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Malatya,Sivas 
ve Elazığ'dan kuşatıldı 
Faşist parll'den kaynaklanan 

bır dizi terör olayı geçtiRimiz 
günlerde yine Malatya'da yaşan· 
dı. Faşist Parti 'nın genel başka· 
nmm konuşmalarında kullandı�l 
"OoRu'yu bır mIRfer gibi kuşat· 
ma" taktiRI. Güney üçgenl olan 
Sivas, Malatya, ElazlR'daki olay' 
larla dogrulandı. 

sıvas ve Elazıg'daki olaylarla 
Malatya kuşatılmış durumdaydı. 
Bu tecrit tamamlanınca Mala tyı' 
nm tamamen düşürü.bnesi hare
keti bız kazanıyor. Çünkü HamI
do'nun öbnesi ile gelişen olaylar
la, faşistler istediklerini elde ede
memişlerdi. Ama Faşist Parö'nin 
yöneticileri üçgentn bir ayaRı o
lan Malatya 'dan emındi. Daba da 
emin olmak için önce Sivas ve 
Elazıg'da terörü estirip, Malatya' 

yı kuşabp, çıkış nokmlarını ka· 
Valmak istiyorlardı. nericl, de· 
mokrat ve sosyalistlere hayat 
hakkı tanınmamalıydı. Muhale· 
fet tamamen susturulma1ıydı. 
Faşist partinin bunlar üzerıne 
kurulan takll�1 artık yilriirlü�e 
konmalıydı. Sivas ve ElazıR, Ma
raş ve Erzıncan Çlk:ıŞI kapanmış 
oluyordu. Taktik bu olunca sı
vas ve Elazıl'dan sonra Malatya' 
da da olayların beldenme.1 ola· 
Ran saydmalıydı. 

kurlardmış böl&eler Ilan etmesi 
faalıyet alanları olarak buraları 
seçmeleri, bir tarafı kuı1arayım 
derken diRer böl&eyl faşlsllere 
teslim etmeleri sonucunu dolU
ruyardı. Bu, aynı zamanda fa
şizmin taktiRi idI. Bölgeler seç· 
mek ve bu bölgeleri sıçrama tah· 
taları olarak kullanmak. Bu an
lamda da bireysel terörist ve 
maocu guruplar taşlzmin oyunu
na gelmiş durumdaydı. Etkinlik· 
leri bölgelere göre detişen bu gu
rupçuklann faşizmin saldınlarmı 

göRüsIeyemeyecekleri ve her türlü 
provokasyana açık oldukları bal· 
liydi. 

MUCADELE GöRUNUMU VE 
FAŞIZME HIZMET 

Malatya'da zembı zaten hazır
dı. Bireysel terörist ve maocu 
gruplar faşısılerin hareketlerine 
zemin hazırhyorlardı. Onların 

CHP'nin ise varlıRı ile yaklu
Ru belirsiz bir baldedir. ÇoRu za· 
man maocu ve bireysel terörist 
guruplarm eylemlerine yeşil ışık 

YÜRÜYÜŞ yankılanıyor 

Doğruları sansür etımek 
mümkün mü , 
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yakmakta bir zamardar kalesi 
Ilan etııRI bu şehirde mmamen 
etkisiz kalmaktadır. 

Saldırdar arttıkça güven duy· 
gusundan yoksun olan emekçi 

halk, aşiret ilişkilerine sı�nmak
ta, kurb.lluşu aşiret ili�kilerinde 
bulmaktaydı. 

