız kaynaş
mış bir toplum" ruhuy la ortak
laşa omuz vuruıacak ... 

Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu Yönetim Ku
rulu Başkanı Halit Narin'in zam 
izlenimleri şöyleydi: 

"- Zamları geç gelmiş bir mi
safir alorak karşılıyorum. Bu 
zamların yapılması mecburi bir 
durum haline gelmişti ... " 

İstanbul Sanayi Odası Başka
nı Nurullah Gezgin de benzer 
şeyler söylüyordu: 

". Son akaryakıt zammı geç 
kalmış bir zamdır. Ancalı ger
çekçi bir zamdır ... " 

TUSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Feyyaz Berker de he
yecanhydı: 

"- Eleştirilecek nokta, zam 
yapılmasında geç kalındığıdır. 
Petrol zammı daha önceki zam 
paketi içinde ele alınmalıydı .... " 

İzmir Ticaret Odası Başkanı 
Dündan Soyer de şu görüştey· 
di: . 

"- Türk ekonomisinin buna
lımdan kurtulması için gerçel,
çi ue ceBur bir karar ..... 

"ZARARDAN KURTARAN" 
K/MI 

Dünya Bankasının tüm alacak
larının beşte birini yiiklencn Tür
kiye ekonomisi "7...3m" ile diizlü
�e çıkıyordu!,. 

Zam uygulamasına gcçildi�i 
günlerde açıklanan Dünya Ban
kası yıııık raporuna göre, bu ku
ruluşun 75 ülkeden toplam ala
caklarının yaklaşık beşte birini 
Thrkiye'den alacaklar oluşturu
yordu. 

Dünyada 222 çeşitli bankaya 
borçlu olan Türkiye ekonomisi 
yapıla zamlarla neres alıyordu! 

Emperyalist para şebekeleri-

YURU YUŞ -J9 E YLUL J978-4 

nin vemelerinin önünde Türki· 
ye süründürülürken buna halk 
karar vermişti de�il mi?. 

Ve Başbakan Ecevit açıklı
yordu: 

"- Zamlar hazineyi 24 milyar 
lira zarardan kurtardı ... " 

si de hazineyi kurtarmada yanya· 
na gelince eşit olacaktı. Hazineyi 
24 milyar lira zarardan kurtaran 
da "zamlar" de�i1di. Ecevit'in 
zaman zaman sözünü ebne�i pek 
sevdi�i "halk "b .. 

Zam konusundaki en ilginç 
görüşler gene alışılmış oldu�u 
gibi kronik CHP'Ii "ilerici"lerden 
geldi. Geliri "1" olan da benzine 

9 lira verecekti, geliri "ao bin" 
olan da 9 lira verecekti ama iki-

zam kararıarı ilan edildikten 
sonra burjuva basın pek aşşag-ı
lık bir koroyu başlattı. Her za
man kar da�ının ardında bir bur-

. - Bu zamları bu kadar gecik
örmenin alemi m� oordı? Mart 
ayındaki paketin içine BıklŞh' 

"Sen de bilirsin ki juına/ esnafı 
senin gibi/eı 

tutu/up ku/ak/aıından biıeı biıeı 
teşhiı ediliı/eı" 

"Nazım Hikmet'in Son Yılları .. " 
Milyonlarca tcle\-hyon seyirci.d 

5 Eylül-9 Eylül tarihleri arınıda be, 
gün Milliyet ga-zeteımin reklamlarını 
izledi. Yazı dizisi 10 Eylül gününden 
itibaren gautede yayınlanmaya 
başladı ... 

Milliyet Ga.zctesi, beş gün sürey
le televizyonun çeşitli reklam ku
şaklarında l4 kez yayınlat tığı rek
!amlaı için TRT vC'Znesuıe toplam 

4tı2 bin 60 lin ödedi, 
Yazı dizis"'i tl;aım'ut "Gurbet

teki en yakm arkada,ı" diye tanıl!
lan Zekeriya Sertel hazırlamıştı ... 

Burjuvazinin itirlUye halkına on 
yıJlardır "Vatan llaini", "Azıh ko 
münist", "Memleketi Rusya'ya sa
tali, asker kaçaGı, moskof uşağı" 
diye tanıttığı Nazuu Hikmet'in ro
toğrarlaru\l televizyon ekranlaTUt
dan Ilk Ilk göste rildi ... 

Ekranın IUdlııda ilginç bir Kısa
ıa göze çarptı. 

Yıllarda Nazun 'm adıyla, şiir
leriyle ,aha kalkan sennaye sözcü
leri ve politikactl'\nndruı ses çıkma
d .. 

Ne Koçıardan ses geldi, ne Sa
bancıbrdan, ne de onlaruı politik 
temsilcilerinden. Dcmircl1enkn, 
Tüıi:eş1erden, Erbakan'lardan, Fey
rioğlu1ardan, SUkan1aman, ıtirün' 
Icmen, thaydınll1:ırdan ses çıkma
dı ... 

Adeta bir ta:uTU'l. ôncesi senizli
Ai  miydi? 

Yazılar Maliyet 'de yayınbnına
ğa başladıktan ıonm nedenler ayan
beyan ortaya çıkt ı. 

Burjuvari biçim olarak daha de
ğişik bir saldırıya geçiyordu. berici, 
demokrat. .ob açık, soıyalizme 
saygılı kitJelcrin güçlli bir meniin'" 
dana tahribine g;nşi liyordu. 

Thrlclyc ve dünya i,çi sınıfının 
büyük ,airi Nuım Hikmet'j ve Oııun 
,ah.ında dU.ny.ı. .a.yaliu ıistemini 

So�tler Bir· 
Iii'ni inceden inceye karalaınaya 
yönelik bir tezgah uygubnıyoo:lu ... 

Nazun, görünürde ''yüceltilerek'' 
)'ıpraubcak sosyalizme karŞı kuş
ku, güvemulik ve inançııdık to
hwnbrı ekilecekti okurun zihııine. 
Inançlarını, ya,arnıyla, sanatıyla bir 
heybct saYUllıAma ub�tırma,UlI bil
mi� Nuım'a Ttirki)'e'dı: duyulan 
yaygın ve ortak saygınm wabm:ı 
ve dÜl.ntecelerlc Çtirürulnıcsi, tahrip 
edilmesine gelmişti sıra. Milliyet bu 
''büyük'' görevi ü,tJenmişti. 

Burjuvazinin ideolojik şarlt'li 
öz ellikle soil on )'lIdl1 bir Ilayli de
JCnlenmiştir. IdcolQjik hedef ma'
'l.ileri çe,itlcnmiştir: 

Ki�eleme ·'parti .. duştiMesi de
jcrıc:re edilmelidir! "DcvrimciliJ.." 
kavramı dejcnerc edilmelidir! Anti 
emperyalist. antifaşist mucaddC1l'" 
özii tkjcnf'� edilmelidir! tl.Ollo
mik, ıcndikal örgu tlenmenin i�k\ 



r,uaydı, şimdiye halk çoktOllan 
ahşmış gitm�ti! .. 

Burjuvazinin soC:uk yaması 
rolline içler acısı uyum göste
rin "ilerici" kalem ve görüş sa· 
hipleri CHP'ye birazcık kü91lüş
lerdi! ... 

Zamların uygulamaya geçiriı· 
mesiyle birlikte tepeden brnaea 
bütün fiyatlar kıpırdamaAa baş
ladı. EmekçUerin konuştueu 
başlıcı konu bu oldu. Bu arada 
Başbakan Ecevit yapbA"ı açıkla
mada Memur gelirlerinin artınla· 
caA'ına i l işkin bir vaadde bulun
du. 

Memur nv.ı.�ları arttırılacak- ikçe bazı yeşil ıŞık haberleri de 
gelmege başladı. b. Ama nasıl, ne zaman'? Maliye 

Bakanııeı formülü pek sevimli bir 
şekilde açıkladı. Memurlara veri
len ''ı'akacak zammı" kaldırıla· 
cak yerine memurlara "Hayat 
pahalılıeı tazminab" Jel! alLında 
bir ödeme yapılacaktı. Tabii iki 
ödeme arasında da bir makul 
fark saelanmaA'a çalışılıyordu ... 

Geçmiş uygulamalara bakılır
sa pahalılık ik! kez kamçılana· 
caktLr. PetrOı ürünlerine ve şeke
re yapılan zamla zaten kontrolu 
saetanamayan piyasada fiyatlar 
yükselecektir. Ondan sonra hükü
meün "Hayat pahalılıRı tazmina· 
tı" yasa tasarısını meclisleden 
geçirmesine sıra gelecektir. En 
iyimser süre ile iki ayda bu yasa 
meclislerden geçince de piyasaya 
ikinci bir zam iştahı daha şırınga 
edilecekti. 

Kaldı ki, sabit �Iirlilerin bu 
konuda acı bir deneyi de vardır. 
Hükümet geçtieimiz Mart ayında 
hazırlanan verg; tasarısıyla emek
çilerinvergi miktannı azaltacaeı· 
nı açıklamış, fiyatlar yasayı bek
lemeden aradaki farkı kapatmıŞ' 
tı. Sonra da vergi tasarısı meclis
ten çlkmarruşb ... 

Ecevit hükimeti öniinüzdeki 
hafta içinde Meclisin olaeanüstü 
toplanarak içtüzüeü deeiştirme· 
sine bel bagl.maktııdır. Çünkü 
mevcut içtiilükle verg; yasasının 
çıkması olanak içinde deA'ildir ... 

BAZI "YEŞIL IŞIK" 
H1iBERLERI 

niıkiye dış para kuruluşla
nnm direktif ve manyeüeine itil· 

ve hıtden'li dejtnttc edilmelidir! 
Demokraı' k kitJc örgütJ�mcsi ve 
qle\ıkri dejenerc cdilmdinir! 510-
pnlaı dejenere cdilmdidir! tkı· 
,ey!" 

Sob açik kitJdcnn )'Ipnsal po
tanıiyeli, karamıulılı. ve inançuz, 
lık uçurwnlanyb bölünmdi, dağı. 
tılmahdirı 

4k "Solun bölünmü,lüA:tl" .ila· 
hırun çekiciiii dt bundan ileri gd .. 
mektcdr. Maliyet batyuarıııın da 
ıon dönemde "SoIwı bölünm�lü
ğüne" gÖ'Z ya,ı dölune.i bo,una de· 
ğileir. 

CMF kredisinin ikinci dilimi 
22 Eylül'de serbest bırakılacaktı. 
ABD senatosu, Türkiye'ye uygu
lanan ambArgonun kaldınlmasını 
öngören metni de içeren dış yar. 
dım tasarısını onaylamışb. tı"ede
ral Almanya ile önemli bir borç 
erteleme anlaşması imzalandı. 
Japonya 'nın da aynı konuda bir 
anlayış göstereceRi oIasılı�1 kuv· 
vetJendi. 

Ecevit hükiin<>ti i.iıerindeki 
dış deste�in pekiştiRine ilişkin 
bu göstergeler, Türkiye'nin poli· 
tik yönden daha da emperyalist 
�a itildiA'inin kanıtlannı oluş
turmaktadır. 

Bu olgunun iç politikaya yan· 
sunası ise AP Genel Başkanı SÜ· 
leyrr.an Demirel'in sık sık düzen
lediei basın toplantılarında dile 
getirdigi görüşlerle de bellidir. 
Demiler iç ve dış büyük sermaye 
kara odaklarının bir süre daha 
mevcut hükiinetle iş yapmak ni· 
yet ve kararında oldueunu an· 
lanuşbr. 

Bunun için de, tiin olanakIa
nn seferber edilmesi halinde bile 
yeni bir MC organtzasyonuna 
olanak olmadıRm bilmektedir. 
Bu konuda MHP ve MSP'den 
bir hayli eleştiri alan Demirel, 
soldan arındırılmış bir CHP'nin 
mümkün oIdu�unca kendi oyun 
alanı içine çekilerek yıpratılma
sına oynamaktadır. 

Burjuvazinin ekonomik yön· 
den böylesine bunalımlı ve 5lkın
tıJı bir döneminde uygulernaya 
soktuRu politik ıranemlar ise 

Ama ne denli incdikJ� ne dC"nli 
h ... oğluh ... cc olursa olum Türkiye 
ve dünya iKi .mıfuun p1ri NlUlm'ı 
ve onun phsında .CMlyal_t .istem'" 
kudrctin� uyguılıiını yalan ve do
ıanıa zcdtlcmenin olanakı da yok· 
tur ve olmayacıktu. 

''Nuon'ın Son Yılları" adlı pro
vokasyon hedefane ulapmayacak-
"'. 

Geriye jurnal esnaf1ığl Şevket 
Süreyya 'w, Vedat Nedim Törın 
yekneği kalacaktır. Fransa'da And
re Gide1erin, ıtalya'da Ignozio S;' 
lone1enn kulakları batka naııJ çın· 
Iayacaktır? 

Peki, ''Nazun Hikmet'in Son 
Ytlbn''nın emafma ne kalacak? 
Öliftuüz Nuım'!n bir eski proYo
katöre yöntittiği hOfgörii: 

Böyle.ine ideolcjik bir saldırtnın 
beslediii ve burjuvazin ... hayat ağa
cana uzanan kollar da ifte: Maocu· 
iIlk.. ifer CURı.acıJık, ifte: goşizm, if' 
te nw:encdı.k, ifte: her boytan up· 
kuılıkt .. ... Bwjuvazin'" ".01" vit· 
rini bövlcım ıüs!üdur. 

''NUfllln Son Yılları" adını 
�,ıyan k_alamayla ;.ri,ilen 1:1l1-
dU'lnın ideolojik inü farklı değil· 
dU. 

"Ben kızabilir miyim sona? 
Sen bilirsin ki benim adetim 
d ekildir 

Vatan hainlig! pazan Çıkmlf 
bwjuvazi Için Nazan 'a ''vatan hal· 
ni" demeni artık ne binnlanu, ne 
bir yararı, l)Cp.ndC"n önce inandırı. 
cıJ1tı yoktur. 

TUrkiye'yi NATO'laıı., AET'ler· 
le, IMF ve Ounya Bankalarıyu 
Amerikan patronajındalı..i emperya· 
ıu.mc pefkcf ÇltUn burjuvazi ''Na· 
J;ım vatanU'l;jl ihaneı eni." due, LU' 
,. .. una ıukunUU(. 

bir POlta talarma 
bir emir ku/una ,öumek, 
efendi.iM kızıp uşakmı döumehl .. 
Se:ı de bilirsin ki, jurnal e.natı, 
lenin gibi/er 
tutulup kulakumndan birer birer 
teşhir edilirler ... " 

beridiini, demokraUığınl 
undi c1iylıe ipe tak.an ve kendi il· 
kcmk .... e kendi.ı tdunc atan bir 
cıki Matbuat Umum Müdürü, hı. 
san Sabri Oıığlay.ıınp! ile bafbtb' 
ğı puarbiı Abdllpckçl ile tamam· 
layıp burjuvazin ... muaıma faltn 
elli. 

son derece gelişkindir. MHP Ue 
MaoculuA'un tahrip alanlarının 
kadostı05unda ve birbirini ta
mamlayan işlevlerde kullanılma
sında gösterilen ustalık pratik 
olarak burjvaziye avantajlar sa�· 
lamaktadır. Beri yanda çeşitli 
boy ve boyalar albnda provokas
yon malzemeleriyle mayınladıih 
alanları sosyalist hareket aleyhi
ne alabildieince genişletme�e ça
balarr:aktadır. Bİr başka anlatım· 
la emekçi kitlelerin nesnel ko
numlarıyla öznel durumları ara· 
sındaki farkın arbrılması en azın· 
dan dondurulması yönünde poli· 
tik ve ideolojik saldırısını her gün 
biraz daha artırmaktadır. 

GERÇEKLER 11,5 YIL ON CE 
DILE GETlRILMrşTI 

Karşıda Türkiye İşçi Partisi 
vardır. Kapalı kapılarardında 
"yazarsak propagandası olur". 
"adından söz edersek propagan
da olur" diyerek gözlenen Thrki· 
ye İşçi Partisi "tehlike"nin ta 
kendisidir! 

TİP'in 1,5 yıl önceden çizdi�i 
"öniinüzdeki dönem" tablosu 
şöyledir: 

". Bir takım zamlar, örnekin, 
deulet fabrikalar,nın ürettiği maL· 
laro ue petTole zamlar yapılmaıı 
kaçınılmazdır. Büyük bir devalü· 
asyon da geliyor. Türk JXJrosının 
deleri düşürülecektir. Hem ya· 
bancı dış kuruluşlar, hem de 
yerli büyük sennaye bunu isti· 
yor. Zamlar ue paranın dekerinin 
diişürülmesi demek. tüm fiyatla
nn daha da h ızlı yükselme,� halk 
kitlelerinin geçim ,ıkmhsının da· 
ha da şiddetlenmesi demektir ..... 

Türkiye İşçi Partisi Genel 
Başkanı Behice Boran 24 Mayıs 
1977 günü akşamı Türkiye rad· 
yolarında yaptıeı seçim konuş· 
msında söylüyordu bunları. 

Boran 'ın bugünlerle Ugili söz
leri şöyle devam ediyordu: 

". On milyonların yoksulluku 
Mlye.inde ıxırbklarına uarlık, kör
larına Itar katabilenler, çalışanla' 
rın JXJlıalıhh, işsizlik yükü alhnda 
ezilmeıinden ç.karı olanlar bu 
durumun böyle sürüp gitmeıini 
iBtedihleri için sokaklarda, mey
danlarda cinayet "şlenmektedir. 
I,çilerin, emekçilerin, yurueue,... 
lerin daha bilinçl� daha örgütlü, 
daha güçlü hale gelmeme.i için 
demokratik kuruluşlara karşı 
b08k, ue terör uygulanmaktadır. 
Işçilen', emekçileri tek bir bii· 
tün. ,öm ürücülüğe ue emperya· 
lizme kC11'şı lek bir yumruk ol
mamf41n, alıkoymak için ırkçı, 
,ouen milliyetç� balkıcı bir 
politika izlenmektedir ... " 

Boran 'ın bu sözleri, "Sosya· 
listler uzak görüşlüdürler" de· 
mek ve dedirbnek için birkez 
daha l<laarlanmış degildir bu 
sayalarda. 

Işçi sınıfını bilimsel sosya· 
list partisinin en karışık ortam 
ve koşullarda dahi emekçi kit· 
leiere en gerçekçi ufukları gös· 
termesindeki ve "Kurtuluş Çark 
Başak" demesindekl ve bu 
hedefi.ie örgütlenmesindeki teh· 
Ilkenin olabildiRince farkındawr 
burjuvazi. 

Türk At/antik Derneği 
Semineri 

NATO'YA 
GOVENCE VERMEK 
KAYACAN' A DOŞTO 

Türk Atlantik Antlaşması Derneği, geçtiğimiz hafu Çeşme' 
de "Türkiye ve Nato Yeni bir değerlendirme" adlı birseminer 
düZenledi'. Bu seminere, Cento Genel Sekreteri Kamuran Gü
rün, CHP Ankara Milletvekili ve Deniz Kuvvetleri Eski Komtr 
Unı Emddi Oramiral Kemal Kayacan ile AP Bitlis SenatÖl'Ü 
Kamran Inan konuşmacı olarak katıldı. Millet Meclisi Başkanı 
Cahit Karakaş ise, semineri konuklar arasında izliyordu. 

Çok kişinin "nerden çıktı bu demek?" sorusunu sormaktan 
kendini alamadığı Türk Atlantik Antlaşması Derneği'nin hazır
ladığı seminerin gözlerden kaçmayan amacı Türkiye'nin eko· 
nomik darboğazıarını aşabilmesi için yol göstericilik görevini 
üstlenmesiydi. Emperyalizmin baş ekonomik örgütü olan Ulus· 
lararası Para F onu'nun dayatmalarına boyun eğen Ecevit hlkü
meti, finansman açığını kapayabiirnek için şimdi de NATO' 
nun üye ülkelere yardım faslını içeren 2. maddesinden n:edet 
umuyordu. 

T oplantının baş oyuncusu Cento Genel Sekreteri Kamuran 
Gürün, CHP'li Emekli Amiral aracılığıyla Ec:evit hii<iinetine, 
"NATO'ya daha sıkı sarılın, NATO Antlaşması'nın 2. madde· 
sine göre bu pakta üye ülkelerden yardım alabilirsiniz" öğütüy
Le akıı hocalığını üstlenmişti. 

Tekelci sermayenin yıllardır reklamını yaptığı bir CHP-AP 
hükiineti için, içte ve dışta CHP ve hikiinetle dirsek teması
na geçirtilen A P  Bitlis Senatörü Kamran Inan'da, Cento Ge
nel Sekreteri Gürün'ün önerilerine olumlu not veriyordu. En 
doğru yolun, Amerika'ya kızıp NATO'da kalmak olduğunu 
gösteriyordu. 

Semineri düzenieyen Dernek başkanı Muharrem Nuri Bir
gi ise görüşürii "NATO'dan çıkmak. onun askeri entegrasya
nundan ayrılmak; imama kızıp oruç bozmak olur" şeklinde 
özet/edi. 

CHP'li Emekli Amiral Kemal Kayacan'da, Başbakanı Bü
lent Ecevit'in daha geçtiğimiz aylarda Sovyetler Birliği'ne 
giderek burada bir "siyasal belge" imzaladığ,"ı unutup, dün
yanın bu ilk sosyalist ülkesine ağzına geleni söylüyordu. Kaya
c:an neler demiyordu ki: 

ii- Türkiye'yi Atlantik Inifakına girmeye zorlayan nedenin 
Sovyet tehdidine ve muhtemel saldırısına karşı ülkenin savu
nulmasında diğer üye ülkelerin gücünden ve özellikle ABD 'nin 
nikleer şemsiyesinden yararlanmak olduğu malumdur. 

"Amaçları uğrunda Türkiye'yi engel gören Sovyetıer Birli
ği, ittifaka girdiğimiz Şubat 1952 yılından beri bu emeline 
ulaşamamıştır. Bunun nedeni Türkiye'nin yurdunu savunma 
kararlılığı kadar NATO ittifakının caydırrcı gücününde rol oy· 
nadığı bir gerçektir" 

" ... Kurulduğundan bu yana NATO sahasına Sovyetlerin 
herhangi bir tecaVÜlde bulunmayışı, bu kollektif savunma ör
gütünün amacını ne kadar güçlü şekilde yerine getirdiğinin 
ispatıdır. Buna rağmen Sovyetler Birliği'nin geleneksel emel· 
leri değişmemiştir. Imkan bulduğutakdirde amacını tahakkuk 
ettirmeye çalışacaktır. ii. Dünya harbinden sonra askeri yön
den güçlenmesi ve başta Akdeniz olarak dünya denizlerinde 
güçlü donanmalar gezdirmesi buna delildir.· .. 

"- .. ASO ve NATO, Sovyetler Birliğini kendi bölgesinde 
hapsetmeye ve yayılmasını çeşitli stratejik boğazlar ve ülke
lerle önlemeye çalışmaktadır. Bu düşünce ile kenar kuşak üi· 
keleri stratejisini uygulamaya koymuş bulunmaktadır. Türkiye 
bu ülkelerin en hayatl noktasını teşkil etmektedir. Türkiye'nin 
Batı Bloku içinde bulunması Sovyetlerin Or\) Doı}u ve Kuzey 
Afrika'yı nüfuzu altına almasını zorlaşttm. Bu nedenle ABD 
bu stratejide Türkiye'ye ayrı bir değer vermek zorundadır." 