Malatya'da üç büyük aşiret 
vardır. Bunlarc.l.an birisi olan, 
!zoRlu aşlretl MHP 'yi destekle· 
mektedir. Di�er aşiret olan At· 
ma aşireti CHP 'yi, Dırıean aşireti 
ise, yarısı CHP, yarısı MHP'yi 
desteklemektedir. Faşist Hareket 
Partisi, alevi-sünni kışkırtması ile 
bu aşiretleri birbirind�n kopara
rak birbirine düşünneye çalış
maktadır. Giderek de bu taktik
ler sonuç \'ermeye başladı. 22 
Eylül �nü saat 14.30 civarında 
faşistler Belediye hamamının ö
nünde ilerici iki genci kurşunla
.�dı1ar , gençlere yardım için ara
basına koşanposta memurunu da 
yaralayarak, yardımı engelledi
ler. Ertesi gün, Samanpazarı ci
varında Otduzu köylü sa�cı bir 
şöföre atış ıaçıldııl ve şöför aya· 
�ından yaralandı. Akşam saat 
yedi civarında da, Orduzu'lu 
ilerici olarak bilinen bir işçiyi 
brdeşinin yanında faşistler kur
şunlaynrak öldürdüler. Aynı gün 
!lk�m üstii Başharık semtinde 
faşistlerle goşist guruplar arasın
da çıkan çatışmada yaralananlar 
oldu, bu arada evinin önünde 
oturmakta olln bir ihtiyar isabet 
eden kurşunla öldü. Artık olayla
nn daha yüksek boyutlara u1aş. 
ması için gerekli zemin hazırlan
mışb. 

FAŞIST KıŞKıRTMALAR 

Geçtl�lmlz hacı" içinde Venl 
Caml'nin önünde ilerici bir öe-· 
rebnen öldürüldü. Cinayetten 15 
dakika sonra faşistler tarafından 
etrafa yayılan söylenti, Hamit 
FendoRlu'nun kardeşi İbrahim 
FendoRlu'nun öldürüldüetidür. 
Söylentiyi duyan halkın evlerine 
kaçışmaya başlamasıyla panik 
giderek arttı. Belediye hoparlö
ründen yapılan yayınla, ölenin 
ıbrahim FendoRlu olmadıltı ooy· 
lendi. Fakat kimse inanmıyor. 
Panik biraz olsun yabşıyorsa da 
herkes evine çekiliyor. 

Bu olay kentte faşistlerin ne 
kadar öJ1ütlü olduklarını göster
mektedir. Nitekim aynı olay, 
CHP Malatya Gençlık Kolları 
başkanının öldürülmesinden son
ra görülUyor. CHP Gençlik Kolla· 
rı Başkanı Yüksel Mazmanoe-ıu 
lüMidlr. Yayılan söylenti ise 
Yüksel MazmanoRlu inu CHP'II 
alevilerin öldürttURü yolundadır. 
Bu söylentiler Ue faşistlerin cina
yetleri gerekleştirdikten sonra 
suçlamalardan nasıl kurtulmaya 
çabaladıkları ortaya çlkmakta
dır. 

Fa�lstler, bu çabalarında, ile
rici güçlerin daRmıldlRından ya. 
rarlanıyor. Güçleri birleştinne 
yolundaki çaRnlarl ise go,istler 
olsun CHpıOer olsun reddedi
yorlar ve her seferinde söylenen 
SÖZ, "bizim eücümüz faşistlere 
kar�) çıkmak için kaficiir" olu
yor. Faşistlere karşı çıkılıyor 
ama taktik her seferinde birey
sel teröre dayandıRı için sonuç 
faşistlerin işine yarlyor. Gerile
yen devrimci güçler oluyor. 

Hafta içinde olaylar daha da 
gelişiyor. Dörlyol semtinde 
MHP'lDerin ohası olan bir kahve 
kurşuntanıyor. 9 kişi yaralanı
yor . Aynı gün televizyon haber
lerinde ıStanbul'da. Ulkü·Bir baş· 
kanının öldürülmesini duyan fa
şistler eyleme ceçiyorlar, ge<'P 
Elazıe'dan adam getirtiyorlar 
Bombalama ve kurşunlama ola� -
ları geceden başlıyor. Boztepe 
semtinde üç kahve kurşunlanı
yor. Çok sayıda kişi yaralaDI
yor . Bombalama olayları devam 
ediyor. Olaylar sabah da devam 
ediyor. öRleye doRru alevi yurt
taşlaruı otıırdutu semt olan Ça· 
vuşoRlu'ndaki kahveye, bir ara· 
badan ateş açdıyor ve Iki kışı ya. 
ralanıyor. Yaralılardan biri he
meD hastahaneye getirilir getirii· 
mez ölüyor. HükWnet meydanın
da bir ki�i kurşun1anarak ölüyor. 
Kurşun1ama oıayları karşılıkb 
olmaya başlıyor. 24 Eylül pazar 
güru MHP Malatya il örgü!iiıi.in 
ileri gelenlerinden, geçtilirniz 
kış öldürii.len Mühendis Erhan 
Bitlisli'nin ve dahabaşka bir çok 
Dericinin katili olarak bilmen ve 
"it ömer" lakabıyla anılan ömer 
Solmazgül, Sıtma Pınarı semtin
de açılan ateş sonucu ayatırırlan 
ve omuzundan yaratanıyor. Daha 
sonra MHP'I olarak bilinen Mu· 
hittin Turgut'un özel DoRu Ha .. 
tahanesi'nde tedavisi yapddıklan 
sonra Ankara'ya tedaviye gön
deriliyor. Bu, olayların daha dı 
artmasına neden oluyor. 