Sovyetler Birliği'yle bir siyasal belge imzalanmasından bu 
kadar kısa bir süre sonra CHPmilletvekili emekli Amiral'ın aA
zından Sovyetler Birliği'nin "dünya barışının baş tehlikesi" 
ilan edilmesi bir raslantı değildi. Emperyalist ekonomi kuruluş· 
larınınmali desteğinden sonra, şimdi de NATO'nun Türkiye'ye 
ekonomik katkısının alınmasına çalışılıyordu. Yürüyüş'te bir
kaç kez belirtildiği gibi, başta NATO olmak üzere emperya
lizmin bu desteği sağlamak için öne sürdüAU temel koşul, sos· 
yalist ülkelerle geliştirilen ilişkilerin dondurulmasıyda. Işte, 
NATO'nun ekonomi musluklarını zorlamak için düzenlenen 
Çeşme toplantısında, emekli Amiral'de, anti-sovyetizm:n diri 
tutulacağı konusunda NATO merkezlerine güvence verme işle
vi düşUyordu. 
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AET' nin 
son kararı :  
çok olumlu 
bir ambargo 

daha 
Avrupa Ekonomik Toplulu· 

�u, geçtilimiz hafta, Tilrklye' 
nlll lngiltere'ye yıl sonuna ka
dar pamuk Ipli!1 ihracatlDJ dur
dunnaSl yolunda bir karar aldı. 
Bu konuda istek lngiltere'den 
gelmişti. ıngiltere, Türkiye'nin 
kendisine yılda ancak 3 bin ton 
pamuk iplill ihraç edebııec�
ni, oysa bu yılın ilk 7 aymda 
kotayı aştıRım söylüyordu. Bu, 
Ingiliz tekstU sanayti için olum, 
suz bir gelişmeydi ve önüne ge
çilmeli gerekiyordu. İngiltere 
bu gerekçelerle AET Komisya
nu'na başvurdu ve ihracatın yıl 
sonuna kadar durdurulmasını 
istedi. AET, Türkiye'nin bu ko
nudaki görüşünü aldıktan sonra 
beklenen karan verdi : "'mrkiye 
31 Anlık 1978 tarihine kadar 
İngiltere'ye pamuk ipliei ihraç 
edemeyecektir." 

Karar açık1andıktan sonra 
hükümetin tepkisi, açıklaması 
beklendi. Ama hükümet konu
yu bilmezlikten gelip susmayı 
yoeledI. Bir yandan da bazı ga
zetecilerin kulaklarına, "aslında 
AET Komisyonu kararının pek 
de olumsuz sayılamayacatı" Cı
sıldandı. İngiltere. T·sh.irt ve 
öteki tekstil ürünlerine de ihraç 
kLSltlamasl getimıek istiyordu. 
Ama Türkıye'nin "şiddetli iti
razları" üzerine pamuk ip1i�iyle 
yetinrnek zorunda kalmıştı. 
Hem zaten, kota da gerçekten 
aşılmıştı. 

Tüm bunlar, AET'yi kamu
oyunun gözünde temize çıkar· 
mak Için yapılıyordu. Kapita· 
list emperyalist &istemin tuzak· 
\anndan biri olan AET, hükü
metin ve sanayicUerin bir an 
önce girilmesi için sabırsıZlan· 
dıklan bir "ortakhk"b. Hükü· 
met, AET Komisyonu ne karar 
alına alım, buna halkın tepkisi· 
ne yol açacak biçimde kuşdık 
veremezdi. "öyleyse, niye giri
yorsun?" diye 5Oru.lurdu. Ka· 
rardan en çok zarar görecek 
te�iI ülÜnlerl lhracatçılan bile 
tepkilerini AET'ye deııı, Ingil, 
tere'ye YÖhc!lttiler. Bu arada, 
bazı gazeteciler, mesleklerine 
leke sürdünnek pahasına "eski 
bir haberi keşfedlp" okurlarlna 
sundular: AET, Yunanistan'a 
da Temmuz ayından bu yana 
ayzu taVır ve uygulama içindey· 
di. Satıı aralarındaki gerçekleri 
gönneyi bilenler şunlaıı okudu· 
Lar: "AET Türkiye'nin dostu· 
lur, ortaeıdır. Türkıye düşmanı 

ralan sanmayasınız. Bakın pzeli 
ve ebedi di.işmanımlZ Yunarus
tan'. da, üsteUk Temmuz'dan 
bu yana, neler yapıyorlar! . . . .  

AET kuruldueundan bu ya· 
na gelip geçen tüm Türk hükü· 
mellerinin, toplulu�a katılmak 
konusunda "samimi ve kararlı" 
olduklarını, " Türkiye - AET iliş
kileri" adlı AET yayını sergili· 
yar. Söz konusu yayında lUşki· 
ler , "TUrklye'nin Avrupa iie bü· 
tünleşmesl" olarak niteleniyor. 
Gerçekten de hükümetlerin, bu 
arada Ecevit hükümetinin, yıl
lardır, glrdieimiz zaman tam 
bir " Avrupa ülkesi " olacaRımızl 
ilan ettikleri AET, özellikle şu 
aşamada köWlenemezdi. 

e' ZAMLAR CHP'NIN ULUSLARARASI PARA FO
NU'NDAN 'oNAYlı "ISTIKRAR PROGRAM I"NIN 
TEMEL TAŞLARı ARASINDA YER AlıYOR, 

• ZAMLAR LA FIYAT ARTıŞLARıNıN DAHA YüK
SEK BIR DüZEYDE DURDURULMASı, KAPITA
LIZMIN ENFLASYONA KAR Ş I  MüCADELE YÖN
TEMLERININ ÖNDE GELENLERINDEN, 

ZAMLAR ' 
KAPiTALiST 
BiRiKiM iÇiN 
ZORUNLUDUR 

• Yusuf DOGAJV. ••••••••• 
Ecevit Hükümeti, ekonomiyi 

mevcut bunalımından Çıkartıp 
esenli�e ulaştırma iddiasıyla 
kuruldu. Bu amaçla, Uluslar
arası Para Fonu'nun "onayını" 
ve "mali destetini" taşıyan bir 
istikrar programı yürürlü�e ko
yuldu. 

lstikrar programı, en büyük 
önceli�i, kamu kesiminin iç ve 
dış borçlanmalarının azaltılma
sına tanıyor, Bunun için, kamu 
ekonomik işletmelerinin üretti
�i mal ve mzmetlerin fiyatları 
ile destekleme alımlarının "ger' 
çekçi" ölçülere göre saptanma

sı öngörüıüyor. 
Petrol ürünleri ile şeker fi

yatlarına yapılan son zamlar, 
bu çerçevede gelişen bir olay. 
Ancak bu noktaya geliş, bek
lenmeyen bir gelişme de�il. Ne 
bugün için, ne de yıllar öncesi 
için. 

Bugün için, Uluslararası Para 
Fonu'ndan ikinci kredi dilimi· 
nin kuUanımma ilişkin sorunla
nn üzerinde d urmak gerekir. 
Günlük basına yansıyanlann ak· 
sine, ilişkilerde kopukluk söz 
konusu olmadı. Buna karşlD, 
yaklaşık 50 milyon dolarlık 
kredinin Türkiye'ye kullandırıl
ması geciktiriidi. Bu arada Para 
Fonu'nun, kamuoyunca yakın· 
dan tarunan uzmanları, kamu 
işletmelerinin " kaynak yaratan' 
kuruluşlar haline dönüştürüi· 
mesi gerektiRini belirttiler. Batı 
kapitalizminin en önemli araç
larından biri olan Fon'un bu 
konuda, kuşkusuz yapısal bir 
yaklaşımı yoktu. Zam önerdi 
ve sonuç aldı. 

HAZıRLANAN "ISTIKRAR" 
PROGRAMLARI 

Bugünden yıllar öncesine 
dönerken, ı 97 3 yılının yazı ha· 
tırlanmalı. 1973 yılının yazında 
nevlet Planlama 'l'eşkilatl,1974 
;, ılı programının ılkelerini sap
tadı. Programın bugünküne 
benzer bir istikrar programına 
dayandırılması kararlaştırıldı. 
Seçimler sonunda , AP muhale· 
fete , CHP iııe MSP ile birlikte 
iktidara yerleştI . 

CHP, o günkü koşullarda , bu 
istikrar programının yükünü 
üzerine almadı. Bir ist.ikrar prog· 
ramının güçlü ve en azından ya· 
sal seçim tarihine kadar iktidar· 
da kalacak bir parti tarafından 
üstlenilebileceti biliniyord u. 

Yıllardan beri gündemde 
olan istikrar programının bugün 

yürürlüRe konulmasında, kuş· 
kusuz CHP'nin iktidarda kala
ca�ına olan inancı temel etmen. 
Bu inançla ve 1980 yılının ikin
ci yarısında yeniden seçim eko
nomisine dönülebilec�i bekle
yişiyle, zam kararlan alınabili· 
yor. Deniz Baykal örne�inde 
oldu�u gibi, "ciddi" dayanakla
n bulunmayan direnmeler, enin· 
de sonunda aşılabiliyor. 

Uygulanan istikrar progra· 
mı, bu programın doRrultusun
da alınan zam kararları, sorun· 
lara kapitalist yöntemlerle çö
züm arandıkça kaçınılmaz olu· 
yor. Kapitalizm ve yapıları veri 
olarak alındı�ında başka bir al
maşık düşünülemiyor. 

Bu konuda, 12 Mart 1976 
günü kaleme alınan " Akaryakıt 
Zamları Gündemde" başlıklı 
yazı ilginç bir örnek. Yazı, 
CHP tarafmdan Petrol Ofisi Ge· 
�el Müdürlü�ü'ne getirilmiş 
olan Mustafa özyUtek tarafın· 
dan Cumhuriyet Gazetesinde 
yayınlanmış. 

Bütçede, Akaryakıt İstikrar 
Fonu açıklannı kırşı1ayacak 
hiç bir ödene�in bulunmadı
�ından, zammın zorunluluRun· 
dan bahsedilen yazıda, MC or
taklıAınca akaryakıta zam ya· 
pılmayacaA;lnın söylenmesi eleş
tiriliyor. Şöyle: 

"Hükümet adına birkaç kez 
akaryakıta zam yapılmayaca�ı 
kamuoyuna açıklanmış, fakat 
zam yapılmaması ,ile doeacak 
açı�ı karşılayabilecek hiç bir 
tutarlı ve uygulanabilir çare bu
güne kadar belirtilmemiştir. Bi· 
Iinen ekonomik bir gerçektir ki 
satıŞ fiyatlan gerçek maliyetle· 
rin altında kaldıRında, ya satıŞ 
fiyatlan artırılır ya da satış fi· 
yatları ile gerçek maliyetler 
arasındaki farklar Hazine tara
fmdıın subvansiyon yoluyla 
karşılanır. 

Hükümet bugünkü tutumu 
ile "ne zam, ne subvansiyon" 
diyerek petrol ve akaryakıt (i. 
yatlarını dondurma yoluna git· 
miş görünmektedir. Dogrudan 
hükümetin kararı ile çözümle· 
necek bir konuda uzun süre ha
reketsiz kalma olanaAı yoktur. 
Bu kararsızhAm ekonomide 
dengesizlikler ve ulusal petrol 
kuruluşlarında , içinden çıkıl' 
maz mali sorunlar yaratbAı, her 
geçen gün, saklalLlun8" 'I':ıI, hir 
şekilde ortaya çıkmak , 'ı ." 

Son lLtI1'ft1t!N.. TRT'nin kendi
sinden aldıAı bilgiye göre açık-
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Emperyaıızme baAımlı geri kapitalist işleyişin kaçınılmaz sonucu 
olan zamlar, bunalımın faturasını emekçi halkın sırhna yükkme 
işleuiııi görüyor. 

ladlRı Mustafa özyUtek devam 
ediyor: 

"Subvansiyon için gerekli 
çareler, 1976 bütçesinde öngö
rülmediRine göre, gerçekçi bir 
yaklaşımla, fiyat ayarlaması so
rununu gündeme getirmek ve 
hangi ürüne ne oranda zam ya
pılac�mı ekonomik sonuçla
rıyla birlikte gecikmeden karar
laştırmak gerekmektedir. Uy
gulanacak zam oranlarını akar· 
yakıt çeşitlerine göre farklılaş
tırarak, ekonomik gelişmeye 
yapacaRı olumsuz etkisini ve 
dar gelirli halk kitlelerine bine
cek yüklerini en düşük düzeye 
indirmek olanaRı vardır." 

PAZAR SORUNU TAM BIR 
ÇıKMAZ IçINDE 

Türkiye'de, kapitalist eko· 
nomi, kendi doRal ve eşit olma
yan gelişme sürecini sürdürüyor. 
Sanayi ve özellikle tüketim sa· 
nayü, ekonomik ve politik ya
pıdaki aRırlıRını artınyor. An· 

cak, sermayenin döviz ve nnans
man sorunlarına yeni açılımlar 
sa�layacak pazar 'lorunun ' n 
çözümü lam bir çıkmaz içL.ı .. 
görünüyor. 

Ecevit Hükümeti, THrkiy(' 
kapitalizmini içinde yiizdüğ., 
bu bunalımdan çıkartmak içi. 
dış pazarlara açılmanın kaçını! 
mazlıRınl anlamış görünüyor. 
Bir başka anlaşılan ise, pazar 
sorununun çözünıHnün biriki'n 
sorununun ÇÖzümüne baA'Iı ol· 
duitu. 

Gerçekten, Türkiye kapih,
lizminin bugünkü aşa",�ında 
birikim ve yatırım düzeyini 
önemli boyuUara cıkartmadarı 
yeni pazarlar bulunması olanak. 

sız. Olanaksızb.k., bir yanıyla 
ileri sanayi ülkelerinin mallany· 
la rekabet zorunlululundan do
Ruyor. öteki yanıyla ise, eko· 
nomik işletme ölçelinin büyü· 
müş olması ve sanayileşme ça
balarının belirli bir bütünlük 
içinde daha eeniş kapsamda ele 
alınması gerekliliRinden. 

Buysa, birikim düzeyinin ar
tınlması ve sanayie aktarılmıw' 
nı içeriyor. Enflasyonun körük
lenmea, zamma dayalı bir fiyat 
politikası izlenmesi ve vergile
rin artırılmaat bütünuyle bu 
amaca yönelik girişimler, 

1970'!i yıllardan bugüne de
Ain birikim için yalnızca enflas· 
yon körüklendi. Ecevit Hükü
meti göreve başlaymcaya detin 
birikim sorununa, tekelci eRi· 
limierden güçlenen bir enflas· 
yon politikası dışında çözüm 
getirilemedi. 

Bugün ise, CHp'nin istikrar 
programında, ennasyonun yeri· 
ni, zamlar ile vergi düzenleme
leri almış görünuyar. Bu neden· 
le, yapılan zamların enOasyonu 
durdurmaya yarayaca�ından 
söz ediliyor. Dunun, Süleyman 
Demirel'in, "Iki artı iki eder 
dört. Bir malın fiyatı artmışsa 
fiyatlar artmış olur" mnntı�ıy' 
la yadsınamayacn!tı açık Znm· 
larla. fiyatlardaki surekli artış 
cAilimin jj�t duzeydc de OlM 
kontrı 'Ilına alınması, kısıtla· 
yıcı para pOlitikalarının yanı sı
ra, kapitalist iktisatç ıların enf· 
lasyona karşı mucadeled(' bugu 
ne de{::in bulabildikl('ıi en gl' 
çerli yöntemlerden, Zamla m� 
kitlelere yuku bakımından ('nf
lasyondan hi� bir farkı olma 
makla birlikte, bu da kapıt .. ılı/. 
min bir yon te mi . 
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Maden-is 
lahtarata çukurunda" büyümüş 
gerçek bir proleter Eksikleri, 
yanlışları çok olmuştur ::ıma hiç 
bir zaman bilinçli olarak işçi sı
nırına ihanet etmemiştir, örgüt 
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yöneticilerinin ler olmak uzcrc Maden-Iş taba
nındaki işçiler çok iyi bilmck�c
dir. 

Bu nedenle Madcn-Iş üst yö
netiminin aidıRı bu karara başta 
Türk Demir Döküm, Rabak, Sun
gurlar, EloktrometaJ ve Estaş iş
çileri olmak üzere silahlaraA;tı'da
ki hiç bir fabrikanın işçileri uy
mazlar. Maden-tş yönetimiojn 

atadıılı yeni "Bölge Temsilcisini" 
tanımazlar. Nitekim fabrikalarda 
işçiler kendi arajarında imza top
hyarak, temsilciler genel merke
ze telgraflar çekerek bu durumu 
protesto etmeye başlamışlardır. 
Ve eylemlerin bu kadarla sınırlı 

kalmıyaca�ı çok net olarak gö
rülmektedir. 

polmtikası 
bozguncuların 

• • ışıne yarıyor 
DISK'e baRlı Maden-!ş Sendi

kası Genel Yürütme Kurulu, Si
lahtarala 14.  Bölge Temsilcisi 
Celal Alçınkaya'nın da Bölge 
TemsilciU�ini geçtiRimiz hafta 
içinde kaldırdı. AlçUlkaya görev
den alınan ilk böl.:{e temsilcisi de
lil. Son yıllarda seçimle göreve 
gelmiş pek çok bölge temsilcisi 
sendika üst yönetimince görev
den alınmışlaıdı. İşçiler tarafın
dan seçilerekgörf!vegelip de daha 
&onra sendika üst yönetimince 
görevden alınanlar yalnız bölge 
temsilcileri de deliL. Aynı za
manda yüzlerce işyeri Beştemsil
cisi, temsilcisi, ünite temsilcisi ve 
lokal yönetim kurulu üyeleri de 
sendika üst yönetimince görev
den alınmışlardı. AlUlmaktan da 
öte ya disiplin kuruluna verilerek 
sendika üyelilinden ihraç ettiril
diJer ya da işveren ile anlaşarak 
iliten attınldılar. Bu nedenle Al
çınkaya'nUl bölge temsilcilitinin 
senetika üst yönetirr ince kaldırıl
ma.ı;:ı. inaaru pek şaşutmıyor_ 
Ama sendika üst yönetiminin, 
Maden-tş'i nereye götürmek iste
diRi her geçen gün daha net ola
rak ortaya çıkıyor_ Bir başka de
yi.şle, bugün Maden-tş'te küme
lenmiş eıki D ısK üst yönetimi 
zihniyetinin sendikacılık anlayışı 
ve "ilerlemecilili" her geçen gün 
daha d. 8OmuUanıyor. 

ANTI DEMOKRATIK 
UYGULAMALAR 
BURJUVAZININ 

IŞINE YARAR 

Sendikalarda ve diA"er demok
ratik kitle örıütlerinde kendisi 
gibi düşünmeyenleri ihraç etmek, 
demokratik kurallar içinde yürü
tülen muhaJefet hareketlerini an
tidemokratik yöntemJerle sustur
mak,örıı:üt dlliına atmak � böy
lece yönetimi tabanın çog:unlu
itUM ralmen elinde tutmak ör
gütlerin zayıflaması, gerilemesi, 
bölünmesi ıonucunu doluııU". 
Burjuvaziye hizmet edilmiş olu
nur. BufÜn Maden-l, yönetimi 
böylesi bir ')olitika izlemektedir. 
Bu nedenle de her geçen gün 
etkinUitini, MYglnlıRml yitir
mekte, üye ... yısı her geçen gün 
azalmaktadır. Otuz yılı aşkln 
mücadele tarihinde, Kavel Grevi, 
Saraçhane Mitingi, Türk Demir 
Döküm işgali, 15-16 Hanran Di
renişi � daha bir çok, işçi sını(ı 
tarihine alUn harnerle yazılmış 
eylemlere damgasını vurmuş, si
nıt mücadelesinde en ön safta, 
yi�it, deneyli, mücadeleci üyele
re sahip bir örgiıtün bugün böyle
si bir .üreç içine girmesi kendi
litinden olmamıştır. Bu duru
mun burjuvazinin işçi emekçi 
örıütleri i.i:zerindeki hesapları ile 
her ne pahaaana olursa olsun ör
güt yönetiminde kalmak isteyen
lerin izledikleri politikarun birbi-

Selim MAHMUTOGLU 

riyle çakısması sonucu oldulunu 
daha Önce YaLdık ve söyledik. 
Bugün, şimdiye kadar yazıp söy
lediklerimizin bir kere daha dc�
rulanmasıyla birlikte üzerinde 
durulması ve çok etik.katU olun
ması gereken bir başka görev 
ortaya çıkmıştır. Bugün üzerinde 
durulması, gereken de budur. 

KARARLARıN ALıNMASıNA 
KATıLMAYANLAR, 

UYGULAMASıNA DA 
KATıLMAZLAR 

Kararların oluşmasına katıl
mayan, yönetime talip olma ve 
yöneticileri seçme hakları klSltla
nan kitle, anti-demokratik yön
temlerle örgütü ele geç:renlere 
uymaz, bu sahte yönetimlerin al
dıklan kararlann uygulanmasına 
da katılmaz. 

Celal AlçUlkaya Maden-Iş 
sendikasının 1950 yılından beri 
tam 28 yıllık üyesi. Alçınkaya 
bir yıl öncesine kadar [abrika iş
çisi.ydi. Senetikadan hiç bir üc
ret aJmadan yaklaşık 15 yıldan 
beri sendika Baştemsiıcili�i, Ge
ney Yönetim kurul üyeiili ve 
bölge temsilcili�i gibi görevleri 
amatör olarak sürdürdü. Alçınka
ya 'nın bölge temsilciliRini profcs
yonel olarak sürdürmeye başla
ması senClıka üst yönetiminin oa
yatması sonucu oldu. "Ya pro
fesyonel olarak bu görevi sürdü
rürsün. ya da iıtifa edersin" Bun
da amaç AlçUlkaya'yl taban
dan koparmaktı. Ancak bunu 
başaramadılar. A1cı.tkaya "Si-

SD..AHTARACA IŞÇD..ERI 
BU MOCADELEDE 

YALNıZ DEClLDm 

Maden-tş yönetimini anti
demokratik uygulamalarla elin
den lmak mayan bir kaç kişinin 
sendikayı kendi dar gurU)J çıkar
ları için kullanmasına, geniş işçi 
kitlesini güdülecek bir yı�ın ola
rak gören anlayışlarına karşı ta
bandan gelen tepki, yabuz -ilah
taraA'a bölgesinde çaJışan işçiler 
ile sı,nulı de�i1dir. Benzer tepki
ler, başta Bursa, Antalya, Ere�li, 
Kartal, Kayseri ve Levent olmak 
üzere Maden-Iş'e ba�1ı tüm böl
gelerele donık noktasına varmış
,,,, 

Şu anda Maden-tş üst yöneti
minin hala senetikanın başında 
kalabilmesinin hemen hemen bü
tün şartları ortadan kaJkmıştır. 
Artık tüzülün demokratik olma
yan hükümlerini uygulamak ile 
işverenlerle anlaşıp muhalif iş
çileri işten attırmakla veya at
tumakla ıehetit etmekle bile bu 
yönetim işbaşmda kalabilmeyi 
sa�hyamaz. Bu yönetimin işba
ŞUlda kalabilmesinin yalnız bir 
şartı kalmışbr. O da sendika ta
barundaki, özellikle Silahtarala 
böıgesindeki ,  Mao'culu�un her 
boy ve soyundan bireysel terö
ristlere kadar uzanan bazı sorum
bıJ.Z unsurların tek tük bile olsa 
var olmasıdır. Bu yöl\etimin iş
başUlda kalabilmesinin- şu anda 
görünen tek "güvencesi" bunlar
dır. Bu sorumsuz unsurlar dün 
de bugün de genel olarak ilerici 
sendikal hareketi özel olarak da 
Maden-lş sendikasını bölmek, 
parçalamak için ellerinden geleni 
ardlarına koymamışlardır, koy-

TORK-iŞ'de 
erken kongre 

hazırlığı yapılıyor 
Türkiye 4çi Sendikaları Konfederaayonu {Türk-I�l yeni ee

li,meler� gebe görünüyor 1979 yılı içinde erken Genel Kurula 
gitmek için çalışmalar sürdürÜıüyor. Bu konuda karar a.lmııya 
'yetkili olan Türk-ı., Yönetim Kurulu'nun en geç yıl sonuna ka
dar toplanmalD bekleniyor. GeçtiRimiz günlerde gündeme ge
len, fakat araya iPren toplu iş sözleşmeleri nedeniyle ertelenen 
Y önetim Kurulu toplant18ında bu konuda bir karar alındıitı 
takdirde, '"-irk-Iş 'de önemli bazı deRişiklikler bekleniyor. 