Son olarak 28 Eylül güDÜ ta· 
şlstler, sahiplendikleri cenazele
rini kaldırmak istediler. Halbuki 
cenaze törenleri yasakllnmlŞb. 
Buna raRmen, fatistler cenaze 
törenlerini yaptılar.Ş.h�deki bü
tün dükkanlar kapattınldı. Zaten 
esnanar dükkanıarını kapatmı,
lardı. Şehirde panik ha,'Ul .... 
mendl. Gündüz oIdutu halde lO' 
kaaa kimse çıkamıyordu. 

Faşistler bu terör eylemleriy· 
le bugün için Istediklerlne erl,
miş gözüküyorlar. Ama bu geçl· 
cidir. Işçi ve emekçiler (a,izmln 
halka dUşman gücünü, "bizden 
olmayan bize dÜ!Jmandır" sözü
nün (aşlstler için ne kadar rıeçer
ii olduRunu, somut olaylar için
de görüyorlar ve (aşi1me kar,ı 
çıkmak 1('ln, en az onun kadar 
örgütlü olmanUl cereklil�ini I,çl 
ve emektUer daha i)'1 kamyor. 



SINIF MOCADELESiNDE 
KARARLıLıK 

ZEKi KILIÇ 
Sınrf mücadelesi zor ve acımasızca yilriltülen bir mücadele olduğu kadar, 

maharet � ustalık isteyen bir rriicadeledir de. Burjuvazi, işçi sınıfının mev
zilerine saldırırken, anlık başarılarta yetinmez. Kendince kökünü kazıyıncaya 
kadar, saldırılarına yenilen"i ekleyerek sürdürür. Bütün bu SilldD'llar, zaman, 
k ... şıfıkh güçlerin durumu ve diğer koşulların değerlendirilmesiyle yOrütüldü
ğünden, biçim, içerik ve olası sonuçları bakımından birbirinden farklı olurlar. 
Burjuvazi, sahip olduğu devlet aygıtıyta, kolluk ve ordu birliklerini dilediğince 
yönlendirebilme olanaklarıyla, kitle haberleşme araçlarıyla ve toplum içerisin
deki uzantdarı ve örgüdill;ğü ile kendi çıkarlarına uygun düşecek yöntemler 
ve araçlar kullarıabilmekte ve böylece planladığı mücadele biçimlerini işçi sı
nıfına ve rriittefiki emekçi kesimlere dayatmaya çalışmaktadır. Başka bir de
yişle, burjuvazi, zaman, araç ve işçi sınıfı politik hareketinin durumu ve geliş
me perspektifi koşullarına göre, kendisine uygun düşecek yöntem vearaçlarla 
miicadele etmek ister. Işçi sınıfının düşünülen ve planlanan bu alanda savaşa 
tutuşmasının koşullarını hazırlar. Yani, işçi sınrfı hareketini, içinde bulunulan 
kOşullar bakımından kullanmaması gereken rriicadele araçlarını kullanarak Sil
nşı, dayatılan alanda kabul etmeye zorlar. 