Yönetim Kurıılu üyelerinin büyük bir kısmının artık "seçim 
kaybetmiş 8endikacl" durumuna düştÜ#ü göz önünde tutulun
ca kongreden sonra Tiı.rk-tş yönetiminin yepyeni bir çehreye 
büriineceaini tahmin f'tmek pek zor olmuyor. Türk-lş tera Ku
rulu üyelerinin de durumları bu yeni kongre ile açıklık kazana
cak 

Kontenjan :,enaLul !ııı ' I,nu iUn(..i kcl. eldo erien Halil Tunç, 
önceleri Genel Başkanlıit ı b ıraıı. acaR ını u<:ıkh�rken, şimdi ani 
bir karar deitiştirmi, gözüküyor. Yurt dışında göreceRi tedavi 
sonunda "saRiık durumuılda düzeleceRinden Halil 1'unç'un 
yine Genel Başkan adayı olmasına keıin gözüyle bakılıyor. 

MADEN-IŞ YÖNETIMI 
GEÇfICIMIZ HAFTA 

BIR BÖLGE 
TEMSILCıLıCINI 

DAHA IPTAL ETTI. 
SILAHTARACA 14, 

BÖLGE TEMSILCISI 
CELAL 

ALÇINKA Y A 'NIN 
TEMSILCiLıCı 

KALDıRıLDı' 
SILAHTARACA 'DA 

FABRIKALAR DA 
ıŞÇiLER KENDI 

ARALARıNDA IMZA 
TOPLA YARAK, 

TEMSILCILER GEN E L  
MERKEZE TELGRAF 

ÇEKEREK 
BU DURUMU 

PROTESTO ETMEYE 
BAŞLADıLAR. 
EYLEMLERIN 
BU KADARLA 

KALMA YACACı 
ÇOK NET 

OLARAK 
GÖR ÜLMEKTE 

mamaktadırlar da. Bugün Silah 
tara�a somutunda yarı örgüt
lenme, "b�ımsı.z" senetika kur
ma veya Ere�li'de kurulmuş bu
lunan Devrimci Maden-!ş'in bir 
şubesini açma gibi yanlış, ters 
bir hareketin başını çekmek iste
mektedirler. tşçileri sendikaya 
karşı kışkırtmak, örgütün birli
lt'ini, bütünlüA"ünü oozacak ey
lemlere itmek istemektedider. 
Sendika üst yönetimi de bugüne 
kadar bunların bu ayrılıkçı, bö
lücü tavularmdan çok yararlan
mıştır. Her ilerici, demokrat iş
çiyi, sosyalist işçiyi Mao'culukla 
suçlamış; ilerici, demokrat. sos
yalist işçilerin örgütün birlik ve 
bütünlü�ünü düşünerek sürdür
dükleri demokratik muhalefetle
rinin böyle suçlayarak, bu tak
tikle bastırlT ayı ilke edinmiştir. 
Sözde Mao'culuita karşı olan 
sendika üst yönetimi her davra
nışıyla, izlediRi her politikayla 
sonuçta bu sapkın akımlarUl ek
me�ine yaR sürmekten başka bir 
şey yapmamıştır. Bu sorumsuz 
unsurlar bugün bölgede gelişen 
demokratik muhalefetin dotru 
rayından saptınlması" sonuç ala
maması ve örgütün yara alması 
için her türlü oyunu, provokas
yonu tezgahlamak isteyecek ler
dir. Bunlara fırsat vermek de
mek bu yönetimin işbaşında kal-

ması demektir ki yonetimin de, 
burjuvazinin de iıtediRi budur. 
Ancak bu böyle obruyacaktır. 
Bunun böyle olmayacalının ka
nıtı başLa Silahtarata i,çileri 
olmak üzere tüm Maden·ı, üye
lerinin Mao' eulara da bugünkü 
üst yönetime de olan olaltanüs
tü tepkileridir. örgütlerine olan 
bajthhklarıdır. 

MADEN·IŞ OYELERI 
BU MOCADELEYI 

BAŞARıYLA 
SONUÇLANDlRACAKLARDlR 

Sendikaları politi k örgütlerin 
yerine koymak, somut ekono
mik, demokratik görevleri arka
ya atarak. genel politik mücade
Le henerini öne sünnek örgütleri 
daraltıcı, demokrasi mücadelesi
ni zayıflatıcı yanlış bir anlayış
tır. Uyelerinin yaşam koşuUarını 
iyileştinnek için daha ileri söz
leşmeler yapmak uRruna müca
dele etmeyen sendika yönetim
leri t.abanlarından koparlar. Uye
lerini emperyalizme ve faşizme 
karşı mücadeleye sokarnazlar. 
Ba�ımS)zlık. Demokrasi, Sosya
lizm mücadelesinde üzerlerine 
düşen görevi yerine getiremezler. 
örgütsel bütünlük s,a#lanıp koru
namaz. örgütsel bütünliij:j:ün sa�
Ianması ve korunmasının temel 
koşulu örgüt içi demokrasinin iş
lemesidir. Yönetimi eline �ecir
miş bir gurubun "merkeziyetçi
lik" adına tabatun sesine kula�ı
nı tıkayıp her türlü anti�emok
ratik yönteme başvurması da; so
rumsuz gurupların "muhalefet" 
adına örgütsel bütünlülü ve mer
kezi tanımayan başUla buyruk 
davranışları da örgütü geliştir
mez, güçlendirrr ez. Tersine ge
riletir; datılma yok olma süre
cine sokar. İşkolunun niteliti ,  
üyelerinin deneylililti, mücadele
ciliti ve kararlılılı Maden-İ4 
senetikasını böylesi bir sona, 
yok olmaya gitmekten alıko
yacak, çok önemli bir güven
cedir. 

Maden-tş üyeleri örgütü ge
liştirip, güçlendiremeyen tersine 
gerileten işçi kitlelerini güdüle
cek bir yı�ın gibi gören bugünkü 
bu üst yönetimi detiştinnek için 
başlatbkları mücadeleyi muUaka 
başarıyla sonuçlandıracakla.rdır. 
Maden-tş üyeleri bu yönetimin 
yerine ilerici, demokrat ve soıya
list işçileri, politik eörüşleri bir· 
birlerinden ayrı da ol .. birbir
lerine tahammül edecek, birlikte 
çalışabilecek işçileri sendika yö
netimine getirmeyi başauClıklar
du. Maden-ı., üyeleri bugüne ka
dar oldutu gibi bu mücadelele
riyle de diR er işkoUuUlda çalı
şan sınıf kardeşlerine örnek ola
caklardır. 

Ge.ıel. Sekreter Sadı� Şide'nin ise, Şeker-I, Seadiba U. 
Şe�er Şırkut1 aruuıda urualanan toplu i, IÖzletmMinde i .... 
diRı tavizleri elde edince Türk-İş'in CHP'ye yaltlqmuuıa ' ..... 
te. çıkarmamaya baŞladrll görüliiyor. Sadık Şide d. erkene ab. 
nacak konarede yine Geael Sekreter adayı olacak. 
. Zaten iyi bir CHP'li olan ve emekllliRi yakiafbiı içia keadl. &:ıne pek r�la 8e� �di.lmeyenMaU Sekreter ömer Errun'un du. ruın�da bır deAllilklik beklenmiyor. Ancak AP milletvekili ,. TeşkilatlanJ�ma Sekreteri Ethem Ezrü ile ERitim Sekreteri Kaya özdemır artık eskisi gibi koltuklarında ..,lanı oturanny�!�: Koltukların kaYbedilme korkusu özellikle Kaya özde. mır i kıyısınd�n .. k��e&inden" toplumsal anla,maya kar,ı çıkmay� . kadaı: got��. özdemir'e göre toplumlal anlaşma ile CHP lı senetikalar .. ıyı toplu sözleşmeler imzalarken AP'U .ndikalar hala toplu sozleşme imzalayamıyOl". 

,.
özetle erken Genel Kurul'un toplanması durumunda Türk����

r. 
CHP'ye ve CHP hükümetine daha da yaklaşması bekle-

TOPLUMSAL ANLAŞMA ÇICNENOI ( ' l  

. H��ü�et 110 'riirk-!ş arasında varılan toplumsal anlaşmanın b�r hukmu 4. Beş �ıııı.� Plan hazırlanmsaına işçi üst örgütlerinın �e katllmas.ıDl ongormekteydi. Türk-I.ş'in sosyal demokrat sendıkaları da bunu çok o�umlu bir hüküm olarak kamu oyuna sunuyorlardı Ancak sendıkaların göriişleri alınmadan Ecevit plan /ltrntejislni yazarak resmi gazetede yayınlattı. Fakat topIı:,uını anlaşmayı çiitnememek için Türk-Iş de bır de toplantı duzenlendi. Amaç önceden yayınlanan plan stratejisiniıı " top�:�� anlaşma çerçevesinde" Türk-Iş üst. kurullarıııa onaylat-
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"Esnek mukabele" Stratejisinin yerini "S 

NA TO STRA TE. 
N,Sadık DAL YAN 

Yumuşama sürecinin uluslararası iliş
kilere egemen olması ile, Amerikan em
peryalizminin Vietnam'daki yenilgisi 
başta olmak üzere ulusal kurtuluş hare
ketinin başarıları, son yıııarda dünya 
güçler dengesinde önemli yeni detişim
ler meydana getirdi. Batı Avrupa'nın ka
pitalist ülkelerini etkisi altına aLn eko
nomik bunalun emperyalist ülkeler ara · 
sında çekişmelere yol açarken, He1sinki 
zirvesinden sonra Sovyetler BirUermn 
giriştiei güçlü banş politikası da emper
yalistlerin ylJlardan beri uygulamak ta 01· 
duklan stratejide köklü d�işimleri kaÇı
nılmaz kılmıştı. 

İşte, bu yılın ilkbahar aylarından be
ri. başta ABD olmak üzere emperyalist 
politikarun yöneticileri yeni bir strateji
nin bazlı'lık çalışmaları içindeler. Gün
lük basma yansıdıe. kadanyla, Helsinki 
zirvesinden bir yıl sonra ABD, Federal 
Almanya ve dieer NATO ülkelerinin sos
yalist ülkeler toplulue-ıtna karşı tutumla · 
rı sertleşmeye başladı. Bu sertleşme V i ·  
yana'da yapılan Stratejik Silahların Sı · 
nırlandırılması (SALT) ve Belgrad'ta ya· 
pılan Helsinki zirve toplantısının devamı 
nitelieindeki konferansta su üstüne çık· 
tı. Emperyalist blokun buldueu gerekçe, 
Sovyetle! Birliei'nde "rejim aleyhtarı 
aydınlara" reva görülen davranışlardı. 
Batı basınında gündelik tefTika halinde 
yaYlmlanan bu hikayelere göre, Sovyet,.. 
ler Birliei "ünlü fizikçi" falancaya, ya da 
"ünlü yazar" filancaya sosyalist düzene 
karşı oldukları gerekçesiyle "insanlık dı· 
şı" muamelelerde bulunuyordu. Emper· 
yalist dünyanın propaganda makinesi ay· 
larca aynı temayı işledi. Buna karşılık 
Sovyetler Birliei ' nin, "ün!ü fızikçi" de· 
nilen Sçaranski'nin lise mezunu bile ol·  
madıeı konusundaki açıklamaları, bir iki 
satırla bile Batı ülkelerinin egemen sını(· 
larının basın organlarında geçmedi. Ger · 
çekte ABD, I ngiltere, Federal Almanya 
ve emperyalist kampın başı çeken dieer 
ülkeleri SovyeUer Birliei'ne karşı açık 
bir kampanyaya girişmişlerdi. ömeein, 
ABD, Sovyetler Birliei'ne kompüter sa ·  
tışlannı durdunırken, ABD 'nin Avrupalı 
müttefikleri de Moskova Olimpiyatlanna 
"hür dünya" ülkelerinin katılmamasını 
saelamak için büyük bır kampanya açtı · 
lar. SALT gibi, Belgrad Konferansı gibi 
toplantılarda ise Sovyetler BirUei 'nde 
" insan hakları" sorunu başlıca pazarlık 
konusunu oluşturuııcd ilerleme saRla · 
mak mümkün olmadı. 

Tüı : bunlar, emperyalist bloku n stra· 
teji de�işikliejne yöneldiei konusunda 
gtindelik basma yaMıyan belirtiler. An· 
cak, perde arkasında emperyalistler daha 
ciddi planlar hazırlamaktaydılar. Gene 
ilkbahar aylarında Bonn'da Hotel Brıs: 
tol'de ve Bad Godesberg'deki Redoute 
resepsiyon salonlarIf'da emperyalist 
kampın başındaki on z�ngj" ülkenin 
devlet ·'.�mları, bankerleri ve işadamları 
toplaı. ·orlaıdl. Bu toplantılara beş yıl 
önce .� .• enkalı .)af .. -.c'r • .  , " .  
önerisi werine başlanmış, o zamandan 
beri de emperyalist dünyanın "yönetici 
tanrıJarl" di ye adlandırılan bu kişiler her 
yıl iki kez bir araya gelmeye başlamış' 
lardı. 

Toplantıda ilk sözü alan ABD Başka · 
nı Jimmy Carter 'ın Ulusal Güvenlik Da. 
nışmaıu Brze"l.inski, "dünyada olagelen 
deeişimlerin kannaşıklıeından" yakım · 

E.neh mukabeteaen &aıum yoıuyuı sa· 
vunmaya. 

yor ve dünya halklarının "beklenmedik 
uyanışının" toplumsal sakıncalar yarat · 
tıemı söylüyordu. 

. 

Gündemde çözüm bekleyen �nla. 
rm başında, Helsinki zirvesiyle onayla · 
nan "detente" politikasının çözümlen · 
mesi geliyordu. Çünkü Avrupa ülkeleri · 
nin ço�unlueu, bu arada dünyanın dieer 
ülkeleri de barışın yararlı ve olumlu ol· 
duRuna inanmışlardı. Bu durumda, yara· 
tılış nedeni saldırganlıea. "Sovyet tehli · 
kesine" dayanan Atlantik paktımn 198 0  
yıllarında oynayaca�ı rol ne olacaktı? 
NATO 'nun varlıeı için dünya kamuoyu · 
na nasıl bir gerekçe gösterilecekti? 

Helsinki Sonuç Belgesini imzalayan 
Batı dünyasının !iderleri, Avrupa, Orta 
DoRu ve Afrika 'daki sıcak savaş bölgele · 
rinin gerginliei koruyacaeını ummuşlar· 
dı. Oysa giderek bu umutları boşa çıkı· 
yordu. Afrika'daki ulusal kurtuluş hare· 
ketlerine ei atma girişimleri istenen ba · 
şanya Ulaşamamış, burada sürekli bir 
gerginlik yaratamamışlardı. 

"NE PAHASINA OLURSA OLSUN 
BARıŞıN USTESINDEN 
GELMELIYIZ" 

Oysa, sürekli gerginlik, savaş tehlıke· 
silahlanma, emperyalizm için hava ve 

su gibi yaşamsal gerekJerdi. N itekim, 
Amerikan silah tekellerinin baş adamı 
Schlemm, "Olaeanüstülüeün Sınırları" 
adh kitabında şunları yazıyordu: "Ne 
pahasına olur1IlJ oltıun barışın üstesinden 
gelmeliyu. Çünkü komünüller barıştan 

lıozançlı çı/uyorlar ue barış koşulları 
içinde zafere ulaşıyorlar . . .  

Emperyalist ülkelerin sanayi tekelleri · 

ni besleyen savaş tehJikesi ve gerginlikti. 
"Sovyet tehlikesi" gerekçesiyle, başta 
ABD olmak üzere emperyalist ülkelerin 
sanayii akıı almaz karlar saehyordu. Bu 
gerekçe sayesinde, saldırgan NATO'yu 
araç olarak kullanarak sanayiciler hiç 
bir satış zahmetine katlanınadan milyar · 
lar vuruyorlardı. 

Bu alanda, pek fazla sözü edilmeyen 
rakamlar gerçekten ürkütücü. örneein 
son on yıl içinde NATO ülkelerinin silah 
satın almak için ödedikleri para 1.300 
milyar dolar. Ostelik bu rakamın yarısı 
son dört yıl içinde ödenmiş. NATO ül · 
kelerinin askeri harcamalara tahsis etti k ·  
leri para 1977 yılında 165 milyar dolar. 
1978 yılı rakamı henüz kesinlik kazan· 

madı ama 165 milyar dolardan yük!ıek 
oldu�u kesin, 

Bu paralar kimin cebine giriyor'? Pen· 
tagon'un (ABD Savunma Bakanheı) mal
zeme ve ruzmet satın aldıeı 169 firma· 
nın bir incelenmesi bu soruyu cevaplı · 
yor. Amerikan Kongresi'nin bir Araştır· 
r'8 Komisyonunun raporuna göre b u  
] ;9 firmadan 164 'ünün net kar oranları 
,�izde 50 ile yüzde 200 arasınd.a deeişi· �·or. Yüzde 5 0'den düşük kar sa�layan 
[ırma yok. Gene üç firmanın karlarının 
ortalama yüzde 5 00 oldueu saptanmış. 
Bu 169 firmadan birisinin elde etti�i kir 
ise gerçekten akıllara durgunluk verici. 
Yüzde 2000! Yani, bir koy 20 aL. Böyle · 
sine tatlı karlardan vazgeçmek mümkün 
de�il elbet. 

Ama sonuç da korkunç. 196 3  yılında 
tüm dünyada 167 0  adet olan nükleer ro· 
ket başlıkları, 1976 yılında l�.OOO·e 
yükselmiş. Toplam nükleer patlama gücü 
dünyada 6 0.000 megaton. Bu da, dünya· 
mlZda yaşayan 4 milyar insandan her bi · 
rinin payına 15 ton dinarnit anlamına 
geliyor. 

İkinci Dünya Savaşından 1976 yılına 
kadat dünya ülkelerinin yaptıkları askeri 
harcamaların toplamı 6. 000. 000 milyon 
dolar. Bu da tüm dünya ülkelerinin 1975 
yılındaki milli gelirlerinin toplamına .::şit. 

Amerikalı Profesör Weidenbaum'un 
bir çalışmasına göre sivil sektöre oranla, 
askeri sektörde çalışan sanayi firmaları · 
nın Urları yüzde 7 0  daha yüksek. 

Bu tatlı kirlar, doeal olarak ABD ile, 
Ingiliz, Federal Alman ve Fransız sanayi· 
cileri arasında sürtüşmelere yol açtı. iki 

. yıl önce ABD ile onun Avrupa'daki müt
tefikleri arasında verilen savaşta ABD 
firmaları bazı ödünler vermek zorunda 
kaldılar. Şimdiki durumda, emperyaliz · 
min kontrol alanı içinde bulunan ülke
lere yapılan silah satışları ABD ile Avru · 
palı müttefikleri arasında yan yarıya 
paylaşıhyor. 

Bu arada, Ecevit'in yeni bir buluş · 
muş gibi, bu yıl Federal Almanya'ya 
yapbeı gezide ortaya attı�ı ortak savun · 
ma sanayii kavramına da deRinrnek gere
kiyor. Ecevit, Türkıye 'nin NATO 'da kal· 
ması için müttefiklerinin yardımlarını ri. 
ca ettikten sonra, Federal Almanya ile 
Türkiye'de ortak savunma sanayii yatı · 
rımlarına gidiimesini önerdi. Böylece 
'lUrkiye ekonomisine girdi saelayacak ve 
Türkiye'nin NATO Uyeli�1 ıçın de hazır 
bir gerekçe bula('aktı. Oysa, yukarıda 
anlatılan koşulların egemen olduRu em · 
peryalizmin silah piyasasında Türkiye' 
nin böyle bir öneri ile orlllYd c' k ışma 
safdillikten başka bir �ırat yakışmıyor. 
Federal Alman Baş b ... kanı Selımidt, ken· 
di ülkesinin askeri ·sanayi fırmalan için 

ABD ile verdi ei büyük savaştan sonra 
Ecevit'in önerilerini herhalde gülümseme 
ile karşılamış olmalı. 

AVRUPA'DA ı 
YENI GERGINLIK 

GerginliRi yüksek tutmak için kendi 
açılarından böylesine güçlü bir gerekçe ·  
y e  sahip olan Batılı emperyalistler, bir 
yandan Sovyetler BirUei'ndeki insan 
haklarmı di1Jerine dolarken, bir yandan 
da son yıl için':le Avrupa'ya asker YtA· 
maya devam ettiler. Avrupa'daki 300 
bin Amerikan askerine ek olarak bu yıl 
8 bin asker daha gönderildi. 1974· 1976 
yılları arasında Avrupa'da yapılan askeri 
manevraJarın sayısı üç misli arttı. Daha 
da artmaya devam ediyor. 

Sosyalist dünya ile gerginliRi koru · 
mak için emperyalistlerin dayandıklan 
dieer bir sahte gerekçe ise Afrika'daki 
ulusal kurtuluş hareketleri. Angola, Mo-
zambik, Gine ·Bissau'da, daha sonra 
Kongo'da her.

. 
aynı takti�i denediler. 

Etyopya'da v� SomaU'de aynı yola gitti
ler. Sovyetler Birliei'nin, dieer sosyalist 
ülkelerin ve Küba 'mn Afrika'daki uluaI 
kurtuluş hareketlerine yardım sallaya· 
rak "detente" politikasını bozdu�unu. 
saldırgan amaçlar güttü�nü ileri sürerek, 
Avrupa'da gerginHei artlmlaya dened i ·  
ler. Ama b u  hesaplar d a  tutmadı. 

Gerginliein sürdürülmesi için yapılan 
son buluş ise Pekin'in güttüeü politika. 
Mao'nun yerine geçen çKP Başkam 
Hua Kuo·Feng'in Avrupa'da yapbeı ge
ziyi alkışlarla karşıladı Batı dünyası. 
ABD basını ve yöneticileri Hua 'nm Ro· 
manya ve Yugoslavya'ya yaptlRı ziyaret · 
lerden sosyalist ülkeler toplululunu 
"parçalayıcı" bir eylem olarak yararlan
maya çalıştılar. 

Amerikan emperyalizminin orıaru 
" Newsweek" dergisi, Hua'nın Romanya ' 
yı ziyaret edişinin "Doeu Avrupa ülkele
rindeki Sovyet denetiminin altık eksik· 
siz olmadıeını kamUadıemı" yazacak 
kadar ileri gidiyor; bununla da kalmayıp 
Maoculukla Avrupa Kol)lünizrni diye ad· 
landırd1eı akım arasmda Sovyetler Birli · 
ei'ne karşı bir ittifak bile kurulabileceei 
düşüncesini ortaya atıyordu. 

Ama tüm bunlar, emperyalizmin güç. 
iü oldu�u günlerde uyguladılı taktiklere 

Z, Br-ezezrn.ki: Soluk louaŞÇI şahinle' 
rin baŞL 
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ldırı yoluyla savunma" kavramı alıyor 

kıyasla, "birer gerginlik artınna fantazi
si" olmaktan öteye geçmiyordu artık. 

SALDıRı YOLUYLA 
SAVUNMA STRATEJISI 
YA DA NATO'NUN 
YAYıLMA TAKTIGI 

Gerginli�i sürdünnek, . 'Sovyet tehli
kesini" gerçekmiş gibi göstermek için 
emperyalizmin propaganda makinesinin 
düzenıedi�j bu fantazilerin yanı sıra 
NATO için de bu gerekçelere uygun ye"': 
ni s�ateji.er ararup bulunuyor. 

DoRu Atlantik'te NATO Müttefik 
Kuvvetlerinin Komutaru olan ıngiliz 
AmiraJi Sir Henry Leach, Brükserdeki 
NATO Karargahında bu yıluı başında 
şunlan söylüyordu: 

"Ittifakm bugünkü politikası, kUIJuet· 
'erimiz; Yengeç döneneu;ni" güneyinde 
de (Ekootur bölgesi. AtJantik Okyanıııu
nun gü1U!yi) kullanmayı planlamalıtır. 
Bugün bu işi yapmaktan .iyasol neden
lerle koçuuyoruz. AdlarUH vermek iste
miyorum ama bazı NATO müttefikleri, 
ittifakın faaliyetlerini tropik bölgeye 
yayma8lnın bazı sakıncalar doğuracağı· 
na inaruyarlar. " 

Oysa NATO, gene bu yıl içinde res· 
men olmasa bile dolayıl yollardan Afri· 
ka 'ya müdahale etmeye ba,şlamı.ştı. Bel
ki de NATO karargahında planlanan ve 
"paralı askerlerle" yüıütüldügü söylenen 
Kongo harekatı, NATO'nun resmen Ak
deniz'in güneyindeki bölgelere el atması
lUn bir provasmı oluşturuyordu. 

Ingiliz amiralinin sözleri, NATO'nun 
strateji delişikliline hazıılandılı konu
sunda önemli bir belirtiydi. Daha sonra 
NATO'nun Avrupa'daki Başkomutanı 
Amerikalı General Alexander Haig, Ingi
liz Amiratinin üstü kapalı söyledili söz· 
leri daha açıklıla kavuştunıyordu_ Ge
neral Haig şöyle diyordu: 

"Alkeri ol.anakl.arımIZIo NATO'nun 
merkez bölgesi dışında kaIon yerlerde de 
temsil edilmemiz ue coyd,rıcı gücümiizü 
Vçüncü Dünyo'da ortaya çıkan çatıştrnı

larda kullanmamız gerekmektedir. " 
"Bu caydırıcı gücü Batı çıkarl.annı 

açıkça taruml.amak dokrultıuunda kul· 
lanmak en iyi yoldur. Olay yerinde bu
lunacak oıkeri gücün yararı" ık açııından 
başka hiç bir alternatif; yoktur." 

Böylece NATO'nun 1960 yıllarından 
beri uygulamakta olduıu "urtek mulro· 
bele", yani ilk saldırının sözde "düşman· 
dan geleeeli" iddiasına göre hazırlanmış 
stratejisinde köklü bir deeişimln oldueu
na taruk oluyoruz. NATO karargahları· 
nın brifing salonlarında, kapalı kapılar 
ardında neler konuşuldueunu bilmek 
olanakSlz. Ama hem eylemde hem de en 
yetkili kişilerin aeızlanndan çıkan söz· 
lerde NATO'lıun yeni bir strateji içine 
girdiei anlaşılıyor. Bu yeni strateji artık 
açıktan açıea emperyalist devletlerin 
başlatacaeı bir nükleer savaşı m('�rulaş
tırma amacını taşıyor. Bu yeni strateji· 
nin adını da, Federal Alman SilaW.,Kuv· 
vetlerinin Generallerinden Ulrich de Ma· 
ziere'den ö�eniyoruz. General de' Ma· 
ztere, "lOidır, YClluyla ıouunma " adı veri-

DEGiSIYOR 
len yeni stratejiyi Frankfurt'ta yapbIı 
bir konuşmada eleştiriyor. General de 
1ı-'lazierp., "önleyici savaş "tan ancak bir 
adım geri olarak nitelendirdigi "saldırı 
�oluyla savunma" strateiisi konusunda 

i 

şunları söylüyor: 
"Tek bir miittefil. bile bu strateji yö

nünde bir adım atlO NA TO yıkılır. Şim
diki durumda, ya ekı gelecekte. Souyet
ler Birlipi'n;n askeri bir çat,şmayı iste· 

------

YeniNA TO st,atejisinin tuzağı bozulmalıdı, 
Emperyalizmin en saldugan güçlerinin yumu�ama sürecini geriye çevinneye 

e "soeuk savaş" koşullarını canlandınnaya yönelik girişimleri, NATO stratejisinin 
ijetiştiribnesl yönündeki çalışmalarla yeni bir aşamaya ulaştı. Bil çalışrnalarm $0-

ut belirtileri geçtiRimiz yıl içinde ve bu yılın ortalannda ortaya çıkmıştı. Hazırla
n yeni strateji, emperyalist devleller tarafından başlatılabileeeti açıkça ilan edilen 

bir nükleer savaşın gerekçelerini yaralınayı amaçlıyordu. Bu y ndeki en belirgin 
adım, geçtilirniz yıl içinde nötron bombaSının üretimi hazırlıklannın ba,lamUlYIa 
atıldı. Böylece. silahlanma yarışında, geçmiştekinden çok daha güçlu yeni kitle kı
nm silahlanmn geliştirilmesiyle belirlenen yeni bir aşamarun başlangıcı ilan I!'diliyor. 
du. ABD ile Sovyetler Birlili arasındaki SAL.1f görüşmelerinin battalanması, Avrupa' 
da karşılıklı kuvvl!'t indirimi görüşmelerinin ç ıkmaza sürüklenmesi, silahlanrna yar .. 
,mda bu yeni aşamaya geçişin hazırlıklarının habercisiydi. 

Daha 1975 ydmın Haziran'ında Pentagon'un o zamanki şefi SChlesinger. 
ATO'nun bir sav .. halinde nükl r silahlan ilk kez kullanan blok olmaya hazırlan

�ası gerektilini ilar ebnişti. Bu açıklama, 14 Haziran 1975 tarihli Wli�hington POA 
gazetesinde, esnek mukabele strateJisinin yerine "sınırlı nükleer savaş" adında yeni 
bir stratejinin benimsenmesinin işareti olarak nitelenmişti. Yüriiy·· 'ün 1 Temmuz 
1975 tarihli saywnda haber verilen bu gelişmenin sonuçları, son olarak büti.in 
NATO merkezlerinde " saldırı yoluyla savunma" adıyla yeni bir stratejinin tartışma· 
ya açılmasıyla kendisini gösterdi. N. Sadık Dalyan'ın incplpnıe';:I ou Yli"ni NA"'O 
stratejisinin ilkelerini ve amaçlarını ortaya koyuyor. 

NATO'nun benimsemeye hazırlandıeı yeni askeri strateji, dolrudan doeruya 
sosyalist ülkelere yönelik nükleer tehdidi can1andmnaya, SovyeL ... r Birlili'ni v.� sos
yalist ülkeleri çevreleyen NATO kuvvetlerini artırmaya yönelli.ur. Bu iıeder, Su\" 
yeller Birlili'ni ve sosyalist ülkeleri hedef alan deniz ve kara üslerinin de güçlendiril
mesini içine almaktadlı. özellikle bu üslere nötron silahının yerleştirilmesi, yeni 
NA TO sb'atejisinin uygulanmasında büyük önem t2şıyor. 

Yeni NATO stratejisinin polilik sonuçlan da hiç kuşkusuz olacaktır. Yeni 
strateji, herşeyden önce, başta NATO üyeleri olmak üzere kapitalist devletlerle sos
yalist ülkeler arasındaki politik ilişkilerin sınırlandmltnasma, yumuşama sUrecinin 
bu ilişkilerde yarattıı i olumlu gelişmelerin ortadan kaldırılmasına hizmet edCN!klir. 

Emperyalist ülkelerin, Türkiye'de ekonomik bunalımın hafinetilmesine yöne· 
lik finansman kolaylıklarının karşııılında, herşeyden önce birtakım politik tavizler· 
de direnmesi bu yüzden boşuna de�i1dir. Emperyalist devletlerin v ... uluslararası fi. 
nans kuruluşlarının, Ecevit hükümetine sallayacakları desteli, sosyalist ijlkelerle ge
liştirilen ilişkilerin sınırlandırılması koşuluna ballamalarına, son haftalarda TİP'in 
açıklamalarında özellikle dikkat çekildi. Sözü edilen temel koşulu, Türkiye'deki 
NATO ve Amerikan ü ;.lerinin faaliyetinin artırılması, Türkiye'nin NATO'nun " Uzun 
Vadeli Savunma Programı"na katkısının ço�altılması, Kıbrıs'ı bir NATO üssü ha1in� 
getirecek bir çözümün uygulanması gibi koşu1larm izledilinden de hiç kuşku yok· 
c",r. 

Yürüyüş'ün die"" sayfalarında, geçtie-imiz hafta Çeşme'de Turk Atlantik Der
neei tarafından di.izenlenen NATO seminerine ilişkin bir haber yer alıyor. Bu haber, 
Ecevit huki.irnetinin, NATO'nun da mali destelini elde edebilmek için, NATO mer· 
kezlerinin dayatlıaı ae-ır politik tavizleri v�rmeye hazU'landl�lnı ortaya koyuyor. $ö. 
zü edilen seminerde CHP'nin Deniz KUıvell!'ri Komulanhlı'ndan tnıısfer ederek 
Ankara milletvekili yaptıı i bir emekli amıral, sözümona "Sovyet tehdidi"nin varlıeı
nı korudueu iddiasını açıkça tekrarlamı�, böylece NATO 'nun varlıaını Vf' Thrkiye' 
nin NATO üyeJi�ini haklı gösterme yarışında ön sırada yprini almıştır. 

Ecevit hiikümetinin, NATO mett\ezlerinin ekonomik ve politik desteline da
_naılilmek için, bu merkezlerin yeni saldırı planlarını onaylayıp uygulanmasına 

hizmet etmesi, emneryalizmin yurt güvenliei ve bölge barışı üzerindeki tehdidini bir 
kat daha artıracaktır. NATO'nun terketmeye hazırlandıeı "esnek mukabele sLflItf'Ji
i" nasıl Türkiye gibi kuşa.1.c ülkelerini, sosyalist ülkelere karşı başlatılacak bl, sa' "�O 
ın ıık vuruşma ahnı olarak tanımlıyorsa, "saldırı yoluyla savaş" slrate.iisi d.· yi',e 

Türkiye gibi ülkeıeri nükleer. savaşın ilk hedeneri arasına sokmakladır. Dl'Ah,cn, .it. 
eee tehdldin boyutlarının y�jkliCım('si olmaktadır 

NATO'nun yeni bir sh'dteji benimserne!>! , le hazırlanan tuzaRm bozulın isi. 
Türkiye'de tüm y ııtse ... er ve L rışçı güçlerin güncel görevleri arasmdadır. Bu amaçla 
tijrkiye'deki Amerıkan Uslerinin güçlendirilmesi ve nötron silahlarıyla d01l8tılması 

nlenmell, NATO'nun sözümona "savunma" planlarına katkı maskli"si arkasmda Tür· 
i)ı:e'jlin sırtına yüklenmek Istenen yenı silahlanma faturaları reddedllm('lidir. 

med;linden kesinlikle eminim. Ç'iııılw 
böyle bir çatışma nükleer laWljO yol 
açacaktır . .. 

Alman generalinin gerçekçi sayılabi. 
lecek sözlerini NATO karargahında din
lemek isteyen kimse yok. 

Son zamanlarda, sık sık Amerikan ba· 
sınında "sızdırılmış" askeri raporlar gö. 
runüyor. Bunlar Sovyetler Birli�i'nin /\\ 
rupa'da girişec�i bir "yıldırım harekaı" 
sırasında neler yapabilec�ini anlatıyor. 
Böylecı: Batı kamuoyu, NATO'nun yenı 
stratejis için oluşturuluyor. Amerikı:ılı 
Hava Ge ıerali Keegan bu konuda uzmdn. 
Keegan, Sovyetler Birli�i 'nin "yıld'''ım 
harekat birliklerinin" tam 36 saat içinuE" 
Avrupa'yı işgal edebileceklerini yazıyor. 
Ilhamııu nereden aldılı pek açık olCln 
General Keegan, ABD hükUmetinden a'· 
keri harcamalar için daha (,'ok para a) ır 
masını istiyor sürekli. 

"Son derece küçiJh askeri bidc(';l!r Li". 
Iıendi /,endimizi giiçsUz duııurduk. :)11'0 
tejih s:lohlaruı sınırlandırılması gon�mc' 
leri ue deteııte polililıosı ile A ı'ı-upo',y : si· 
la/ısız bıraktı/ı." diye )'Q�ıyor {,ı· nemi 
Keega,ı. 

Emperyalizm köşeye sıkıştıkça. çare· 
siz kaldıkça saldırganlaşıyor. Emperya· 
Iizm saldırganlnştıkça, barış, devrimci 
güclerin savaş araçlarından birisi oluyor. 
çünkü "barışın üstesilltleıı gelmeyi" 5.1· 
Vll .. ft - I ıra karşı barışU1 e'!emen kılınma· 
sı, emperyalizmin can damarlarından bi· 
risıııi-ı �esilm('si anlamına geliyor. Barış 
egemen 0Idu!<<,3. t:mperyalizmin savaş 
politikasını kcr;;kleyen askeri sanayi 
patronlan alıştıkları "bir koy 20 al" du
zeyindeki karlarmı sürdüremeyeeekler. 
Ulusal kurtuluş harekelleri, giderek diL
ha kolay, daha kısa sürede zafere ulaş
tıkça emperyalizmi n  saldırgan emeııeri 
gerçekleşemeyecek, NATO askerleri 
dünyarun dört bir yarunn yayılma olana· 
emı bulamayacaklar. 

TORKIYE NATO ıÇiNDE 
NE YAPACAK? 

NATO'nun yenı strateJısının ıçınd{' 
Türkiye'nin rolü ne olacr.k'? AtlanLik 
Paktının strateji deliştirmeye hazırla n
dı�ı bir dönemde Amerika'nın silah 
ambargosunu kaldırma yönünde adım 
atması bir rastlantı de�il elbcl. Bugun 
Türkiye'yi yönetenlerin N ı\TO'daki5Ira· 
teji dee-işikli�inden haberleri oldu�u 
kuşkulu , ama gene de Başbakan Ecrvil 
ne olursa olsun Türkiye'nin NATO'dan 
çıkmayaca�mı söylemiş bulunuyor. Bu 
yıl Washington'da yapılan NATO zine 
toplanbsında da silahlarunaya yeniden 
hız verilmesini öngören NATO bildirisi· 
ni de imzalamış olan Ecevit'in yeni NA· 
TO stratejisini de şu ya da bu gerek<,'(' 
ile onaylayacaeını tahmin etın('k guç dt'· 
�il. Böylece Tiirkiye sonuç olarak ('m· 
perynlizmin dümen suyunda �itın('y(' dt'· 
vam edecek. Ancak, Başbakan Ecevit' in 
T .ırkiye'nin NATO uyeli�ini haklı ııos
termek için ileri Sıırdu�ıj �{'rck\,ı'. yani. 
"delente politikasının dnyandı�ı hs'\SU .. 
dengeyi bozmama" kaygısını, Ni\l'O 
nun yeni stutejisi içindt' savuıınuı/( bı 
rnz daha güçleşccck. 

f -
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, CHP'li Belediye Başkanı. MHP Kayşeri il Başkanı 'yla oruç bozuyar 

KAYSERi 

MHP örgütü 
kabadayı şebekesine 
dayanıyor 

KAYSERI MHP IL BAŞKANI • 
BAŞDUC'UTAKLIT IçIN 

KAYSERI'NIN BAŞ KABADAYıSı 
ŞEMSETIIN ŞEMSETIIN'IN 

SAHIP OLDUCU LOKANTALAROAN BİRINUE 
IFTAR YEMEGl VERDI. 
YEMECE KAYSERI'NIN 

üNLÜ TüCCARLARlNIN YANıNDA 
CHP'LI BELEDIYE DA ŞKANI DA KATILDI. 

Kendisine pilot bölge seç
tiRi Anadolu illerinde her türlü 
aracı kullanarak tutunmaya ça· 
lışan MHP, birçok yörede ka
badayı şebekesine dayanarak 
örgütlenmeyi ihmal etmiyor i 
Lumpen unsurların sını! atla· 
ma özlemini, onları emekçi 
halka karşı bir göz korkutma 
aracı olarak kuLlanmanın kar· 
,11ıRında, tatmin edip önle
rindeki kapıları açma taktiei, 
bu ör�tleDmeyi kolaylaştırı· 
yor. Faşist örgütün yapısına 
uydurulmuş bir kabadayı şe
bekesi, yöre halkının nabzmın 
kontrol edilip yönlendiriime· 
sinde etkin bir araç olarak gö
rülüyor. 

MHP'nin kabadayı şebekesi
ne dayanarak örgütlenme çaba
şmın somut bir ömeei Kayseri' 
de görülüyor. Kayseri'nin baş 
kabadayısı sayılan Şemsettin 
Şemaettin 'in MHP'1i yapılma· 
sıyla faşist parti kendince ö
nemli bir adım atb. Son olarak 
MHP Kayseri tt Başkanı, Baş
bufun Hilton ittarını taklit 
edebilmek için, Şemsettin 
Şemsettin'in lokantalarından 
birinde if tar yemeRi verdi. Ye
m�e, Kayseri'nin ünlü tüccar· 
larının yanmda CHP'1i Belediye 
Başkanı da katıldı. 

KAYSERILI ŞEMSETTIN 

Kayseri 'nın ünJü kabadayıla· 
rmdan Şemsettin Şemsettin 
yıllarca adam bıçaklayarak, ku
marhane işleterek, beyaz kadın 
ticareti yaparak geçindi.  Bu 
, meslek' , 'Şemsettin'e yörenin 
önde gelen parababa1arıyla içti 
dUjlı olma yolunu, daha sonra 
da kendisinin bir parababası 01· 
ması yolunu açtı. Şemsettin 

Şemsettin Kayseri'de önce ter
minalin yansının, sonra bir iki 
gazinonun sahibi oldu. Daha 
sonra da politikaya atılma, fik· 
ri gelişti onda. Kayseri iline da
ha çok sahip olma kararlılıRı 
onu baeımsız aday olarak Bele
diye seçimlerine girmesini sae
ladı. Şemsettin Şemsettin'in 
adayııeını koyduRu süre içinde 
meydanlarda yaptıeı konuşma· 
lar bala kahkabalarla Kayseri'li· 
den Kayseri'liye anlatılıp duru· 
luyor. Şemsettin Şemsettin ye
rel seçimlerden boy nu bükük . çıkb. Ama sonunda kendisiyle 
özdeş, büyük serrr·ayenin "ka
badayılıRınl" yapan bir parti 
buldu. MHP'li oldu ve ' saygın
heı" daha da arttı. MHP ise, 
Şemsettin'le birlikte, çapulcu· 
lar örgiitüne bir artı daha ekle· 
di. Tencere yuvarlanıp böyle· 
Iikle kapatını buidu. 

KAYSERI GEVIlER NESI BE 
HASTANESI I ŞGAL 

ALTINDA 

MHP, çapulcu ilişkilerinin 
yanında, birçok devlet kuru· 
munu işgal etmekten de vaz
geçmiş deRii. CHP iktidarının 
gelmesi, devlet kurumlarına bir· 
çok taşistin yerlerinden bir an 
olsun kıpırdanmalarına bile nf " 
den oLmadı.  Hepsi rahat, hepsi 
keyif içinde. 

örneRi yine Kayseri'den, 
Gevher Neslbe Hastahanesin
den vermek mümkün. Hastaha· 
ne'nin başında ünU herkesçe 
malum bir dekan var. Bu deka
nın Iş başına getirdıei MHP'U, 
Otkü Ocak lı asistanlar Kayseri 
ve civarını fiilen örgUtleyen kı· 
,ller olarak tanınıyorlar. Gev· 
her Nesibe Hastahanesine MHP 
eeilimli olmayan tek bir ele· 
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" SART MI DIR" 
• 

Demirtaş CEYHUN 

Son günJ*;de y.� bır Karadeniz fıkrası anla· 
tılıyor. Fıkra gerçekten ilginç, Belki duymuşsu
nuzdur. Karadenizlinin biri Ankara'ya gelmiş. i 
"Ben Başbakan oIacaeum' tiemiş. ' Deli misin 
yahu?" demişler. "Şart mudur?" dehuş. 

Ecevit diliyle konuşacak olursak, "hakcası", 
gerçekten ustalıkia uydurulmuş. Yani, arı.k 
böylesi fıkralarla savunuluyor Sayın Ecevit,UI
kenin koşulları öylesine kötü ki, Ecevit ne yap· 
sın bu durumda demeye getiriliyor. Başbakan· 
iık bu koşullar altında akıllı adam işi deeil de· 
meye getiriliyor. 

Oysa,bu koşullar yenileyin ortaya çıkmış de
eU. Batı fiCrmayesine göbek baelarıyla baeh bur
juvazimi7" çaresiz bir biçimde bu koşulları ya
ratmış. Ulkeyi ' 70 sente muhtaç eden" kendi 
iktidarları. Kısacası, Kadı hikayesindeki gibi. Ya 
da Arnavut hikayesindeki gibi, Hem yapıyorlar, 
hem de ''Kim yapar bunları yahu?' di)\� pişkin 
pişkin suıtıyorlar. 

İktidar olabilmenin ki,isel erdemlerie. öyle 
fazla bir ilişkisinin bulunmadıeı, yeni söylen
miş bir gerçek deRil. Ama emekçi halkın umu
du, böylesi kişisel erdem ler anlatılarak, abartıla
rak birkişinin üzerine bile bile ylRıldl. ııle ki, 
doerular bir kez daha kafaları duvarlara 'kırdu, 
8 ay gibi kısa bir sürede. Kişisel erdemlerLı, ik
tidar olabilmek için ne denli yetersiz olduÖ'unu 
gözler önüne serdi. 

Bu 8 aylık r:ce\it i:\tklarından çıkarmamız 
gereken çok dersler var. Daelara taşlara yazı ya
zarak, yazı yazdırıarak iktidar olanların, 8 ay 
sonra duvar yh2.ll:"1 uıa hile a!rık '�hammül ede· 
memeleri, üzeriide durulması gereken bir nok· 
ta. Bugün duvarlara yazıyaımanmblle cezası var. 
Dün Pol-Der kongrelennde övgüler düzenlerin, 
bugün Pol-Der'j kapatmae-a ueraşması, bu 00-
gürıını havarilerinin içyüzlerini bütün çıplaklı
�ıyla gözler önüne seriyor deRrusu. 

Bu 8 aylık deneylerden çıkarmamız gereken 
en önemli ders de galiba burjuvaziyle aynı çu
vala girmenin ne demeye geldi�i gerçeei. Bu 
açıdan, Ecevit iktidarı, işçi sınıfı hareketimiz 
açısıdan bizlere çok büyük kazanımlar saelıyor. 
Yani, Emperyalizm, bizim gibi geri kalmış ülke
lerde kendi adamlarına dahi tam özgürlük tanı
mıyor. Onların verdikleri sözleri tubnasına bile 
izin vermiyor. Burjuva hüki!metlerlni .-tt" ustura 
sırtında tutuyor. örneRm, bugünkü İran'da ol· 
duR u gibi, Şah'ı hem mü,kül durwna düşürü
yor , hem arka çıkıyor. Böylece kendinden yana 
iktidarlarııı kendilerine olan baRımlılılınl daha 
da �çlendiriyor. 

Hem Süleyman iktidarını düşUri.iyor, Ecevit'i 
iktidara eetiriyorlar, hem de dızginleri özellikle 

... kısıyorlar. örnee-i, Cumhuriyet tarihimizde 
IMF'ye baeımldıA;ın bu derece su yWüne çıktılı 
ve kuvveUendiÖ'i bir başka dönem yok. Men
deres dönemi, Demirel dönemi de dahil, yok. 
Diyelim, IMF'nin isteli üzerine Sayın Ecevit 
gözünü bile kır?madan devalU8.S)'onu sUrekli ha· 
le getirebiidi. Kredileri kuruş kuruş veriyorlaT. 
Petrolü Iltre litre veriyorla". Sayın Ecevifln gij
ler yüzü, tatlı dili, kolej ingilizcesi de para ebnl· 
yor. Zorunluluktan sosyalist dünyaya, batlantı· 
sızlara göz kırptıkça, dizginleri biraz daha kısı· 
lıyor. 