Dün Hider, Mussolini, Salazar, Franco dönemi faşist yönetimlerinin en 
çetin şartlarmda verilen rriicadeleye önderlik eden işçi sınıfı bilimsel sosyalist 
p;u1ileri, o günün koşullanna ve rn;cadele gereklerine uygun araçları ve yön
temleri kullaııırlarken; bugün çok daha farklı olan yöntem ve araçlarla yolla
rna devam etmektedirler. Ancak mücadele biçiminin, yöntem ve araçları
nın farklılığı, sözkonusu partilerin sürclirdükleri sınrf rn;cadelesinin zorluğu
nu, merhametsizliğini ve sürekliliğini ortadan kaldırmamaktadır. Müw:de� 
araçlannın çok ve çeşitli olma�nın yanında bunların etkin kullanıtmasının 
ko,ulları sağlanmaktı ve bu koşulların burjuvazi tarafından kolayca ortadan 
kaldırılmaması için gereken tedbirler sürekli olarak alınmaktadı,. Verili koşul· 
ların alınan tüm tedbirlere ve verilen rn;cadeleye rağmen değişikliğe uğramas. 
halinde, işçi sınıfı parti�ri değişen yeni durumlara uygun bir rriicadelenin 
içerisine girerier ve gereken araçlarla savaşlarına devam ederler. Burjuvazinin 
teıphladlğı tuzaklar.ı ciişmemek için gereken tedbirl«i almak; ve uzlaşma 
kabuleomez bir mücadeleyi amansızca yUrilımek kararlılık ye ustalığı bütün 
dünya işçi sınıfı bilimsel sosyalist partilerinin, belirgin, ortak karakteridir. 
Doğrudan veya dolayıl olarak burjuvazinin hesaplarıyla çakışan goşist-maocu 
akımlarla, burjuvazi ile tesllmiyetçi bir tutum içinde olan sapmaların kavr.ıya
ınadıkIMI. gö .. medikleri ve sürdirdükleri "milcedele"ye kaziındıramadıkları 
kankter işte budur. Sapmalar, ya burjuvazinin plantadığı saldrılar.ı doğrudan 
zemin hazırlamakta ve onun arzuladığı koşullarda ve araçlarla bir "mücadele" 
başlatırak, burjuvazinin planlarını "objektif haklılık" kazandırılmasma hiz
met etmektedirl«; ya da, burjuvazinin henüz yeterince kitlelerce görülemeyen 
hesaplarmın üZerini örtUcü girişiml« olmaktan öteye bir işlev görmemektedir
i .... 

. ıı Mart faşist hareketi ile Türkiyeburjuvazisininuygulamaya başladığı, 
MC ile sürdürdiğll ve bugün de farklı konumlarda yUlÜttüğü faşizmi tırmand�· 
ma girişimleri karşısında, her dönemin ve her yeni adımın kendisinden önceki 
ve sonraki dönem ve adımlarla ilintisi ve bütünlüğü olmakla birlikte, yapılma
sı gerekenin doğru olarak saptanabilmesi açı�ndan, farklılıkların ve bu fark
lılıklara neden olan yeni koşulların özelliklerinin deAeriendirilmesi gereklıdır. 
Faşist tlrmanı$ ve bu doğrultudaki faşist saldırılar tek ve düz bir çizgi 
Uzerinde sUrdlriilmez. Her faşist saldırının amacı. ister tek bir hamle ile olsun, 
ister birbirini izleyen aynı nitelikli saldırılar dizisi ile tamamlansın, mevcut 
faşist mevzileri tahkim etmek yeni mevzil« elde etmektir. 

Faşist saldırıların ve bu saldırıları kolaylaştıran faşist örgütlerin ve mev
zilerin çoğaltılrnast ve etkinleşrnesi; bir tar.ıftan kitleler yıldırılarak, korkutu
larak, güvensizliğe ve umutsuzluja_ sevkedilerek; diğ« taraftan ise yıldlfılan 
ve korkutularak dağınıklığa ve örgütsüzlüğe itilen kitlelerin kar$ısına örgütlü 
kkl ... ı faşist öıııütler Çıkartılarak gerçekleşir_ Hiçbir şekilde gözardı edilme
mesi gereken bir gerçek vardır: Sahte düş(Jnceler de olsa, kitlelere mal edildiği 
takdirde bu dUşUncder ciddi, önemlı ve çok tehlikeli bir güç alur. Uzun bır 
süredir faşist MHP'nln açıktan. ördiIU faşist güçlerin kapalı olarak ve eııUdüm 
içerisinde sUrdUrdUIU saldırılar esas olarak belirtilen amacil gerçekle�tirilme
sine yönelmi$tir. Bu anlamda mesafe alınmıştır; alınmaya da devam edilmek
tedir. Goşist ve maocu akımların"yeşil hat"tıktikleriyle bir bmgeyi, bir sem
tl, bir kenti faşistler1e paylaşan "mUcadeleleri", sözkonusu yörel«de kalan 