Dlzginlerin kısılması yalnız bu kadar mı? Ne 
gezer. Biryandan ekonomik bunalım özellikle 
s.irdürüıürken, öte yandan da iç huzursuzluk kö· 
rükleniyor. OrtadoA:u bile bile duyarlı bölge ha
line �etiriliyor. Etnik meselele alevlendiriliyor, 

Kıbrıs, Filistin-ısrail, Barzani sorunları çözlil
mek şöyle dursun başka boyutlara ililerek çö
zimsiizlü�e götürülmek isteniyor_ 

Bugün ülkemizdeki/sivil halka dagıtılan silah
ların de�erl kaba bir hesapla 1:>-20 milyar lira
tım üstiinde. Silahlar, yalnızca basit tabanca da 
degiı. özellikle gençlik örgiltlerine da�ıtılan bu 
binlerce si1ahın bedeli de, kuşkusuz yalnızca 
banka soygunlarından filan sa�lanmıyor. Bu 1 5· 
20 milyar liranın kaynaeı gerçekten araştırılma· 
�a deler bir konu. 15-20 bin lira deRerindeki 
tabancalar, daha bıyıkları t.eIlememiş .çocukla
rın arka ceplerine, srrtları tapışlanaraktan kolay
ca sokuştW'uluveriyor. Böylece hem kendilerine 
baeh burjuva iktidarları kontrol altında tutul
muş oluyor, hem de deRer yargılaruun dejenere 
edilmesi saRlanıyor. Kurtların se,ldiRi dumanlı 
hava bile bile yaratıllYor. 

Sayın Ecevifin iktidarmm daha başmda 
DISK'e cephe alması, bizee pek de öyle klşllel 
bir karar deRil. Hele hele fevri bir çıkış hiç de
�il. Bir planın perç8Sl. Nitekim, bır yandan 
DISK'e karŞı çıkılu, TiirI<·lş'le anlaşmalar im· 
zalanarakt.an sendikal hareket dejenere edilme
Re çalışılırken, öte yandan Pol-Der kapablma· 
�a u�raşdıyor, TöB·DER iki ba.ıı hale getır· 
tillyor. Elbette bütiin bunlar bir .. ,lanb deRU, 

Ne ki, asıl önemli olan bütün bu olayların ön· 
ceden bilinebilmesine karşın, gene de CHP dft.. 
tekçilitinin bazı kesimlerce hala sürdürülebil· 
mesi. Ama ne var ki, artık onlar da Sayın Ece
vit'i ancak fıkralar uydW'arak savunabilecekleri· 
nin farkındalar. ' Başbakanlık artık deli adam 
işi olmuştur" gibisinden saçmalıklara dahi sarı· 
lıyorlar. 

Kendilerini CHP'nin çok çok solunda gören 
bu CHP'sever kesimler. hala Ecevit umudunu 
yenKten canlandırabilme sevdası peşindeler. 
Ecevit umudunu yeniden canlandırabileceltleri· 
rii sanıyorlar. Bu amaçlarla yeni yeni tutarııZ 
gerekçeler icadediyorlar. Bütün bu olanlarDı 
CHP'nin yapl5lndan doeduRunu gönnezden 
gelerek suçu Ecevit Hükiinetinin yaRıSUla yük. 
lem�e çalışıyorlar. Suçu, tek tek bazı kltllerln 
sutına abyorlar. Sanki sadece kabinedeki bir 
takım tutar"z bakanlar köşeyl dönme .. _ 
peşindeymiş gjbi gö,term�. kalln,ıyor"". 

Ama artık gerçeli gönne zamanı geldi. "çı 
sınıfı hareketini bir burjuva partblyle ayıu te-
rede düşünmek ye bu amaçla bill Hllk partl
sine wnut batlamak, mücadeleyi neredeD .. re
ye 5Üriikleyebiliyor, cırtlclL BugünkU Ec:mt HIi
kimelini, gerçek Halk Partisi H_imeU detU dı· 
ye ,"yunabilmek, gerçelin üstünü kü1I .... .,. ça. 
Iışmakta., güneşi balçıkla sıvunaııa kalkllftlÜ· 
wn öte bir Anlanı taşımıyor, Bugünkü Eee .. ı 
Hükimeti, unutulmanlılıdU' !<i, g..inabıyta _ya
bıyla gerçek bir CHP HUkimetldir. Dır burj .... 
hükimetldir. Bu gorçeıı, hiç bır şey .öyı ..... 
den çok ,ey söylemiş gjbi gÖlÜne. Ec .. ", \lt
lubuyla yazıl ıTUş CHP Programının dikkatlice 
okunmaSlYla da görmek olanaklı. Ama aı1Ik 
bit<.-e Programa da bakmak gereksiz. 

Karadenizli vatandaş gibi, saf sar, özpirlUk· 
leri elde edebilmek için CHP şart rr udur?' diye 
sorup CHP'sever kesilmenin arlık bir anlamı 
kalmadı. Arbk "CHP şart mudur?' lIIy. ba," 
türlü sormak gerek. Külahı öne koyup, "Şarı· 
mudur, Şart mudur? şart mudur?" de.mek ge
rek. 

Hele bir kez daha düşünelim; "Şart mudur'?' 

man bile sokulmamaya çalışı· 
lıyor. Bazı isimleri de sayalım. 
Kulak Burun BoRaz "sistanı, 
Dr. Mevlüt Mercan MHP'nin 
sayılı adamlarından ve hakkın· 
da bir çok kez soruşturma açıl. 
mış. 

Tevfik Ozan, Hacettepe Unl· 
vcrsitesinde ilerici bir öRrenciyi 
öldürmekten sanık. Hastahane· 
deki aslstanlarla yakın dialog 
halinde olan Tevfik Ozan'ın da 
yakında hastaneye alınmasına 
şaşmamak gerekecek. Böylelik
le can alma görevinden can kur
tarma görevine terfi edecek. 

MHP'nin yerleşik kadrola
rından bir başkası da dahiliye 
bölümüne girmeye hak kaza na
madıgı halde özel kadro ile bu 
bölümde çalışmaya başlıyan 
Asistan Arir Tuluk. MeyslI'nlın 
ortaklarından olan ve yine, ay. 
nı bölümde çalışan Mehmet 
Unal'da meşhur kabadayı Şem· 
settin Şemscttin'in yakın dost· 
laruıdan. 

de ortopedi bölümünden Eyüp 
S. Karakaş. Eyüp Karaka� bir 
ara hastahaneye getirilen ilerici 
gazeteleri yakmaya kalkma· 
sı ile tanınıyor. 

Tıp Fakültesinden mezun 
olurken bir aya�ı havada Hi· 
pokrat yemini edenler şimdi, 
Şemsettln Şemsettin'ln yakın 
dostları olarak bir hastanede 
doktorluk yapıyorlar. Göre,,· 
leri, hasta iyileştirmt"k, yardım 
ebnek, can kurtarmak. Ama 
doktorluk gorevierinin dışında 
raşizme hizmt!l etmeyi tercih 
ediyorlar. 

Kayseri Gevher Neslbe Has· 
tahanesine müstahdem şefi ola
rak alınan Mustafa Göçbaşı da 
yörede MHP'ııin sadık bir kulu 
olarak tanınıyor. Bir başka isim 



Ecevit hükümetinin "Toplum_ 
sal Kalkınmada Gençlik" adıyla 
uygulamaya soktuğu proıenin il
ki tamamlandı. Projenin gençlik 
arasında pek ilgi uyandırmadığı 
biliniyor. Önce tüm üniversiteleri 
ve yüksek okulları kapsayacağı 
söylenen, daha sonra birkaç üni
versite ilc sınırlanan projeye katı
lımın son derece az olması, ilgi 
düşüklüğünün somut bir göster
gesi olarak alınabilir. Yapılan 
açıklamalar, katılması planlanan 
5 bin kişiden yalnızca 200'ünün 
çalışmalarda görev aldığını orta
ya çıkarıyor. Katılımın düşük ol
ması hem hükümet yetkililerince 
hem de uygulamayı gerçekleşti
renlerce, projenin iyi bir hazırlık
la ele alınmamış olmasıyla, geç 
uygulamaya sokulmasıyla vb. 
açıklanmaya çalışılıyor. Önümüz
deki yıllarda uygulamanın hazır
Iıklarının ve kapsamının daha da 
geliştirileceği ve eksikliklerin aşı
lacağı belirtiliyor. Projenin uygu
lamaya konulduğu yerlerde, katı
lanların sorunları ile ilgilenilme
miş olması, projenin diğer eleşti
rilen ve bundan sonra düzeltilme
si gereken bir yanı olarak ele alı
nıyor. 

'Toplumsal 

kalkınmada 

gençlik' 

ANARSi 
. 

GÖLONE 

HUZUR 

MAYASı 
MAYA TUTTU MU? 

Projeye ilginin son derece az 
olması ve uygulama sırasında or
taya .çıkan eksiklikler bir tarafa, 
asıl üzerinde durulması gereken. 
uygulama sırasında ve sonrasında 
hükümet yetkililerinin ve " ilerici" 
basının yaratmaya çalıştığı bir 

"SOSYAL DEMOKRAT" 
YOL-iS 

PATRONLARLA KOLKOLA 
Türk-Iş 'le hükümet arasında imzalanan Toplumsal Anlaş

ma'nın ücretlerle ilgili hiikiim leri, bir dizi toplu sözleşme ile 
uygulan11Ulya başladı. Bunlardon biri de yoı-Iş 'in karayol
larıyla imzalodığı toplu sözleşme. 

Yoı·/ş {edereuyonunun yaptığı sözleşmede alınan ücret
ler dengesizce datıtılmıştır. Kademeli zam uygulanmış, iş
çiler arasında büyük ücret {arklılıkları olmuştur. Karayolla
nnda çalışan 45.000 işçiden ancak 6000 inin yararlonacağı 
ortalama 60 lira mesuliyet zammı uerilmiş, bundon 40.000 
kişi yararlanamamlf tır. Bu ıözleşmede çocuk paraları artış 
göıtermemiş, gülünç bir bedel olan. çocuk baŞı 50 lira bı
rakılmışhr. Yakacak yardımı devletin 750-1000 liranın al
hnda kapatılmıştır. Senelerdir mücadeleıi verilen ve her ıöz
leşmedeyerine getirilemeyen % 26 merkez araçlarında çalı
şan şöför arkaraşlara verilmemittir. 

Toplu BÖzleşmenin uzamaıı ıonucunda, biriken beş aylık 
toplu paradan 1. sene 6 gündelik çıplok yevmiye vergili ha· 
riç 1600 lira federaıyonadevredilecek. 

Bu sözleşmenin maddelerine karşı çıkan arkadaşlarımızı 
ıuıturmak için de işçiyi işçiye d�ürmeye çalışmışlardır. 
Sözleşm.e beş ay kapalı kapılar ardında sürdürüıw. Sendika 
gazetesinde sözleşme imuılonırken işçilerin hora teptili 
yazılıyor. 

Bizden federaıyon iş riıki fonu adıyla her ay 350-400 
lira alır ve bu paraları kendilerinin deyimiyle biz karayol
ları işçilerinin lehine deRerlendirir. Bu biriken kapital beş 

anonim şirkete yatırılmışhr. 45.000 karayolu işçisi bu .
{abrikaların hisselerinin bir klsmU1a ortakhr. Bunlordan biri

si Çinkur Anonim Şirketidir. Maden-/ş 'e bağlı işçi kardeş

lerimizin çallfmakta olduğu bu fabrikada toplu sözleş me 

ıweıi içinde anlaşma sağlanamıyor ue sendika grev kararı 

alıyor. Buna karşılık patron ve paramız, çalıftıran federas
yonumuz ise lokavt uygu,larım diyor. 

Ortağı olduRu" uz başka bir anonim şirlıet konserue üre· 
tiyor. Salçanın beş hiloıuRunu toptancıya 95 lira ciuarmda 
BOtıyor. Teşkikıtımı.t i<;inde bulunan ve geniş bölgeleri kap' 
/ıyan Tüke tim Kooperatiflerimiz var. Bu honserue ve tIOlça' 
yı federasyonumuz bize BOIlıyamıyor. Dışardan /40 liraya 
alıyoruz. Fabrika biziM paralorımlZla kurulmuş ama kimin 
yararuıa çalışıyor. Bu şirketlerde orlalanw her üyenin 7000 
lirası oor. Bugüne kadar ise aldıgı kôr oranı ortalama 40 lira. 
Işıe sizlere ıosyal demokrat sendika ue federasyonun duru
mu. Ibretle izlenecek Patron-Bendilıa uzloşma ve sömürüsü. 

Sınıfının bilincinde olan ve her geçen gün biraz daha güç
lenen biz emekçiler işçillen yana olnwyan siyasal partiler ve 
ıarı sendiltalorla mücadelemiz; yılmadon sürdiireceRiz. 

Dursun TarıoRlu 
Karayolları Akııöprü Teıillerinde işçi 

havadır. Bir gazeterinin deyişiy":' 

le, göle maya çalınmıştır. Eğer 
sorun Nasrenin Hoca'nın mantı
ğıyla ele alınmazsa, mayanın tut
maması için bir neden yoktur. 
Diğer bir deyişle, proje daha ge
niş bir çevreyi kapsamına dldbı
lecek şekilde ele alınırsa ve var 
olan eksiklikler aşılırsa, projeden 
amaçlananlar "gerçekleşmiş" , 
"maya tutmuş" olacaktır. Maya
nın tutabileceği "ilerici" basının 
ve Gençlik ve Spor Bakanının 
yaptıkları. konuşmalarda edin
dikleri izlenimlerle " kanıtlanmış
tır." Gençlerin böyle bir uygula
ma içinde, "farklı görüşte de ol
salar", beraberce ve kardeşçe ça
Iışabilecekleri, izlenimlerin en 
önemli yanı olarak sunulmakta
dır. Uygulamaya katılan gençler 
bugüne kadar, "halktan kopuk, 
ayakları havada olan tartışmalar" 
yaptıklarını "itiraf' etmişler, 
böylelikle gençlerin neden bir
birleriyle kavga ettikleri "ortaya 
çıkarılmıştır." Projenin sonucun
da yaratılmaya çalışılan hava bu
dur. "Eğer gençliğin sorunlarıyla 
ilgilenilirse, gençlik topluma ya
rarlı olan işlere sevkedilirse. üre-
time katkıda bulunur hale getiri
lirse, birbirleriyle kavga etmeye
cekler ve anarşi de böylelikle ön
lenmiş olacaktır." Yaratılmak is
tenen havayı şu söı;lerden de an
lamak mümkündür: "Bunlar ro
bot değil insan. Belki kafalarının 
içindeki herşeyde aynı düşün mü
yorlar. Pek çok konuda görüş 
ayrılıkları olabilir. Tartışıyorlar 
da ayrıca. Fakat kavga yok. kin 
yok. sopa, bıçak, taş, tabanca 
yok. Doğa ve amaç birliği, üreti
me dönük coşku hepsini ortadan 
kaldırmış." 

ANARŞI NASIL ORTADAN 
KALKAR? 

Ülkemizde hergün işlenen ci
nayetleri, meydana gelen olayları 
ge�çıerin birbirleriyle çatışmala
rı biçiminde gören ve bunun se
bebini "bir türlü" anlayamayan
lar için, proje sonucu yaratılan 

, hava "belli açıklıkları" getirdi. 
Anarşiyi önlemek için bundan 
sonra yapılması gereken işler de 
böylelikle belli oldu. Gençler 
üretime katkıda bulunur hale ge
tirilecekler, toplumun gerçekleri
ni görecekler, hep birlikte ülke
nin kalkınması için çaIIŞdı.:aklar
dı. Bunun y�lu da "Toplumsal 
Kalkınmada Gençlik Projesinin" 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılma
sından geçiyordu. 

Lise ve üniversitelerde gençli
ğin üretimden kopuk olarak ye· 
tiştirildiği doğrudur. Eğitim, ka
faları ezberciliğe yönelten bir bi
çimde düzenlenmiştir ve uygu· 
lanmaktadır. Eğitimin bu yapısı
nı değiştirmek için çalışmak ve 
üretime yönelik olarak planla
mak gereklidir. Ancak gençliğin 
üretime katkısını sağlamak için 
milyonluk projeler düzenlediğini 
açıklayan hükümetin, eğitimin 
üretime yönelik düzenlenmesi 
için somut hiç bir adım atmamış 
olması, projenin bu amacının sa
mimi olarak ele alınmadığını or
taya çıkarmaktadır. Eğitimin 
üretimden kopuk ve ezberciliğe 
yönelik olarak planlanmış olması 
sınıfsal bir u:ı ı..ıh sorunudur. Bu 
tercih emperyalizme bağımlı 
Türkiye kapitalizminin egemen 

IGDIR'DA 
SIKIYÖNETiM Mi VAR?· 

IA'dır'da bir Helenek var. Her Bayramda halk mezarlan ziyaret 
tHliyli!. SOn "'�vramın ikınci günü de birer iltifel gruplar halinde, 
öAretmen , memur ve bay.·amı geçirmeRe gelen hemşehriler, bir ay 
önceki olaylar sırasında ölen ilerici gençlerin mezarını ziyaret etti
ler. Bu sırada maocu bir iiLP, mezann baıımda pankart açtı. Buı 
öRretmenler, bunun yanlış olduAunu, provakasyona gelinmemesi 
gerektiltini anlatmaya çalış.tken , çevreleri ma'fi bemWeıle sankb. 
90 kişi cemselen: tıkıştınldı. Savcılık tarafındaD Hadeıleri .lındık· 
tan sonra hepsi aeroest bılflkıldı. Ancak "ma" bereUlerin" komu
taıu olan yi.izbll.fl buna karşı Çıktı. Yüzbaşui. "Bunlann anasııu 
belleyeceltim" �iyerek toplUıuitu belediye cI\ilün •• ODunda top
ladıltı belirtiliyor. Kasabamn orta yerinde olan binada tüm kasaba 
lınm gözleri önünde olmadık hakaretler edildi . Ancak hiç kinue 
provoka:yona gelmeyince, toplululta "nunta.lı:a terruzlili tt yapta
maya kalkışıldı. Bu istek reddedilince de 90 ki. saat 12 ile 17.00 
arasında 5 saat orada bekletildi . Binbir güçlükle olay yerine getiri
lebilen kaymakam sayesinde t.opluluk salıverildi. 

Bu yüzbaşı bu yetkileri nereden alıyor? 
lltda'da sıkıyönetim mi var? 

sınıflarının bir tercihidir. Her 
adımını egemen sınıfların tercih
leri dOğrultusunda atmaya özen 
gösteren bir iktidarın eğitimin 
yapısını değiştinnesi lise ve üni
versite gençliğini üretime katkı
da bulunur hale getirmesi müm
kün değildir. Amaçlarından biri 
gençliği üretime katkıda bulunur 
hale getirmek olan projeden bu 
anlamda kuşku duymak gerek
mektedir. 

PERHıZ VE 
LAHANA TURŞUSU 

Projenin amaçlarından en 
önemlisi olarak sunulan ve belirli 
ölçülerde gerçekleştirildi ği söy
lenen, karşıt görüşlü öğrencilerin 
birarada kardeşçe yaşamayı öğ
renmeleri, proje sonuçlandıktan 
sonra son derece tehlikeli bir an· 
layışın yaygınlaştırılmasına da
yanak olarak kullanılmaya çalı
şılmaktadır. Toplumda çatışma
ların karşıt görüşlü gençler ara
sında çıktığı, bu sorun halIedilir
se çatışmaların duracağı imajının 
yaratıldığı anlayışının üzerine gi
dilmesi zorunludur. Faşist saldır
ganlıkların ve kışkırtmalarm he
deflerinin kimler olduğunun he
men her �n meydana gelen olay
larla açığa çıktığı bir dönemde 
Mira gençlerin nasıl edilip de 
" uslanmalarının" sağlanacağın
dan dem vurmak sınıfsal körlükle 
açıklanamayacak kadar ters bir 
konuma sürüklenmek demektir. 

Bu konum saldırıların baş so
rumlusu olan büyük sermaye 
çevrelerinin yaptıkları açıklama
larla anarşinin ve cinayetlerin bir 
an önce durmasmı isterken düş
tükleri sahtekar konumla özde 
aynıdır. Gerçekte saldırılar tek 
yönlüdür. I şçisiyle, emekçisiyle, 
gençliğiyle ilerici, sosyalist hare
kete yönelik saldırıdır söz konu· 
su olan. Bu saldırılara karşı çık
mamak, faşist örgütleri kapatma 
yolunda hiç bir tutarlı çaba içi
ne girmemek, bütün bunları yap
mazken gençlerin uslanmaları 
için projeler düzenlemek gülünç· 
tür. 

Önümüzdeki yı llarda da de
vam edeceği söylenen projenin 
istenilen amaca varıp varamaya· 
cağını, mayanın tutup tutmaya
cağını kestirebilmek için fazla 
düşünmeye gerek yok. Kendileri 
için açlık, yokluk, işsizlik ve 
ölümden başka bir gelecek vaad 
etmeyen kapitalist toplumda 

·gençliğin gerçekleri görüp uslan
ması için düzenlenen bir proje
nin başarı şansını düşünmek 
mümkün değildir. Gençlik toplu
mun gerçeklerini hergün yaşa
maktadır. Yaşadıkça daha büyük 
bir kararlılıkla ve mücadele az· 
miyle sömürüye, zorbalığa karşı 
kavga veren işçi smıfmın ve 
emekçi kitlelerin ve onların poli· 
tik hareketinin safında yerini al· 
maktadır. Bu süreci ne faşist sıl· 
dırılar ne de "uslandırma pi:pje. 

leri" eııı<"neyebilmektedir. 

Toplumsal Kalkınmada Gençlik· Gençleri "uslandırarak tt anarşiyi 

yohetme safdi" ibi. 
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İran halkının baskı, zuliin 
ve sömürüye karŞı direnişi yeni 
boyutlar kazanarak devam edi· 
yor. Faşist diktatörlük, ilk an
daki bazı demomtik hak1an 
tanıyacaRı yolundaki vaadlerin
den sonra, baskı ve zu!münü ar· 
tırarak kitlesel imha hareketle· 
rine girişti. 

han'm büyük kentlerinin tü· 
münde ilan edilen sıkıyönetim
le birlikte Şahım iyi beslenmiş, 
Amerikan silahlarıyla donatıl
mış, ölüm makinası ordu, dire
nişçi halk üzerine top ateşi 
açmaktan bile çekinmem. Kat
ledilenlerin sayısı binleri çok
tan aştı. Artan şiddete raemen 
ilerici ve demokratik bir nite
lik taşıyan İran halkınır) direni· 
şi kınlamıyor. 

Faşist diktatörlüRün ölüm 
kusan bad ılarına karşı direnen 
İran halkıyla dayanışma ti.hn 
ilerici, demolaat., sosyalist kişi 
ve örgütlerin, temel insan hak
ları savunucularının kaeınılmaz 
bir görevKlir. Dünyanm ve Tür· 
kiye'nin faşist, gerici güçlerinin 
eli kanlı Şah yönetimine des
tek olmak için kolları sıvamış 
olmaları ilericilerin. demokrat-

ların dayanışma görevini daha 
da giincel\eştinnektedir. 