tüm kitleyi faşist terör ve faşist örgütlerin denetimine ve yönlendirmesine ter
ketmekten başka bir sonuç veremez. Malatya, Elazığ, K. Maraş, Sıvas v.b. gibi 
kentlerimizle sanayi bölgelerindeki çok sayıda işç�mekçi molıalleleri i!. kil· 
çük kentl«de, MHP ve kontrolündeki faşist Öflütl«, hem yıldırma i$levi gör
mekte. hem de kendilerine terkedilen alanlardaki kitlelere faşist ideolojiyi 
aşılamaktildl'lar. CHP'nin bu durumu hoşgören, üzerine gitmek onu kayna
ğından vurmak, mevzilerini dağıtmak şeklinde olmayan tutumu ile; iktidarı 
kullanmadaki basiretsizliği ve kitleler yerine başka güçlere dayanma tercihi, 
faşizm özlemcilerine faşizmin tırmandırıhşma yeni boyutlar wanc:hnna, k ... 
SilCilSl faşist iktidar hedefini amaçlayan mevziler elde etme olanaiı sağlmuş
tır. Buna rağmen egemen çevreler CHP'nin bu tutumuna bile karşı Çıktnakta, 
onun daha tereddütlU, çekingen ve naısamahalı olmasına ısrarlı bir ıeldlde ça
ba göstermektedir. Buna gerekçe olarak da, burjuvazi, goşist-mıocu akımlar., 
ne için olduğu belirsiz, amaçsız, kapitalizme duyulan öfke ile sınırlı "hwıhk
larını" ve yer yer burjuvazinin planladığı tuzaklara düştükleri için, yine çoiu 
zaman meşru savunma halindeyken zorunlu olar.ık silah f.a.$ma ve k.ullamWa
rmı göstermektedir. 

Türkiye Işçi Partisi'ni ve Genel Sekrete<i Nihat Silrgın'ı hedef aları faşist 
girişim, yukarıda açıklamaya çalıştığımız faşist trmafllşın devamı olmakla 
biriikte, faşistle,tirme sürecine önceki saidrıtardan nitelikçe ayrı olan yenı bir 
boyut da eklemektedi .... Sözkonusu saldl'mın en genel anlamıyla amıcı, siyasi 
partilerin ve bugünkü görece demokratik ortamın ortadan kaldrılmu, olası 
faşist hükUmet biçimlerine geçme koşullarının hazırlanlTWldl'. Ancak, buı. 
nel amaç içiı seçilen hedefin Türkiye Işçi Partisi Genel Merkezi olmu, bu 
genel amaca çok daha farklı bir nitelik ve öz kanndırmaktadr. 

Önce bu faşist saldırı zaman açısından anlamlıdr. Seçilen zanw1, evlat 
acısını cindirmekten başlayıp, kitlelerin ekonomik � demokntik bleplerine 
kadar uunan vaadı ... i olduğu için hükümet oı.bilen CHP hükilmed dönemi
dir. CHP, Iddelerin taleplerini gözardı ettiği gibi, onların omuzlarm yenı yOk
ler getirmiş ve evlat acısını dindirmenin tek çaresi olan faı1zmin kaYnaiını 
kurutmaya ısrarla yanaşmamış ve yanaşmamaktadı'. Bu durum, CHP'yi kitle
ler açısından "umut" olmaktan hızla çrkm� süreane sokmu$tur. Burjuvazi 
açısından işçi sınıfı politik hareketinin umut olma korkusu, tehlikeli bir şe
kilde gündeme girmiştir. TUrkiye l şçi Partisi'nin bugüne kadarki tu .... lı. silıok· 
li, kararlı nilcadelesi, söyledikleriyle yaptıklarının çıkışması; ba9ln ob,nlan 
dün saptarmsı ve bunu açıklayarak kitlelere ulaştırması, O'nun hedef olarU 
seçilmesinde önemli bir etken olmuştur. 

TIP'e yapılan sald�ının diğer bir faktörü. faşizmin dlretkartıiıd�. y""ı 
CHP Hükümetinden ve onun uygulamalarından çekinmemesidir. Faşist saldı
rılar zamanında saptanamıyorsa, yapıldığında failler yakalarvnıyOf'Sl, tUm 
yasal gerekçeleri olmakla birlikte faşist örgütler kapatılmıyorsa, faşist odaklı
rı yönelik asgari bir istihbarat ve iz sUnne gerçekleştirllmiyorsa, ciJretkvlığl 
bu ölçü�re vardırabilmenin koşulları var demektir. 

Tl P'e yapılan saldırmın bir diler ve önemli nedeni de, bUtUn dUnya işçi 
sınıfı bllimsel sosyalist partilerinin mıcadele karakterini oluştur.," tUm unsur
ların, Türkiye 'ıçi Partisi'nde var olmasıdır. 

TUrkiye şçi Partisi burjuvazi ye ona dolrudan ya da dolaylı hizmet 
eden sapmalarla bugüne kadar milcadelesinl sürdürürken. öllütlenme dllzeyiy· 
le; burjuvazinin oııce koşullarını deliştirme girişim ve dayatmalarına kar$1 her 
koşulda öıııütünü ve milcadelesinl koruyabilecek tedbirleri alabilme yenete
linde oluşuyla; ve nihayet burjuvazinin arzuladığı alan ve zama.nda tuzaklan 
düşUrUlmesinin olanak.sızlığını kanıtlamasıyla bu milcadele karakterini isımla
mıştır. Son saldırı, koşulların somut tahlilinin, karşılıklı gUçl« dengesinin 
delişmemesine ralmen, bunlarda köklü bir deAişikJik olmu$çasına bu mUca
dele biçiminin deliştirllerek artık eskisi gibi mUcadelenin imkınSlZıaştığl 
kanı�nı ya"lış olarak doğurabileceK bir tuzağın parçası olarak öngöriJlmüş
tür 

Türkıye Işçi Partisi. bugüne kadar olduğu gibi. bugünden son� da. ken
disine ve demokrasi, bağımSızlık, sosyalizm nilcadelesine yönelecek saldrıla
rn önUrAl kesecek tedbirl«i alma ve etkisizleştirmedeki tutarlılılını ve kanrlı
Iılını devam ettirecektir. TIP'in girdiği böylesine bir sUreci tamamlamaktıın 
caydırmayı; en azından önUne engeller koymayı amaçlayın ne bu saldrı ne de 
başkaları hedefine ulaşamayacaktır. 

_ _ __ _ , ____ :_ ....... __ .II=IIIZ:.ıoilf_ •• _ •• ra:ıı ___ r __ I __ ... __ Iıı:ııı:ı __________ ... 



TORKiYE'DE YIJRflYflS 

FASiST KUNDAGA künse" biraz kesenin aezını 
kıpU'datması istenmektedir. 

HAVA KÖPRÜSÜ • 

YESiL ISIK 
• • 

". Carter imzaladı, ambargo 
kalktı ..... 

Dört yıla yakındır Amerika 
Birleşik Devletleri tararından Tür
kiye'ye uygulanan 'iilah ambar· 
gosu geçtiğimiz haltarun ortala· 
rında kaldırıldı. 

ABD Başkaru Carter ambar
goyu kaldıran Dış Yardım Yasa
sını imzaladıktan sonra yayınla· 
dı�ı bildiride şöyle dedi: 

"�o Bu yasa bize Türkiye ile as· 
keri işbirli�imizi yeniden tam 
olarak kurma olana�ını sa�ladı�ı 
gibi ilişkilerimizde de yeni bir 
dönemi başlatacaktır .. :' 

Senarist Bakan Ozaydınlı: Faşistler
le ilerici güçler arasında hakemtik 
çabası faşizmin ekmeRine yaR sürü-
yor. 