Dünyanın ti.in faşist ve ge
rici yönetimlerinin başlıca 
dayanagı olan emperyalizm ge
rek propagnndasıyla, gerekse 
maddi olarak Şah yönetimine 
yardımını artırmaktadır, Da
ha birkaç gün önce ABD Kong
resİ İran'a 10 milyar dolarlık 
bir silah satışını onayladı. han 
halkına ölüm taşıyan Şah ordu
suna yeni uçak ve füzelerin 
gönderilmesine bu hafta başla
nacak, 

Emperyalist emelleri için 
yürüttüeü saldırgan politikada 
hayaslZCD iul<iltn haklarından" 
da söz edebi!t:n ABD emper
yalistlerinin İran Halkının cel
Iatlanna gösterdiei dayanışma 
tün halklara, yurtseveriere ger· 
çek düşmanı bir kere daha gös
termesi açısından ibretle izlen
melidir. 

Türkiye'nin faşist, gerici 
giiçleri de İran 'daki insan ka
saplarından yana çıkttklarını 
yayınlarında açıkça belirtiyor
lar. Olayların başlangıcında, 
muhalefet hareketi içinde dinci 
unsurların da yer alması nede-

Genç Oncük,., Şah 'a şirin gözükmeye çalışanlann bU
tün engelleme girişimlerine ralmen, Iran 'lı kardeşle
riyle OOyanışmayl ,ü,rdürecekler, 

İran' daki baskılara karşı çıkan 

GENÇ öNCÜ Genel Merkezi 

polis tarafından arandı 

"iRAN'LI 
KARDESLERiMiZiN 

• 

YANıNDAYIZ" 
• 

. YURtJ.YUŞ · 7 9  ıYLUL 7 978 · 7 2  

.... ,---�._ --�-

niyle lran'daki zulme ve sömü
rüye karşı direnişi dcı(!:ru de�er
lendiremiyen bu çevreler, dinci 
unsurların varlıeının vemiei ce
saretle "Azerbeycan Türkleri
nin ueradJ� baskı ve zulüm" 
lerden söz edebilecekleri umu
duna kapıldılar. Böylece kendi
lerine de parsa çıkarabilmek 
için direnişe karşı tarafsız gö
züken bir tavu alıp, İran Şahı· 
nın zulmünden söz ediyorlardı. 
Ancak daha sonraları, direniş 
hareketinin ilerici ve demokra
tik nitel�i belirginleşince, Şah 
rejimi yanında sar tutup, telaş
la savunmaya geçtiler. 

Hergün gazetesinde "Thrk 
dostlueu adı altında her türlü 
düşmanlıea başvunnaktan çe
kinmemişse bile; Şah'ın ve 
han 'ın meselelerine bu aç,dan 
bakmak, bu ülkeyi Sovyetler'in 
kucagına düşürecek böylesine 
kötü bir akibetin gerçekleşme· 
sini arzulamamak, herşeyden 
önce Thrk devleti ve toplumu
nun menfaatleri gereeidir" di· 
yen yazar; biryandan anti-ko· 
münizm ve Sovyet düşmanh� 
yapma "fırsstı"nı kaçırmaz
ken, öte yandan da İran 'da hal· 

13 Eylül günü· GENÇ öNCO 
Merkez Yürütme Kurulu İran 'da
ki son katliamları kınamak ama
cıyla hazırlattteı siyah çelengi 
İran Büyükelçiiili önüne bırakı· 
yor ve basına yaptıeı açıklamada 
şöyle diyordu: 

Amerikan �mperya/jzminin 
Orta DoIu'OO bekçililini yap
makta olan devletlerden biri olon 
Iran 'da, 1ran halkı tarafından 
başlohkm geniş boyutlu ve ifÇ� 
emekçi, tüm özgürlükten yana 
güçlerin kahUlılı faşht Şah reji
mini hedef alan direniş hareketi 
başlamışhr. 

Başloyan bu geniş ölçekli di
ren işe karşı faşiıt 1ran yöootimi 
ve onun baş destekçili Amerikan 
emperyalizmi; Iran holkımn in· 
tKInlık dışı katlini ortaklaşa ve 
CIA, SA VAK gibi örgütleri ara
cılıAıylo uygulamaya' koyrnokta
dır, 

kın katledilmesinin 'IUrkiye 
halkını somüro altında tutabii
rnek için de ne kadar gerekli ol
duRunu anlatmaktadır. Aynı 
gazetenin başka bir sicilli yaza
n Taha Akyol da İran konusun
.Q8 yazısına "İran 'da hadiselerin 
önü bir türlü alınamıyor" diye 
hayıflanarak başlıyor ve "Biz 
lran'a dost dilekler sunuyoruz" 
diye bitirerek, katil diktatör· 
lükle dayanışmasını açtklıycx. 

14 Eylül tarihli Tercüman 
giietesinin "Yorum"u ise daha 
da öeretici: "Şah rejimi lehine 
olan bu son gelişmelerden son
ra dieer bir Oıumlu gelişme de, 
Camp David grubunun yani 
Amerika, Mısır ve İsrail'in Şah' 
ı desteklemeleridir .. , Başkan 
Carter da 10 Eylül sabahı Şah'a 
telefon ederek, durum hakkın
da bilgi ,ımış ve kendisini des
tekledi��ni bildinniştir, İran, 
Başkan ıkdat'ın ısrail ile olan 
barış teşebbüslerini de destek
lemektedir." Bu sözler, emper
yalist, faşist gerici güçlerin tim 
dünya halklarını baskı, sömürü 
altında tubnak için oluştW'
duk.ları ''kan kardeşlilinin"de 
İbret verici belgeleridir. 

lran 'daki olaylar karşısında 
dünya ve Türkiye gerici güçle
rinin gösterdiei telaş ve duyar
lılık ilerici güçler için de scxu
nun önemini göstermesi bakı
mından çok anlamlıdır. Bu an
lam, emperyalizmin dünya öl
çüsünde saldırı düzenlemeleri
nin önemli bir halkası Cento'da 
lran 'la birlikte yer alan Türkive 

Ama baskı, zuliim ve ölüm 
Iran halkının mücadelesini bash
romamaktadır, Gelişen ve giiçle
nen direniş hareketi, faşi,t 11'0n 
şahımn iktidaruu sona erdirecek, 
Şah ve işbirlikçilerinden hesop 
,oracakhr, 

Dünyanın hiçbir yanında ge
niş halk Yılınıarının iiıen'ne, zul
me ve ba8kıya dayalı bir rejim ,ü
rekli sürernemiştir, Sürerneyecek
tir, 

1ran 'da da faşizm ve bOlkl
'
re-

jim; yıkılacakhr, 
FAŞIST ŞAH 
REJIMINE OLUM, 
IRAN'A OZG URL UKI 

Aynı gün: "Şah'a öHin, lran' 
a özgürlük" sloganlı duvar gaze· 
telerinin başkentin çeşitli bölge
lerinde ısdması ve "Türkıye 
gençli#inin kalbi Iranh kardeşle
riyle çarpıyor" diye biten bir ya_ 
zıda İran 'daki son faşist saldırı
ların anlablması, işte bu iki olay 
sosyal demokrat sözlerle iktidar 
olanları ve güvenlik kuvvetlerini 
çok tedirgin etti. 

'l\1rkıye hükümeti, Iran 'da, 
"dost ve kardeş İran halkı "na 

açısından daha da önemlidir. 
Emperyalizmin "dolaylı sal

duı" kavramının AnUaşma res· 
mi belgelerinde yer aldıeı Cen
LO'nun, üye ülkelere emperya
lizmin müdahalesine olanak ta· 
nıyan yapısı, İran olayları vesi
lesiyle Türkiye'nin Cert,o'dan 
çıkmasının zorunlu ve ertele· 
nemez bir konu oldueunu bir 
kez daha göstermiştir. 

özgürlük.1erden, demokra-
siden, insan haklarından fırsat 
buldukça söz etmeyi çok seven 
Ecevit Hükiineti'nin lran'daki 
kitlesel katJiam karşısında sus- ' 
kunlu� da dikkatlerden kaçı
rılmamalıdır, tran 'da insanlık 
dışı uygulamalara karŞı çık· 
mak, eli kanlı Şah yönetimiyle 
ilişkileri yeniden gözden geçir
mek "onurlu bir dış politika" 
nın en asgari koşullarından biri 
olmalıdu, Hüklinetin, Şahın 
terör makinalarından SAV AK' 
ın Türkiye'de serbest " icrayı 
faaliyetini" engellemesi sadece 
İran halkı için delil ülkemiz 
halkı içinde en temel bir, görevi 
olmalıdır, 

OIkemizin tün demokratik, 
ilerici güçleri faşist diktatöriü
ee karşı direnen İran halkı ile 
etkin bir dayanışmaya girmeli; 
Thrkiye CENTO'dan çıkmalı; 
SAV AK'ın, CIA, MIT, ısrail 
gizli servisleri ve benzerleri ile 
serbestçe işbirl�i yapmasına 
engel olunmalı han 'm faşist 
yönetimi BM' de ve dieer ulus
lararası kuruluşlarda resmen kı
nanmalıdır, 

karşı girişilen insanlık dıŞı saldJ
rtlMda ABD gibi davranma yı ya. 
rarlı görmüş olacak ki asılan du
var gazeteleri görülmemiş bir hız· 
la yanm saat içinde tomsonlu 
polislerce duvarlardan, duvarlar 
da kazılarak sökülUyordu. 

Ancak girişimler bu kadarla 
da kalmadı. Aynı gün faşistlerce 
işgal edilen Danıştayın yakının· 
da bulunan GENÇ öNCO Genel 
Merkezi, işgalci faşistlerin toplu
ca sloganlarla yürüyüş yapmala· 
nndan yarım saat sonra polisçe 
basıldı. AnlaşıldıRı kadarıyla [a
şistlere bir şey yapılmaması ve 
GENÇ öNCU'nün basılması aynı 
aeızlardan çıkan emirlerle ger
çekleştirilmişti. 

Baskının amacı hiç gizlenmi· 
yordu: "nn'daki saldırılara kar
şı koymak" Ancak bir şey bula· 
mamanın sonucu demekten ayn· 
lan güvenlik kuvvetleri basın a
çıklamalarını ve GENÇ öNCU 
dergilerini "incelemek" üzere gö
türdüler. Polis tarafından aran· 
masından sonra basına bir açlkla· 
ma yapan GENÇ öNCO bu giri · 
şimi protesto etti. 



i 
POR LA SOLi DARi DAD 
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dan gelece�in sahibi gençler Ye- diyorlar ve hızla sosyal konutlar 
şii Tiı ısah (Küba'nın lAkabı) ta , yapılıyor. Küba'lılar kendilerini 
VtVA diye baRınyoılardı. gelişmekte olan fakir bir ülke ola· 

Küb" halkı bu güç organizas" rak görüyorlar ve daha çok çalı.
yona i . .! yıldır hazırlanıyonnuş, maJarl gerektiRini söylüyorlar ve 
halkı t�;yorum. çünkü Festival çalışıyorlarda, ama tüm bu ÇalıŞ' 
görevlilerinin yam sara tüm Ha- ma ve toplumsal bilinçlenme 
vana seCerberdi bizleri aRırlama- içinde dana yaşamlarının bir par-
ya. çaı;a ya da yaşama biçimleri 

Biz ıStanbul'dan HAFEST'1n DANS, RlTM, MüZIK. 
davetlisiydik, "Havana Festivali- NAZıM HİKMET 1951 yılın-
ni Tanıtlna Demeli" Ulusal Ha- dan itibaren bu Festivalierin 
mlık Komitesi görevlerini üstlen- Onur KonuRu olmuştur. 
ımş, olan bu demeltin başkanı Festivaı 25 ARustos'ta Fidel 

Zeliha BERKSOY Bar,ş PUha .... , beni, Sümeyra Castro vearkadaşlarwm MON-
Çakır ve pantomirnci Taner Bar- CADA Kışlasma yaptıklan bas-

Xl. Dünya Gençlik ve öRren
ci Festivali Küba'nın başkenti 
Havana'da 28 Temmuz-5 AR us
tos tarihleri arasında yapıldı. Çe
şitli dünya demokratik gençlik 
'örgütlerinden 147 ülkenin 16000 
delegeli ve binlerce turist bu şö
leni beraber yaşadı, ünlü sanatçı
lar, devlet adamları, ün]ü sporcu
lar Havana'da sevgi dolu Küba 
halloyla tam bir dostluk, barış, 
dayanışma içinde dünya barışı 
adma emperyalizme karŞı müca
deleye yemin etti tek yürek o
lup ... 

las'ı delegasyon aduıa konuk sa- km olayı ki (bu devrimin başlan-
natçıJar olarak davet etti. Onur gıç tarihi olarak kabul ediliyor) 
başkanı Mebmet Karaca idi, de- SANTİAGO'daki kutlama tören-
legasyon olarak otuz kişiydik. leriyle başladı. 28 Alustos'ta 

Palmiye aRaçları, İspanyol HAVANA'da stadywndaki gör-
stili eski taş evleri avluları, ko- kemli açılış töreniyle politik, 
nakları, katedralle,i yanuıda, yir- sanat, spor alanlarında yotun 
mi otuz katlı binaları, modem bir hareketin içine girdik. Sabah-
konutlan, otelleri, Konser-tiyat- ları delegaayonların Politik plat· 
ro salonları ve üç Ilktan insanları fonnda tartışma, açık oturwn 
ve en önemlisi mutlu çocuklarıy· ve söyleşilerine ayrılauştı, öttle-
la sevgi dolu cıvıl cml bir MO- den sonralar sanat programları, 
ZIK-SAMBA ülkesi. Devrimden konserler, sokak gösterileri, re· 
sora toplumsal sorunlara sallık- sim, grafik, edebiyat, müzik da-
tan ve elitimden başlanmış bu lında söyleşiler" akşamları gü-

Oç Ilktan insanların, zenci, 
biyaz, melez bir arada eşitlik ve 
kardeşlik içinde ırk ayrımı olma
dan yaşamalarmı izlemek, onlar
la aynı heyecanı paylaşmak hepi· 
miz için bu tropikal ülkede heye
can ve coşku oldu. 

ülkede ve tüm hastalıklar yok zelim tiyatro salonlarında ko-
edilmiş, eRitim sorununda ise nuk ülkelerin çeşitli sanat prog-
iki yıllık bir seferberlik sonucu ramlaruıa ayrılnuştı, politik şar-
okuma bilmeyen kalmamış, bu kı festivali en ilginçlerindendi, 
işte yaş haddi de konmadıRı ayrıca Karnaval'lar, Lenin Par-
için, geçkin yaşına ralmen yıllar kındaki gösteri ve konserler vs. 

Festivalin amacı ve tek sJoga-

lık, din, dil ayrımı olmadan 
tüm insanları emperyslizme kar
Şı dostluk, barış , dayaruşmaya 
.. dr1 V,. dünYanın beLi kıtaSl1ı1-

sonra okuma yazma öRrenip üN- Festival 5 ARustos günü akşam 
versite bitirerek öRretmen olan- üzeri Devrim Alanında ilk dev
larla tanıştık. Ayrıca Küba'nuı rimci liderleri Jose MARTİ anıtı 
en -büyüködillüde meslekte 25 yı- önünde Fidel Castro'nun bir mil
lmı tamamlanuş ötretmenlere yon insanın önünde Dünya Halk
veriliyor. Bir de konut sorunları larmı Barışa, dosUula,\ dayanış
var. ı.. ı:ı enternasyonal bir sorun l"'"I:'Iya ÇaAllISlYla son buldu . 

'Ilorıter rejiminin 
ifkence zindanla
rında can tleren 
Stttle Biko'nun 
anu" ırkçılığa 
karŞı mürodelenin 
bayrafında yaşı· 
yor. 

Apartheid politikası 
tüm dünyada 
lanetleniyor 

STEVE BiKO 
YAŞıYOR 

1 2  Eylul 1978, Güney Arrikalı yurtsever li
der Steve Biito'nun birinci öliirr yıldönümü. 
Steve Biko geçen yıl Pretoria'da faşist Vorster' 
ın zindanlarmda kaUedildi. ölümünün 1. yılında 
diinya halkları Biko'nun mücadelesi ile dayanış
ma içinde. Steve Biko'nun mücadelesi ölümün· 
den sonra da wrüyor. 

197E1 yılını Birleşmiş Milletler örgütü Apart
heid ile miJcadele yılı olarak ilan etti. 1978 yılı 
butun dünyada faşizme, sömürgecilite ve ırkçı-
11�a kar,ı mücadele bayraA:ının yüksek tutuldu
KU bir yıl olacak. Birleşmiş Milletler örgütü bu 
yılki Birleşmiş Milletler Günü olan 12 Eylül'ü 
Steve Biko günü olarak ilan etti. Bu olay, yeni 
somiJrgeciliA:in tarih sahnesindeki rol arkadaşı 
empt'ryalizm ve kapitalizmle birlikte can çe
kişmekte olduRu günümüzde ulusaJ lulklarma 
kavulj:ma yolunda kararlı mücadele veren halk
ların uluslararası ilerici kamuoyunun mutlak 
desteA'ini saA'ladık1arının en açık kanıtıdır. 

Güney Afrik, 'ia bugün yürürlükte olan Apart
heid politikası başlıca yetkili alızlarının tanım
lamawyla "ırkıarın ayrı ayrı gelişmesini" öngör
mektedir. Yani beyazlarm oturduA'u bölgelere 
giremeyen siyahlar, seçimlerde oy kullanma 
hakkı olmayan siyahlar beyazlardan ayrı olma
yanların (Güney Afrika'da toplumun çolunlu
Runu oluşturan siyah hatltın yanında melezler 
ve Asyah'lar da vardır) politik ve toplumsal hak
ları bir yana konut. seçme ya da evlenecekleri 
eşi seçme özgürlükleri bile yoktur. Güney Afri
ka'da ten rengi ayrı olan emekçilerin biraraya 
gelebildikleri tek yer labrikalardU'. Güney Alri
ka 'ılı kapitalistler ten rengi ne olursa olsun tüm 
emekçilerin sömürü düzeninin sonsuza dek sür
mesi uAruna, fabrikalarda biraraya gelmelerine 
izin vermektedir. 

İ"te Steve Biko, Güney Afrika'nın emekçile. 
rinin gözüpek liderlerinden hiriyeli. Yaşamı bo
yunca ırkçı·faşist rejime karşı verilen mücadele
nin bi.r simgesi oldu. 1968 yılında ilerici gençti. 
Rin örgütlendilU Güney Afrika ö�renci örgütü' 
nün kuruluşunda Öncülük yaptı. Bu örgütün si
yah öArenci kitlesinin mücadelesini tek merkez
den yönlendirmeye başlama.sı üzerine Biko'nun 
üniversite yaşamına son verileli. Biko bu kez Si
yah Toplum Progranunın kuruluşuna katıldı. 
Bu yüzden de doAduRu kasaba olan King Willi
am's da sürgün yaşamalta mahkum edildi. Bura. 
da. da mücadelesini sürdürdü. Nihayet geçtiAi
mız yıluı AAustos ayında Tedhişçilik Yasa.sı ad
lı bir faşist di.izmece gerekçe gösterilerek tutuk
landı. 12 Eylül 1977 'de katledildi. Ölümünden 
sonra Apartheid rejimi cenaze töreni düzenlen
mesini yasakladı. Ancak diA'er törenler bir yana 
yalnızca Küçük King William's kasabasında 15.  
000 kişinin katıldıAı bir tören düzenlendi. 

�parLheid rejiminin Adalet Bakanı James 
Kruger bir rıazetecinin "Biko devletiniz için bir 
tehlike miydi 1" sorusunu "öyle yanıtlıyor : 
"Adam öldü. Benim ne düşündüA:üm gerçekten 
önemli mi?". Dünya halklarının gericililin en 
güçlil kalelerinden birini neCreUe kmadıkları ve 
Güney ACrika halkının mücadelesine ortak ol
dukları bir günde Bay Kruger'in düşüncesi ger
çekten önemli deAil. Ama BayKrugeryanıhyor. 
Çünkü Steve Biko yaşıyor. 

Afganistan' da 
"sessiz" Cinliler 

• 

Atganistan, Asya ülkeleri içinde ilerici ve antiemperyalist 
bir politika izleyen ülkelerden biri. Bu nitelitine 27 Nısan dar
besiyle kurulan yeni rejimle kavuştu. Bu açıdan emperyalizmin 
ve onun bölgedeki işbirlikçilerinin boy bedef olmak durumun
da. Eylemleriyle emperyalizmin kirli oyunlarına omuz veren 
maocu Çin yönetimi de üzerine düşeni yapmaktan geri kalmı

-yor. 
OIkede Taraki hüklineti kurulduktan sonra bu hüklineti 

tanıyan Pekin yönetimi, o günden beri Afganistan rejimini za
yıflatacak her türlü girişimi desteklemekte ve yıkıcı eylemlerini 
sürdünnektedir. Her yerde oldu�u gibi ilk adımlar ö�rel\ciler 
arasında atılmaktadu. Maocu fikirleri yayıcı yayınlar el altın
dan daA:ıtılmakta, böy�ce toplumun en duyarlı kesimlerinden 
biri olan gençlik etkilenmek istenmektedir. 

AYRILIKÇILIGI KöROKLEME ÇABASı 

Pekin'in faaliyet1eri daha ileri noktalara kadar uzanıyor. Ha
zara kabileleri arasında milliyetçi duygular körüklenerek ayrı
lıkçı tavırlar geliştirilmeye çalışılıyor. Propaganda " Hazara hal
kının Çlnlllerin kardeşi oldu�u ve bu nedenle Çin halklanyla 
birlikte Çtn'de yaşamaları gerekti�i" noktasında yoluntaşıyor. 
Aynı zamanda Çin sınırının kuzey-dotu bölgesindeki da� kabi
lelerinde ayrılıkçı e�ilimler körükleniyor. 

DHP'YE SıZMA GIRI ŞIMI 

Bu amaçla hükiineün yüksek yetkililerine binlerce dolara 
varan rüşvet verildi;:1 Afganistan hükümetı tarafından çıklandı. 
Bu arada maocular, Demokratik Halk Partisi'nin içine, Pekin'e 
ba�ımlı birpolitika izleyecek olan kendi yandaşlarını da sok
maya çaba gösteriyorlar. Tüm bu yapılanlar, Pekin yönetiminin 
komşu bir ülkenin, ilerici bir ülkenin içişlerine karışmasının 
en açık kanıtları. Hem de emptir"yalizmin de�irmenine su taŞı

yara)<-
Pekin'ln marifeUeri burada da kalnuyor. Kendi amaçlarını 

gerçekleştirmek yolunda . Afganistan'ın komşulanyla arasını 
açmaya da özen gösteriyor. Yapılan propaganda arasında Ar
ganistan'ın açıkça Pakistan'ın toprak bütünlüAüne karşı bir 
komplo haz.ırladı�ı söylentileri de var. Bu d�rultuda çıkacak 
bir çabşmanın Pekin yönetiminin çıkarlarına hizmet edeceRi 
hesaplanıyor. Bu amaçla Maocuların Pakistan'da her türden 
karşı devrimci unsurun bulunduRu komanda gruplarını eeittili 
biliniyor. 

Bu oyunlarm tezgahlandıeı merker Çin Halk Cumhuriyeti' 
nin büyük elçiliRi. Elçili�e çok az kişi girebiliyor ve dışarıyla 
ilişkiler hemen hemen kesik gibi gösterilmek isteniyor. Ayrıca 
ülke içinde Çınlilerin boş zamanlarını geçirdikleri yerlerin 
(restoranlar, e�lence yerleri gibi) bu karanlık oyunlann plan
Iandılı merkezler olduRu bildiriliyor. 