öte yandan Ecevit iktidarı üs' 
ler sorununda Demirel dönemle
rinde olduA:u gibi "ulusal onuru" 
zedeletmeyecektilo.. Uı'lerde 
" Türk  bayragının dalgalanması" 
koşulu aranacaktı. çatının ıltl 
gene eskisi gibi olacaktı amı, 
önemlı olan çatının üstüıxie dal
galanacak bayraktı! ... 

Bu arada, Cırter'm ambargo
yu kaldıran yasayı imzalamuay
la birlikte Türkiye'ye acele ABD 
Hava Kuvvetleri Lojistlk Başkam 
Orgeneral Bryce Poe gönderil· 
mişti. Orgeneral geçtiA:imiz çar
şamba günü Türkiye'ye gelerek 
gerekli inceleme ve denetlemele
re başladı. 

emer. devletinin tüm ilerici 
dünyada iflas etmiş cikletini bir 
kez daha çi�nemeyi de ihmal et· 
medi. 

"- Bu ilişki, yalruzca karşılık· 
lı güvenli�imizi ilgilendiren 
konulardan ötürü de�iI. ay tu za· 
manda demokrasiye olan' ortak 
baflıll�ınllz açısından da önemli· 
dir ... " 

rekli olarak geri çekilmesi. ve 
adaletli, müzekere ile varılacak 
bir çözümü amaçlayan toplum
lararası görüşmelerin yakın bir 
tarihte ciddi olarak yeniden baş
laması için iyi niyetle hareket 
ettieini belirliyor ve belgeliyo· 
rum .. ." 

ambargonun kaldırılmış olmasın
dan duydu� sevinci dile getirir
ken, Başkan Cmer gibi kendisi· 
nin de, iki ülke aıaSlnda "yeni ve 
olumlu" ilişkiler döneminin baş
layacafına inandtgını ifade etti .. 

�i 
,
öy.le "pat" diye açmayacaktı 

us len ... 
Bu konuyu Amerika ile esas

lı pazarlık unsurları olarak deeer
lendirilecekti. 

Buna ilişkin ipuçlarl,Başba· 
kan Ecevit'in açıklamasında buL
mak da mümkündür. Ecevit 

'ambargonun kaldırılmasından 
sonra yaptıltı açıklamasuun son 
bölümünde şöyle...diyordu: 

Gelişmelerin geçtigilniz ha!· 
taki basamaA:ında Türkiye ile 
ABD arasında hemen hemen bir 
hava köprüsü kuruldu. Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunun 33' 
ncü toplantısıyla karışık Ameri· 
kan yetkilileriyle görüşmeler 
yapmak için orada bulunan Dış
işleri Bakanı Gündüz ökçün'den 
sonra bir TOStAD Heyeti de 
Amerika'ya uçtu. 

TUSlAD Yönetim Kurulu 
Feyyaz Berker başkanlılındaki 
heyette, Genel Sekreter Güngör 
Uras, � -kir Eczacıbaşı, Şaban 
Gazio�lu, Jak Kahrni, Asım Ko
cabıyık, Ali Kocaman ve Melih 
Ozakat bulunuyordu. Heyet 
"Türk ekonomisinin kalkınma 
potansiyeli" ile ilgili bir raporu 
a�ababalarına sunacaktı. Soouç 
olarak da "mümkünse" bir mik· 
tar taze para istenecektL.. 