HEGEMONYA PLANLARı 

Genel olarak bakiıdıRmda, Çin yönetimi Asya'da hegemon
yasını kurabitmek için elinden geleni yapmaktadU'. Afganistan' 
da gerçekle$tirilmeye çalışılanlar, Pekin'in t1iplomatik ilişkiler 
göri.inti.i9.i nlbndaki, yayılmacı politikasınınbir iradesinden baş
ka birşey delileiir. Çın gizli servislerinin Çin'e komşu ülkelerde 
yasal hükiineUere karşı her türden karşı devrimci gruplara, 
etnik ve mUllyetçi azınlıklan para ve silah yardımı yıpbIı bili
niyor. Bu dotrultuda bir örnek Hindistan'da hükümete karşı 
ayaklanan Mlzo ve Naga kabilelerine saRianan destektır. Bunla
rın yanında Burma ve Filipinler'e saldU'1 ve en önemlisi Viet
nam'a karşı sürdürülen silahlı saidUllar yolunlaşmaktadır. Bu 
eylemlerin amacı açıktır: Çin, komşularını sürekli tedirgin bır 
konumda tutmak ve böylece ortaya çıkaeRk olan yılgınlık or· 
tamında kendi hegemonyasın! kurmak istemektedir. Bütün 
bunlara Çtn'!n komşularına yaptılı topruk talepleri eklenirse 
gelişmelerin nereye dolru gittiRi anlaşılır. Çın Asya'da ege
menlik kurmak, Uçüncü Dünya ülkelerinin lideri gibi gözükmek 
amacındadır. Bu amaçla da resmi olmııyın bir takım adımlar 
atılmıştU'. Çın 'In komşularını Çin toprakları içinde gösteren 

.' tarihi" haritalar bile yayınlanmıştır. Bu, hegemonya 
planlannın açık bir göstergesidir. Afganistan olayı da bu olgu
nun dller blr yönüdür. 

YURUYUŞ- 1 9  E YLUL 1 978 - 1 3  



TO RK DiL  KU RUMU 

"öDÜLLER BARIŞ, 
öZGüRLOK, 
DEMOKRASI VE 
BACIMSIZUK 
SAVAŞÇıLARıNA 
VERIlMELIDIR" 

Hikmet 
AL TINKA YNAK 

"SorularınlZl birlikte ya· 
rutlayacaRım. 

Biliyorsunuz TOK Yazın 
ödüllerinebelli .yıda yapıt 
göndenne biçimiyle başvur· 
ma zC?t'unlulultu vardır. öte
den beri Kurum, ödüllere kim
lerin hangi yapıtta kab.ldıltını, 
ödülleri datıtma sırasında 
açıklaya (elmektedir. Bu 
yUzden çıktıltmı bildiAimiz 
yapıtların Ir.atılmadıltını, 
bilmedilirniz kimi yapıtların 
da katıldıımı dü,ünüraek, (bu 
arada anımsatalun, ödül alan
lan ikinci kez hblma hakkı 
verilmemitür) bu yılki ödül 
için gÖlterecelimiz aday bi
raz havada kalaoaktır. Ama 
kendi noUanmıza IÖre, 1977' 
de yayınlanan yapıtları 'özö
nünde tutup ve ıon yılların 
politik ve buna bqlı OLarak 
da kültürel Ol"t&mmı akıldan 
çıkarmayıp ödülü barış sava
,ımcısı, özıüılük, kardeşlik, 
demokrasi ve halımmzllk 
savunucuıu yazarlan. verilme· 
sini dileriz. 

Ayrıca kendimiz. de Türki· 
ye Yazarlar Sendikuı yayını 
olarak çıkan Edebiyabmızda 
1940 Kuşaltı kitabımlZla eleş
tiri türü için bafvurmuş du· 
rumdayLZ. Bu bakımdan yal· 

nızca şür türünde bir örnek 
yermekle yetinmek istiyoruz. 

Bize göre bu yıl şu ozan
!ardan birine şiir ödülü verile
bilir: 

1- Şükran Kurdakul (Acı
lar Dönemi) 

2- Mehmed Kemal (Siz 
Gibi) 

a· Sennur Sezer (Direnç) 
TDK'nın ödül verme poli

tikuma gelince. Herşeyden 
öne TDK'nın amaç, ilke ve 
yöntemleri yazılı olarak 
belirlenmiştir. ödül de bu 
amaç, ilke ve yöntemin dı
şında deRildir. Tersine orga· 
nik bir yapı içinde ayrılmaz 
bir parçadıı. 

Her yıl 26 Eylül (Dil Bay
rarr.ı) ıonrası. tartışmalar baş
lar; bu arada tarb"ma Kurum' 
un saptanmı, ilkelerini, a
maçların elettirmeye dek va· 
rır. Elbette o da eleştirilir . 
Çünkü bunlar birer dogma de
Itildir. Ama kendine bunu 
niye amaç ediniyorsun diye 
soru yöneltmek biraz priptir. 
Oysa kurwnlara deRH kurum
ların kendi koydukları ilkele
re, amaçlara tera düşÜlek, 
yanlı" yönetildiltine karşı ol
mak gerekir. Bize göre, TOK 
Yazın ödüUeri verirken (her 
yLl daha _Rhklı birbiçimde 
verilmekte oldultunu &Öyleye· 
biliriz), kendini bu ilkelerden 
soyutlayamaz 

Yukarda maladıRımız ö· 
zelliklerin yanısıra, ödüUer 
ideal modele en yakm, ya da 
başvuran yapıUar içinde en 
başarılıya, Türk Yazmına 
bir canlılak ıemene, tarihsel 
bir yazm bel,esi ıunana, yeni 
deRerieri ortaya çıkarana veri· 
line tutarıMlıı; ödül adma, 
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Kurum adma balthbkbr. TOK' 
mn ödül verme politikası. da 
bize göre bu olmalıdır. 

• 
''TOK GöRONMEZ 
BıR DENGE 
POLtrlKASINI 
SÜRDÜRÜYOR" 

Demirtaş CEYHUN 

1,2- Dolrusu geçtiltinıiz 
yıl yayımlannuş bütün yapıt
ları okuduRumu söyleyernem. 
Gene, okudultum yapıtlar 
içinde herhangi birine TDK 
ödülü verilmesini Önermek de 
belki anlarrwz. Çünkü biliyor
sunuz, TOK ödülü verilebiI
mesi için, söz konUlU yapıtın 
ödüle katılmış olması zorun
lulultu var. Ama gene de şunu 
söyleyeyim ki, geçtiltirniz yıl 
içinde yayınlannuş yapıtlar
dan şiirde Hilmi Yavuz'un 
"DoRu Şürleri"ni, romanda 
Fahri Erdinç'in "Acı Lokma" 
sını, öyküde Adnan özyalçın
er'in "Gözleri BaAb Adam"ını 
bu ödüllere aday gösterebili
rim. Lakin, TOK ödül Yönet
metiltine göre, TOK ödülünü 
bir kez kazanan bir yazar, bir 
daha TOK ödüllerine kabla· 
madlA'1 için Adnan özyalçm
er'in adını sayamayız. Ne ki, 
ş u  an aklıma da başka bir ad 
gelmiyor. 

3· TOK ödüllerinin bence 
en yanlı, yanı, bir kez öduı 
kazanan bir yazarın başka bir 
dalda dahi olsa ödwe bir .ı.laha 
kablamama&l. Aynca, TOK' 
nın ödül konusundaki yaklaşı· 
nu da doltrusu onaylanabile· 

cek gibi deRi!. Görünmez bir 
denge politikası gerçekten us
talıkla sürdürülmektedir. Buna 
detinrnek isterim. 

<\i 

"TOK öDÜLLERI 
GÜNLÜK HAYATTA 
SOLUKLANABILMELI" 

Bi/gesu ERENUS 

ı .  TOK seçici kurulunda 
olmak, TOK üyesi olup, bu 
üyeler araSLndan gizli oyla se
çilmek gibi nitelikler gerekti
riyor. Düşüncede de olsa hadi 
bu engeli aşbk diyelim, ama 
bir başka engel var. O da bu 
yıl hangi kitapların, kuruluş 
amacı Türlt diline ve kültürüne 
hizrr et olan bu kuruluşa, ' 
"lütCen beni seçer misini.z" di
ye başvurdultunu bilmek. 
Çünkü ödül yönetmeliltine 
göre (fırsat eşitsizlili, kaltıt 
politikası gibilerinden aslan 
at:ı.ındaki koşullardan geçmiş 
bile olsa) ber yapıt TOK ödü
lüne aday oIamıyor. nıa da 
başvuracak. Hem de vaktini 
süresini iyi ayarlayıp -her yer· 
de her ı..aman yaymlanmaz 
TOK yarışma koşuUarl- gözü· 
nü dört açıp öyle baş vura
cak, 

Bu yılki baş vurucuları tek 
tek tanımak olanaksız. TOK 
da bu konuda oldukça muha
lazakar. Ser verip de su ver
miyor. Allahtan 26 Eylül'e 
bir şey kalmadı şurda. Her 
yıl oldultu gibi bu yılda 26 
Eylül'de geniş kitleler "biri
leri gene ödül almış" ya de
yip ya demeyecekler. Daha 
dar çevrelerde ise ''vay o 
mu almış neden almış" laf
lamaları yükselecek. Kısa bir 
süre sonra o da bitecek. Ta ki 
gelecek yılın 26 Eylül'üne ka
dar, 

Bu gizli kapalılıkta bu 
sorunun yaruUanması bana 
güç geldi. Bu nedenle, bu yıl 
kendi ilgi alanımda izleyip ya· 
rarlandlRıllI bir kaç yapıtın 
adını vermeyi ye� tutacaRım. 
Gerçekçi Tiyatro Sözlüıtü, 
(Aziz Çahşlar), Birey ve Top
lum (Lukacs·Veysel Atay
man), ışçi tiyatroları (Arrnin 
Kammrad-Frank R.Scheck
Yılmaz Onay), Köy Seyirlik. 
oyunları (DTC kürsüsü yayın· 
larından), Zengin MutlaRı 
(v...r Ongören l, Işgal (Başar 
Sabuncu), Ayrıca CaRdaş 
Türk edebiyab (Şükran Kur
daImi) 

2. TOK &eçici kurulunda 
olwuaydı, aeçilecek yapıtla
rın arı dile özendirme ve yay
ma gibi Türk diline hizmetle
rinin yanısıra, sanat delteri ta· 
şunaııııa da dikkat edilecekti. 
TOK &eçici kurulunda olun
madılı içinyönetmelilin iste· -
diai bu nitelikler zaten ilerici, 
demokrat, yurtsever bir sanat· 
çının asal görevidir deyip biz 
bir başka neden daha ileri BÜ
reeeltiz. Bu yapıtlar ve bunun 
gibileri, aynı zamanda toplu
mumuzun bu hızlı deRişme 
a"amaıında bilirnel sOBya· 
Iizmden kaynaklanma kaygo
ıu, özeni ve titizlilinde olup, 
bu konuda tartışma başlatıp 
yayma niyet ve nitelijtindedir
ler. 

3. Bu işi birinci sorudan 
beri zaten yapmaktayız. Sür· 
dürelim. TOK ödül yönetme
llAi çeşitli zamanlarda, çeşitli 
deRişmetel'e ulramış. Gene 
de bir yılın kabuk baitlanu, 
yanlı" barlOdmyar özünde: 
Türk diline, Türk kültürüne 
hizmet amacıyla kurulmuş 
bir kurumun, yılm yayınlan
mış oynantnı, yapıtları ara' 
sından aeçmek zahmeüne gir
meyip bafVUl'U beklernesi ; ee· 
çici kuruldaki kişilerin her 
daIda Cetva vermesi ( b u hem 
seçiciye hem yapıta insafsız
Iık); &eçici kurul raporlarmm, 
çok yer tutar kaygusu ile 
TOK dergilerinde bile yayın
lanmaması. Oysa dergi seyir
ci6i Yairola şey ötı'eni:rcti bu 
özel sayıdan-hem yapıt hem 
ıııe çicw hakkında : t)ye .Imı
mında özel klüpçülük edUlJ1-
dan kurtulamayı, ki: bu dol
rudan etkilemekte ödül yö
netrulilini, ödül politii.asuu. 
. ... . Bu araya yabancı ıok

mama telaşı öylesine yerlefik 
ki, sanırım bu son kurultay· 
da da ödül alanların bile TDK 
kurumuna dotal üyeliRi söke 
söke alınamadı: Rüştünü çok
tan ispat etmiş, 48 yaşındaki 
bu kurum arbk iktidarlarla 
dirsek temaSLndan ve kendine 
dönüklükten kurtu1m&ll. ne
riciHk, yurtseverlik ba, kOful 
olmak üzere, dilimizde ürün 
veren tüm kişilere, yatlı pnç 
ünlü ünsüı demeden , baş vur
malarmı bile beklemeden ha
aetUz, böbürlenmesiz, ürkün
tüsüz çatnlık1ar çakaımalı. 
O zaman ödüUerinin çıkardı
ltı aeade daha yayıPll olac:aktu 
kuşkusuz. 

Türk dili ve kültürünün ger
çek sahipleri geni, kitJel .. ce 
farkedilir, beklenir tarb,ılır 
olacaktır. Tabü günlük hayat
ta soluklanan bir ödüle dönüş
türülmek iıteniyor. TOK 
ödülleri. 

• 
ÖDÜLLENDIRME, 
YAPıTLARı N  NESNEL 
KATKILARINA GöRE 
YAPılMAlıDıR" 

Onst KUTLAR 

Türk Dil Kurumu ödülleri 
için iöz konusu olan yapıtla
nn hepsini izlemek olanaitIN 
bulamadılım için ne yazak id 
bu sorunuza bir yanıt veremi
yee�im. Ancak TOK' nın 
ylllardır verdiRi ödüllerin po
litika..a.ına ilişkin birkaç nokta
yı belirtmeyi yararlı görüyo
rum. Yazı sanatıyla ilgili bir 
yapılın "dil' 'inin "anlatım"ı 
ile derin ilgisi ,özönüne alın
dalında, herşeyden önce, Ku
rumun artık bir yapıtı daha 
yalın, daha öztürkçe bir dili 
benimaediRi için deRerlendir· 
meli, ödüllendirmem. kolaya 
kaçan bir davralUŞ oluyor. 
Bunun yarn SUll, seçici kurul
ları olu ,turan kişilerin salt 
kendi beRenilerini bir ölçü 
olarak almaları da yeterli de
Itil. Bunlar tümüyle böyle olu
yor aavuıda deRiiim. Ama Ku
rum'un, daha açlk seçik ilke
ler benimsemeli, daha nesnel 
ölı; üt)er bulm8.S1 yararlı olur 
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öDO LLE Ri OZE RiN E 
SORUSTU RMA 

karusındayım. Her deRerli ys 
pıt, ayru zamanda "dil"e ya
pılmış önemli bir katkldU'. 
ödüllendirme'nin yapıtın ya
zınımı:za getirdili bu nesnel 
katkı gözönune alınarak yapıl
ması gerekir. 

Bir de ödüllerin parasal 
karşılıklannı da yetersiz bul
duRumu söylemeliyim. Olke
mizde ödüllerin, kitapların sa
tışına önemli bir etkisi olma· 
dıRı düşünülürse, hiç olmazsa 
parasal karşılığının sanatçının 
yaşam kavgasında yararlı ola
caRı açLk.br. 

. . 

"TOK ÖDÜL( NE 
ADAY OLMAYı 
BILE DÜŞÜNMEYEN 
SANATÇıLARıMIZ VAR" 

Behçet NECA TIGIL 

Türk Dil Kurumu'nun bu
gün için dokuz türe çLk.mı.ş 
edebiyat ödülleri içinde so
nuçları her yıl en çok merak
la beklenenler şiir, öykü ve 
roman türlerindeki eserlerdir. 
ödüUere aday olarak hangi sa
natçılanmtzm başvurdukları
ru bilmiyorsak da aday olma
yı hiç akıUanndan geçirme
yen sanatçılanmız oldu�unu 
biliyoruz. Buna göre tahmin
lere bu sonuncuları katmak 
gereksizdir. 

1977'de çıkm� ,iir, öykü, 
roman türü kitapların çoRu 
önceki yıllarda bu ödülü ka
zanmış kimselerden birinin 
yeni bir eseri olduRu da düşü
nülürse bu gibilerin ikinci kez 
aday olduklarına veya onlara 
ödül verilecetine pek aklım 
yatmıyor. 1977'den bende 
yer eden atılımları ve otur
muşluklan ile beııeRimde ka
lan şiir kitapları 'u sanatçıiil
rıo eserleridir. Mustafa N ec. d 
Karaer, Tekin Sönmez, Cahat 
ZarifoRlu, Ataol BebramoRlu 
ve HÜEyin Yurttaş j romanda, 
Ferit Edgü'nün 'O' isimli esc
rini unutarnam. Beni çok et
kilerli. Alışılmış doRnııtular 
dışında özgün bir eser. ödülü 
kazanmalil i çok isterim. 

öykü kitapları içinde Celal 
özcan'ın 'Gökovanın Yalazla
rı', Necati Tosuner'in 'Siıli' ve 
YükJel Pazarkaya'ıun 'Otur
ma Izni' isimli eserleri var. Bi
rinden biri kazarur sanıyorum. 

İster Türk Dil Kurumu'nun 
ister başka bir kuruıu,un ya 
da kişinin koyduRu bütün 
edebiyat ödül ve armaRanlan
nın yararı ve etkinliği konu
sunda deriniiRine bir yazınm 
bu işlerle uğraşanlarca okun
mu, olmasını dilerim. Demir 
özhi'nün bu yazısı Milliyet 
Sanat Dergisi'nin 12 Haziran 
1978 tarihli 281.  saytsIDda 
çıkmıştı. 

• 

"TDK'NUN BIR öDüL 
POLITIKASı OLDUCUNU 
SANMıYORUM" 

Kemal OZER 

1 ·  i 977 içinde yayınlan
mış olup da TDK Ödı.iıune ka
tll,l('al! lIl1 umdu�um ve benim 

okuduklarım arasından, şürde 
" Acılar Dönemi" ( Şükran 
Kurdakul), öyküde "Eski Sev
gili" (Leyla Erbil), romanda 
"Acı Lokma" (Fahri Erdinç) 
kazanmalı derim. öbür daııar
da oy belirtemeyec�im. 

2- Sözünü ettiğim üç yapıt 
kendi dallarında, hem bir ya
zarlık birikimini ileri aşamala
ra götürdükleri için, hem de 
düşünsel yüklerini estetik bir 
kaygıyla dengeledikleri içm, 
ödüle deRer görünüyorlar. 

3- Türk Dil Kurumu'nun, 
seçici kurul üyelerinin kişisel 
davrawşlarıyla kayıtlı olma.· 
yan, us � dii;;eyde bir ödül poli
tikası olmadığı karusmd:ıyım. 
Atatürkçülük ve dil özleşme
ciliği gibi ne idüğü tam belir
lenememiş, göstermelik kalan 
bir politika dışında ...  

Böyle olunca. şimdiye ka
darki uygulamada görülece�i 
gibi, seçicilerin, "bu yıl evine 
yakacak alsın" kaygısıyla ki· 
mi yazarlara oy vermesi gibi 
çok öznel politikalarına indir
gendi, indirgenebildi bu iş. 

'" 

"SAC LIK LI 
ÖDÜLLENDIRME 
YICINLARIN 
KATıLıMıNı 
GEREKTIRIR" 

lşıl OZGENT()RK 

Bu yıl yayımlanan yaplola
no tümünü okuyamadı.Rımdan 
ilk. iki sorunuza yawt verme
meyi YeRliyorum. Di�er soru
nuza gelince: Türk Dil Kuru
mu da bu Üıkenin bir parçası. 
Olkemizdeki deler karmaşa
sından kurtulması Olası deRi!. 
Bu nedenden Kurumdan saR
lıklı bir ödül politikası bekle
mek hayal olur. Kanna,ıklık 
oraya da yansıyacakbr. Kişi
sel beReniler, çıkar ili,kileri 
her alanda olduRu gibi ödülle
ri de belirleyecektir. 

SaRiıktı bir ödüllendirme 
ylğ'ınlann bu i,e al atmasıyla 
gerçekleştirilebilir. Bunun 
için çeşitli araçlar kullanılabi
lir. Sendikalarda, okullarda 
oylamalar yapılabilir. Belki 
o zaman, ödüller verilm(.den 
once böyle, soruşturmalar aç
mak gereRi duyulmaz. 

• 

"TDK ÖDÜLLERI 
GITIIKÇE 
CılıZLA ŞıYOR" 

Adnan 
OZYALÇINER 

ı .  Türk Dil Kurumu ödül
leri tam on dalda veriliyor. Bu 
dalları ,öyle Iıra1ayabiliriz. 
Şiir, roman, öykü, oy"n, çe
viri, deneme, geu, eleştiri, 
çocuk yazını ve bilim. On da'
da çıkmış bütün kitapları o
kumuş ya da görmüş olmak 
olanaksız. Onun için ben size, 
yıl içinde bende ince, kalın 
bir çizgi çizmiş, uuktan, ya-

kından bir esin ti getir miş o
lan, aklıma şu anda geliveren 
ki tapları söyleyebilirim. Bu 
da tam bir seçim olur mu bil
mem. Kaldı ki benim seçti
Rim kitaplardan kimileri bel
ki de Türk Dil Kurumu ödü· 
Iüne katılmamışlardır, baş
vurn,amışlardu-. Ama olsun 
başvursalardı onu seçerdim 
anlamma gelmeli bu. Ya da 
bu yılan o daldaki en iyisi 
Ludur anlamına. 

Şürde; Panzerler Ostüme 
Kalkar (Enver Gökçe), Di
renç (Sennur Sezer), öyküde; 
Demir Bebek (Bekir Yıldız), 
romanda; Doruktaki ö(ke 
(Erol Toy) denemede ; çat
daş Türk Edebiyatı (Şükran 
Kurdakul), çocuk yazınının
da; Filler ile Kırmız Sakallı 
Topal Karınca (Yaşar Ke· 
mal) 

2-3. Ttirk E"fiebiyauna kat
kısı olabilecek, Türk edebi ya
bnı delişik yönüyle etkileye' 
bilecek kitaplar, ödüllendir
mede aRırhk noktasını oluş· 
turmalı bence. ödül için 
seçilecek kitabın yazarı, yal
nız o yılki yapıtı ile değil, da
ha öneyj yapıtlarındaki başa
rıları da gözönüne alınarak se
çilmeli. Toplumsal açıdan ya
rarlı olabilecek, etkinlik sa�' 
layabilecek somut bir anlatı
ma sahip, toplumcu görüşün 
yapıtları yeRienmeli. Yazıla
rından yalnızca öztürk çe kul
lanmakla dilcilik olmaz. Yal
nız öztürkçeyle dilde yalanlık 
saRianamaz. Anlatımında ko
lay anlaşılırilAı ve yalmlılı 
saRlayabilen yazar, Türkçeyi 
en güzel, en dolru kuUanabi
len yazaırıdır. lstediA'ince öz
türkçe kullan, anlatımın çap
ra,ıksa yazdıAın Türkçe sayıl
maz. Bana kalırsa böyle yapıl
malı. Ama Dil Kurumu, bun
ların hiçbirini uygulamıyor. 
Bütün bunlara ödüle başvur
ma zoruniuRu gibi, herhangi 
bir dalda ödül almınca öteki 
dallaıda ömür boyu bir daha 
ödül alamama gibi sınırlama
ları da katarsak değerli bir 
çok yapıt hem edebiyat, hem 
dil deA'eri açlSlDdan dıştaru· 
yor demektir. Bu bakımdan 
gönderilenler, herhangi bir 
yarışmaya gönderilmiş yapıt
lar gibi giincel bir deReden
dirmeden geçiriliyor. Dil ve 
edebiyat deA"erleri açwndan 
kalıcılıklarına her :zaman 
dikkat edilmiyor. Onun için 
de sonuçları açısından ödül· 
ler gittikçe cılızlaşıyor. 

• 

"HER DAL ıÇIN 
AYRI BIR 
SEÇICI KURUL 
KUR ULMALI" 

Sennu, SEZER 

Türk Dil Kurumu ödüUeri
nin iki özelliRi var. Biri baş· 
vurma ko,ulu, diReri ödülü 
bir kez Illan .sanatçının birbaş' 
ka dald3 da olaa ödüle katıla
mamaıı. Bu yanıyla ödül yapı
ta deRil, sanatçıya verilen bir 
ödü1 niteliIini tll4lyor. 

Bu yıl yayınlanan kitaplar
dan hangilerinin ödül için 
başvurduRunu da, hangi sa
natçıların daha önce TOK 
ödülü aldıRınl da tam hilmiyo-

rum. Dahası bütün yayımla
nan kitapları okuma olanslı 
bu1amadım. Ben seçici kurul 
üyesi olsaydım, ödüle deler 
bulacaRım kitaplar listesi bu 
yönden izledilim yapıttara 
göre olacak. Bu sıralamada şi' 
irle çeviriden söz etmeyece
lim. Şüide benim kitabı m da 
katıldı bu yanşmaya bu yıl. 
Bir ödüle katılmak bu konuda 
yeterli olmak savını taşır. tlıci 
yüzlülük edecek de�i)jm. Çe
viride ise onca kitap yayınla
nıyor ki bu konuda bir kitap 
adı ayıracak yilit ancak baş
vuran kitapları gören kişidir. 

Sıraladılım kitaplarda, 
Türk edebiyatına katkısı, ileri
ci devrimci niteliği, sanatçı
sının daha önceki dil tutumu
nu gözetmeye çalıştım. 

öykü: Eski Sevgili, Leyla 
Erbil; Demir Bebek, Bekir 
Yıldız. Roman: Kırmızı Sakal
lı Topal Karınca, Yaşar Ke
maL. Oyun: 804 İşçi, ömer 
Polat. Deneme: ÇaA:daş Türk 
Edebiyatı, Şükran KurdakuL. 
Çocuk Yazım: KeloRlanın Di
liyle, Ahmet Uysal. 

TOK ödüllerinin en çok 
eleştirilen yönleri başta özel
liği olarak sayu.g:ım başvurma 
zorunluğu ve bir kez verilme
sidir . Siyasal yaru olmayan 
yapıtları Yelledi�i de, bazı 
yıllann ödül almış kitapları 
ayn tutulursa, bir eleştiri ko
nusudur. Bence en önemlisi 
Seçici Kurul'un ödül raporla
rını yayımlaması. ve her dal 
için özelliline göre ayrı bir 
aeçici kurul kurulmasıdır. Sa
natçılar arasında bir yarı.şma 
eşitiiRi saRiaması ve özendir
me yönünden bir ilk yapıt 
ödülü de önerilebilir. 

• 

"TDK ÖDÜLLERI 
ASLINDA BIR 
YARıŞMADIR" 

ırfan YAL ÇIN 

1 .  1977 yılında yayınlan
mış bütün yapıtları okuduRu
mu söyleyemem. Ama oku
duklarım içinde, roman tü
ründe Ferit Edgil'nün "O" 
sunu, hikaye türünde Leyla 
Erbil'in "Eski Sevgili"sini, 
şiir türünde Gülten Akın 'ın 
"Ağıtlar ve Türküler"ini, bi
limsel inceleme türünde, Fü
.un Tayanç-Tunç Tayanç'ın 
"Dünyada ve Türkiye'de Ta
rih Boyunca Kadın"ını önem
li bulduğumu belirtebilirim. 

2. Ferit Edg\i'nün romaru 
çok deRişik, ilginç geldi bana. 
Reklam senaryosu teknii in
den yararlandıRını .. ndıllill 
yazar. romandan uzakla,ma
a:a, roman yazmamala, daha 
doRrusu, bir anti-roman olu,
turmala Çalışsa da, romana 
varmış sonund&. yine. Hakka
ri 'nin bir köyüııde yedeksu
bay öA'retmenllk yapan bir 
kişinin öyküsü bu. Dota, 
kişiler, kıli, her bır "korku" 
nun opUltinden veriliyor. ö�· 
retmen, yolun, aökütüp atıla
mayan, etle tutulur ,özle "ö
rülür bir korku olup çıkıyor 
sonunda. Yazır, bunu belim
lemelerle, öRretmenin korku-

sunu anlatarak (aJan deRil de, 
küçük küçük olgulara, izle
nimlere, konuşmalara yedire
rek sezdiliyor. Romana bi· 
reysel bilinç egemen olduRun
dan, Anadolu'nun yoksul, u· 
zak birköşesinden çok, o 
"köşe"nin insanlarının her 
çeşit korkusuyla Öl;deşleşmi, 
bir başka insanın (öRretme
nin) korkuıu dile getiriliyor. 
" 0" i beni ki, Knfka'yı çok &e
ven bir yazarın başarılı bir ya· 
pılı bence. 

b. Leyla Erbil, olaylardan 
detil de, küçük küçük ayrıntı· 
lardan etkileyici yotunluklar 
çıkarmalta çalışan bir yazar. 
Daha doRmsu şöyle söyli· 
yim: Birtakım küçük küçük 
8YTınbları anlatırken, bazı 
şeyleri derinden derinden 
kepçeliyo! ErbiL. "Eski Sev
gili" de, • ıellikle Eski Sev
gili, Biz 1.J Sosyalist Erkek 
Eleştirmen, Bunak adlı hi· 
kayeter. yazarın ;;osyalist 
dünya görüşünü balırmadan, 
slogan atmadan usul usul du
yurduRu çatısı çok saRtam 
hikayeler_ Leyla Erbil'in ada
mlikıllı yotrulmuş, işlek bir 
1ili var üstelik. 

c. Gülten Akın, daha ön
ceki şiir ldtaplumda olduau 
gibi, "ARıtlar ve Türküler"de 
de, Anadolu iru;arunm acıaını, 
derdini, kısacas, çileli haya
tmı ·'aRıllıyor". Faildorik 
dil tiirlere tim üyle eıemen 
olma... da, bütün dinlerde 
kıpır kıpır öyle. Şürin altUl
da, sahibinin adanı görmeaek 
bile, "1şıe bu Gülten Alan'm 
şiiri ii dedirtecek özgün bir 
şiir dili kurmu, azan. Top
lumaa1 bilincin, ince duyar
lıIm, Türk dilinin çiçeklen
mesinin bir larmalı oImu, 
"ARıtıar wl 'l 'ırküler" 

d. Fü.un Tayanç-Tunç 
Tayanç 'ın .. Dünyada 1/8 TUr
kiye'de Tarih boyunca Ka
dm" adlı incelemesi, ''kadm''ı 
bütün toplum biçimlerinde in
celeyen, onu, Içinde ya .. dılı 
tuibael wl ekonom'" katul
lardan loyut1amadan ele a1.a.n, 
diyalektik yöntemle yazılmı, 
bir yapıt. Yer yer i.lati.ük .. 
alınblarla betlenmi,. 

3. önce ,unu belirteyim 
ki, Türk Dil Kurumununm bir 
yarı,ma bence. Çünkü, Ku
rum her yıl çıkan kitaplarm 
tümünü inceleyip, varmamak
tadır .onuca. Yazarlar kendi
leri a-öndermek zorundadırlar 
yapıtlarmı. Kuruma "önderil
meyen bir yapıt armaRan ala
maz . 

Türk Dil Kurumunun ödül 
verme politikaaa, birtakım 
dostluklardan, arkada,lıklar
dan kaynaklanıyor pliba da
ha çok! Ya da ödül almak i
çin yarı ,maya ıireceluin dur
ıııadan. Bıktırmcaya kadar. 
Yılmayacakaın, üzüntü duy
mayacakıın. N .. ı OL_ "öooe
rilen yapıtların pek oku nd uRu 
yok öyle. (Kura çekleler da
ha saRhkll olur kesinlikle! )  

Dilelım, halkın parasıyla 
yaşayan böylesine bir kurum, 
uzman kuruUar kurarak, o yıl 
yayınlanmış bütün yapıtları 
tek Iı' ;nceletip öyle varmalı 
sonuca. Yargıcılar kurulu üye
leri, hangi yapıta hangi neden
le oy verdiklerini ayrmtılı bi
çimde yazıp, birrapor halinde 
kamuoyuna sunmahlar bunu. 
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Son aylarda degişik gazete ve dergi· 
lerdr, "ukJeer santralların gerekliliei ya 
da [!.t'rl'ksizligi üzerine birçok yazı çıktı. 
!'oJukleer sınlrdllaıu Karşı çıkanlar, iru;aıı· 
ların hayalının tehlikeye düşeceeini, 
radyoaklir artıkların aeacı� 1 l  kurulup, 
d('niıdeki balıkları öldürec('�ıni i!�rı sü· 
rerken; bu gön.işe karşı olanlar. 21. yi..iı. 
yılda sadece nukleer santrallar olacaeını, 
enerji sorunumuzun ancak bu yolla çö· 
Ailebileceeini, bu nt'd�nle geç kalmadan 
"ukleer santral (;".ırişleri vermemiz ge· 
rekti�ini savunuyoılardı. Hatta daha ile-
,i gidip: 

"- Nükleer santrallara ka",ı çıkmak 
gericiliktir" diyenler bile oldu. 

Konuyla ilgili olarak Elektri · Mühen
disieri Odası bir açık oturum dl"Lc!nledi. 
iki yılda bir toplanan teknik kongreler· 
de tebliRler sunuldu. Fizik Mühendisleri 
Odası yebniş küsur sayfalık Nükleer 
Enerji Raporu yayınladı. Hepsinden 
önemlisi Eylül 1977'de İstanbul'da dü· 
zenlenen Onuncu Dünya Enerji Konfe
ransı'nda deRişik ülkelerin uzmanlan ko
nuyu tartıştılar. Ama bütün bu bilimsel 
toplantılarda, tebliRierde dile getirilen 
görüşler, birinciler kadar kamuoyuna 
yanSltll�madl. 

Nükleer santrallanı. karşı çıkan veya 
hemen kurulmasını isteyen görüşlerin 
hangisinin haklı olduRunu anlayabilmek 
için konuyu biraz açmak gerekiyor. 

Nükleer enerji nedir? 
Nükleer enerji, atom çekirdeklerinin 

birleşmesi (flizyon) veya parçalanması 
(fisyon) yoluyla elde edilen enerjidir. 

FISYON OLAYı 

Uranyum gibi aRır atom çekirdekleri· 
nin nötronlarla bombalanması sonucun
da parçalanması ve yeni iki çekirdeRe 
bölünmesi olayına denir. Nötron bir çe
idrdeRi ikiye bölerken birkaç yeni nöt
ron ÜTebnekte ve birkaç milyon derece 
enerji açlRa çıkmaktadır. Yeni nötronlar 
bir zincirleme reaksiyon sürecine olanak 
vermekte, zincir reaksiyon sonucu orta· 
ya çıkan çok yüksek enerjiyi kontrollu 
bir şekilde üreten sistemlere reaktör 
denmektedir. 

Reaksiyon, kontrolsuz oh 'ıusa 
Atom Bombası meydana gelmekt.eaır. 

FOZYON OLAYı 

Fisyon olayının tersine, iki hafü çe
kirdeein birleşerek yeni bir çekirdek 
meydana getinnesine Fi..iıyon denir. Bu 
reaksiyonun ortaya Çıkması Hidrojen 
Bomboşının gerçekleştirilmesi ile başlar. 
Bu yolla, (jsyon olayı ile üretilenden 8 
kat daha fazla enprji üretilebileceei sap
tanmıştır. 

;�ükleer santrallarda elektrik nasıl 

Fisyon vzya FLizyon olayı sonucunda 
or :i 'a çıkan ısıdan yararlanarak üretilen 
buhar. tıpkı kömi..i .. santrallarında oldu
eu gibi türbinlere gönderilmekte ve elek
trik üretilmektedir. 

Fisyon olayından yararlanarak, ticari 
olarak geli�tirilmiş ve geliştirilmekte 
olan birçok nükleer santral tipi vardır. 
Bu santrallar çalışma prQnıtibi olarak 
fazla defişiklik göstennemekle birlikte 
onemli teknolojik aynlıkl",. buJunmak· 
ladır. 

Burada YUROYUŞ'ün işlevi dışına 
çıkmadan konunun psikolojik, ekono
ırtik ve sosyal yönlerine dönersek şunları 
diyebiliriz: 

'" Nükleer santrallar, uluslararası 
standartlara uygun, gerekli bütün emni
yet tedbirleri alınarak inşa edildiklerin
den, bilinen kla.-;ik santraUardan daha 
tehlikeli deeildirler. 

• Radyoaktif maddeler uranyumun 
parçalanması sırasında meydana gelirler 
vc Ö'ı:el kaplar içinde yeraltındaki tuz 
Y3laklannda veya su geçirmez kayaların 
içinde saklarurlar. 

... Denize, göle veya ınnaklanı. bırakı
lan so�utma suyu gerek reaktörlere göre 
deeişmekle birlikte bir ölçüde radyoak· 
tiviıeye sahip oldu�ndan, gerekse çok 
razla ısınmış olmasından ötürü balıklan 

Yüksel BIRDAL 

oldurebilir, zarar verebilir veya daha so
elik yerlere göç etmesine sebep olabilir. 
Ancak bunların gene reaktör tiplerine 
baeh olarak önlenmesi, örneRin suyun 
iyice soAuduktan sonra çevreye bırakıl
ması mümkündür. 

• Bugün yaygın olarak işletilmekte 
ve yapımları sürdüri.ilmekte olan nükleer 
santrallarm henüz çözümlenmemiş pek
çok sorunu vardır. 20 yıldan beri olduk
ça başantı bir işletme �ecriibesi edini!· 
ınesine raemen buhar şartları ve santral 
verimliliRi pek iyi olmadıeı için yapımı
na son verilen tipler bulunmaktadır. 

* Bugün tic --larak işletilmeyen, 
henüz tecrübe satoasında olan Toryum 
yakıtlı Yüksek Sıcaklık h Reaktörlerle, 
Hızlı üretken Reaktörler 10-15 yl1 sonra 
vugünkülerin yerini alacaktır. Hızlı Oret· 
ken Rt'\ktörler'in en önemli özelli�i, re
aktör çalışırken tüketilen yakıttan daha 
fazla ) eni yakıt üretmesidir ve yakıt, 
hızlı nötronlarla ateşlendieinden aynca 
yavaşlatıcıya gerek yoktur. Bu santrallar 
ticari işletmeye girdiklerinde ayru mik
tar uranyurnla 70 misli daha fazla enerji 
üretebileceklerdir. 

NOKlEER 
FOZYON REAKTORlERI 

Şimdiye kadar anlattıRımız reaktör
ler, radyoaktif artıkları olan ve bu ne· 
denle çok pahalı emniyet tedbirlerini ge
rektiren reaktörlerdi. 

Sovyetler BirUei, ABD ve Ingiltere'de 
halen laboratuvar araştırması safhasında 
olan Nükleer Füzyon Reaktörleri ise 
atom reaktörlerine göre tamamen tehli
kesizdir. Bu reaktörlerden atmostere ve 
sulara hiç bır zararlı artık atılmayacak 
ve hiç patlama Ihtimali olmadıemdan 
meskun yerlerde de kurulabilecektir. 

Bu reaktörlerin hammaddesi olan De
teryum normal suda bulunmaktadır ve 
bunun elde edilmesini saRiayan teknolo· 
jik imkanlar blllnmektedir.Tirityum, ser
best. olarak tabiatta bulunmamakta, an
cak fe&klörde Lityum'dan elde edilmek
tedir. Lityum ise granit laşında bol mik· 
tarda bulunduAlı gibi, yeraltı ve okyanus 
sularından da elde edilebilir. Sonuç 010-
rtık Nükleer Fiizyon Reaktörlerinde kul
lanılmMl öngörülen yakıt maddeleri yer
yüzünde IOnlUZ miktarda bulunmakta
du. Bu reaktörler yirminci yüzyılın son
Iannda atom reaktörteriyle (tesis masratı 

yönünden) rekabet edebilir aşamaya ge
lecek ve 2000 yılının başlannda atom 
reaktörlerinin yerini alacaktır. Şimdilik 
çok yüksek sıcaklıklarda malzeme kulla
nımı başlıca problemlerinden birisidir. 

Bu yolla aynı miktarda Fisyon olayı 
ile üretilenden sekiz kat daha fazla ener
ji üretilebiJeceei saptanmıştır. Böylece 
dünyada bol miktarda bulunan yakıt re
zervleriniı, tükenme ihtimali olmayaca�ı 
gibi, atmosfer de kirlenme tehlikesinden 
kurtulmuş olacaktır. 

. . 
Bu açıklamalardan sonra, tekrar baş

taki konumuza dönecek olursak: 
"-ıo-ıs yıl sonra yapımları durdu

rulacak olsa bile, bugünkü nükleer sant
ratlardan inşa ettirmeliyiz" diyebilir mi· ' 
yiz? Bu soruya "evet" diyenler şu gerek
çeyi ileri sürüyorlar: 

"- Yeni bir teknolojiyi kullanmakla 
teknolojik düzeyimizi yükseltiriz." 

Halbuki anahtar teslimi santral sipari
şiyle teknoloji öRTenildiei göri.ilmemlş
tir. Bir santralın makine, cihaz ve ekip
manlarını biz üretmeyeceksek, projesin
den montajına kadar hep ısmarlama ola
caksaı yakıt baRımhheımn çözüm öneri
si yoksa, teknoloji düzeyimiz yükselme
yeceei gibi, mevcut teknolojilerimizi ta
mamlayacak bilgi de kazarulamayacaktır. 

Gelişmiş ülkeler, "petrol bitiyor i bir 
an önce onun yerini dolduracak birener
ji türü bulmak lazım" gerekçesiyle nük
leer santralların hızla kurulmasını öneri
yorlar. Bu ülkelerin su ve kömür kaynak
lanna bakbRımızda, kaynaklanrun tama
mını ya da tamamına yakın kısmını de
Rerlendirdiklerini görürüz. Artan enerji 
talepleri karşısında yeni enerji kaynakla· 
n aramak onlar için kaçınılmaz olmak
tadır. 

Alışılmamış enerjı kaynakJannın ge
rektirdiei teknolojinin üretilmesi ve ge
liştirilmesi çok zor ve büyük paralar iste
yen bir Iştir. Bu nedenle azgelişmiş ülke· 
lerin böyle teknolojilerı geliştirmesi dü
şünülemez. Gelişmiş kapitalist ülkeler 
alışılan enerji kaynaklarımızı olduRun
dan az göstererek ya da kullarulmasının 
önüne türlU engeller çıkararak, sorunları 
henüz çözülmemiş teknolojilere yöne)· 
memlzl saRla!1laya çalışmaktadırlar. 
Böylece hem yenı teknolojılerini pazar
layarak &aeladıkları kArlarla araşbrmala
rmı gellştinne ve h�m de geri Ulkeleri de
ney tahtası gibi kullanma olanaklarını 
yaratmaktadırlar . 

özellikle 1965'ten sonrakI dönemde 
ülkemizde fuel·oU ve gaz t�lnU santral-

ların savunuculueunu yapan çevreler 
"Avrupa ve Amerika'da elektrik üreti
minde yüzde 60 petıol kullanılırken biz 
neden kullanmayailm?" diye soruyorlar-
dı. Şimdi de henüz kömürün yüzde 6'sl
m, hJdrolik potansiyelimizin )'ÜZde 8'ini 
deRerlendirebildieimizi unutmuşçasına: 

"- Dünya nükleer santral kuruyor, 
biz de gecikmeyelim" deniyor. 

Petrol krizinden sonra, enerjı üreti· 
mJnde öz kaynaklanmlZın en akılcı yol
dan deRerlendirilmesinin gw" ... .:) bir so
run haline geldiRi bir dönemde, nükleer 
enerji santraUarmın kurulması gibi gerek 
teknoloji gerekse yakıt yönünden dLŞa 
baeımlıhk getirecek çok pahalı çözüm· 

r' lerle konu gerçek öMminden şaptınl
� mak istenmekte, (uel-oU tuzalının daM 

korkuneu tezgahlanmaktadır. 
Bugün bilinen ve termik santraııarda 

kullanmaya elverişli, düşük kaliteli linyit 
rezervıerimizle, su potansiyelimiz 1998 
yılındaki elektrik ihtiyacımızı ko. ,ılaya· 
cak durumdadır_ 1998 yılına kadar yeni 
linyit rezervleri bulunmazsa, o yıldan 
sorua gelişecek enerji talepleri için Hnyit 
ithal etmemiz gerekecek veya nükleer 
santrallara gereksinme duyulacaktır. Bir 
nükleer santralın kurulması ve tam kapa
site ile çalışmaya başlaması için on yıl 
geçeceei düşünülürse, en azından 1988 
yı.lına kadar nükleer santral planlamaya 
gerek yoktur, Kaldı kl, 1988 yılına kB' 
dar geçecek on yıl içinde tüm kaynaklı
rımlZ kamulaştırıhp, saAlıklı ve gerçekçi 
bir ulusal enerji politikası, üretim-tüke-
tim planlaması uygulanırsa, birinci! kay· 
naklanrnız bilimsel yollarla araşbnlna, 
tennik santrallarda yüzde 65 'i boşa gl. 
den enerjiden yararlırulıp büyük kentler
de merkezi ısıtmaya gidilirse kendi d� 
Ral kaynaklanmu bize daha yıllarca ye
tecek demektir. 

Bu nedenle, kapitalist ülkelerin: 
"- Petrol bitiyor, aman yeni enerji!" 

yaygarasma kendimizi kaptırmadan ve 
onların (şimdilik) gelişmemiş ilkel tek
nolojilerine deney alaru olmadan ulusal 
enerji poHtikamw çizmeUyiı. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma PlaN 
özel thtisas Komisyonu raporuna göre 
1978-1982 döneminde her yıl ortalama 
750 MW (MegavBt = milyonwatt) 1983· 
1987 döneminde her yıl 1200 MW ve 
1988-1992 döneminde de 1 700 MW'lık 
yeni üretim gücünün sist.eme eklenmesi 
gerekmektedir. Böylesine büyük elektrik 
üretim ünitelerinin ,  darboeaz yaratma
dan kurulabilmesi için kömür ve suyla il
gili altyapı girişimleri şimdiden başlatıl
malı; finansman zorlukları nedeniyle 
mali kaynaklar öncelikle, gecikmiş pro· 
jelerin htzlandırılmasında kullarulmalKlır. 

Bunlar yapılırken, uzun dönemli gele
cek açısından uJusal nükleer politika ve 
st.rateji belirgin olarak saptanmalı, nük
leer teknolojiye ne zaman ve hangi ko
şullarda gireceRimiz belirlenmelidir. 
Santral siparişlerinde yerli katkıyı artırı· 
cı çalışmalar yapılarak, nükleer yakıt ba
zD'layacak teknoloji altyapısının ve yan 
sanayilerinın kurulmasına başlanmalıdır. 

Genel enerji planlaması çerçevesinde 
çok daha geniş boyutları olan konuyu 
kapatmadan ilginç bir noktaya da deRin
mek isteriz: 

Yakıtı olmayan nükleer santralların 
hiç bir bnlamı olmayacaeı açıktır. Şu 
anda dünyada bilinen uranyum kaynak
lan, en iyimsel tahminlerle 1995 yılı ci
vannda tükenecektir. 2020 yılında dün
ya enerjı gereksinmesinın yüzde SO'sini 
karşılayacaeı Iddia edilen nükleer sant
ralların ise neyle çalışacalı bilinmemek
tedir. Veya yeni teknolojilere dayalı, 
uranyum kullanmayan santrallar kurula
cak, uranyum santralları da çalışmayar: 
bir müz .. olarak kalacaktır. 

OlkemJzde bilinen uranyum rezervle
ri, kurulması düşünülen 600 MW'lık bir 
tek ,.,tralB 57 yıl yetecek kadardır, Ikl 
nükleer santral kurulursa uranyumumuz 
18,5 yılda tükenecek demektir. On yıl 
sonra sisteme her yıl 1700 MW gücünde 
santrallar girmesi gerekti Ai düşünüi.ine. 
Ikl nlikleer santralın 50-60 mılyar llra 
harcanan bırer lüksten öteye gitmediii 
görilllr. 
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