Mesajın son kısmında da Car· 
ter şunları söylüyordu: 

YENI TESLIMIYET 
KELEPÇELERI 

Sıra, ambargo kararından son· 
ra kapatıldlfl yolunda ısrarlı id· 
dialar buıunan "üs"lerin açılma
sına gelmişti. 

lt- Türkiye ile tam askeri işbir
lieinin yertiden başlamasının Bir
leşik Amerika'nın ulusal çıkarı 
ve Kuzey Atlantik Paktı örgütü· 
nün çıkarına oldufunu ve Türk 
hükümetinin Kıbrıs sorununa 
adaletli ve barışçı çözümü, göç 
menierin yakın bir tarihte barış 
içinde evlerine ve mülkleri baŞı
na dönmeleri ve Kıbrıs sorununa 
bir çözüm koşulu içinde Türk as
keri birliklerinin Kıbrıs'tan sü-

Ekonomisi emperyalist dev· 
letlerce "eyalet" kurallarıyla 
yönlendirilen Türkiye, askeri 
alanda çarptırıldıeı cezadan dört 
yıla yakın bir zaman sonra "ko
şullu" olarak kurtuluyor, bu kez 
yeni teslimiyetlerin kelepçesine 
el uzatıyordu. 

Carter'ın bile artık açık açık 
söylenmesinde sakınca gönnedi· 
� "Amerika Birleşik Devletle· 
rinin ulusal çıkarları" açısından 
üslerin eski işleyişine geçmesi 
için Milli Güvenlik Kurulu 'nda 
bir görüşme yapılacak, daha son· 
ra da kurulda beliren gÖlÜşler 
do�rultusunda Bakanlar Kurulu' 
nca bir karar alınacaktı. 

ii. Amerika Birleşik Devlet
leri ile canlanacafltu umdu�· 
muz ilişkilerimizin yalruz savun-" 
ma yapunıza defil, ekonomimi· 
ze güç katacak bir biçim alması· 
na önem verilecektir . 

Hükümetimiz, savunma gücüy
le ekonomik gücün birbirinden 
ayrılamayacafının bilinci içinde 
davranmaktadır ve davranacak· 
tır ... " 

SOKAN 
PENTAGON'UN ESKI 

ŞEFININ HUZURUNDA 
Böylesine bir tablo üzerinde 

Washington ve Ankara ormk gö· 
rüşlerirti dile getiriyorlardı. 

Başbaka, n Bülent Ecevit, 

Ambargonun kaldırılması ka
rarından sonra bu konuda baş
kent siyasal çevrelerinde konu
şulanlara bakılırsa Ecevit iktida· 

Bu sözlerden ortaya çıkan an
lam açıktır. Amerika'dan "müm- 'YÜRÜYüŞ"ün dizgiye ha· 

ilerici güçler TiP' e yönelen saldırıyı protesto ediyor 
ışçi sınıfııu ve demokratik güçleri heder alan raşist saldırılara, önceki 

hafta Cumartesi günü, nitelik ve önem bakımından yepyeni boyutlara ulaşan 
bir yenisi eklendi. Faşist çetelerin silahlı saldırısına bu kez Türkiye İşçi Paı'· 
tlsi Genel Merkezi heder seçilmişti. ıki silahlı faşist, Parti Genel Merkezi'nln 
de bulunduRu binaya girerek önce TİP Genel Sekreteri Nihat Sargın'la görüş
mek istediler. Sargın'Ia göri.iştülÜlmeyen faşist �Idırganlar, götürüldükleri 
Tİp tstanbulU Merkezi katında, h Sekreterinin odasında bulunan toplulu�a 
raıgele ateş açarak iki kişiyi yaraladılar ve hızla binadan uzaklaştılar. 

11p Genel Sekreteri'ni ve bütüniiyle Türkiye Işçi Partisi 'ni hedef alan 
bu saldırı, Türkiye'de faşist tınnaruşın bugüne kadarki boyutlarından çok da
ha ileriye ulaşt�ını gösteriyordu. Saldırı, "anarşi" sözcü�üyle masumlaştırı· 
lan faşist tırmaruşm "can çekişti�ini" öne sürerek, sorumluluklarından sıy· 
rılmaya çalışanların körlü�nü bir kez daha belgeliyori daha da önemlisi, 
raşist saldırganların CHP hükümetinin bugüne kadar izledi�i pOlitikadan nasıl 
cesareUendi�ini de ortaya koyuyordu. Planladıkları her saldırı ya da cinayetin 
"faiU meçhul"ler arasına katıldıfını gören faşist mihraklar, bu durumdan aL
dıkları cesaretle, şimdi do�rudan d'oeruya bir siyasal partiyi, işçi sınırının bi· 
Iimsel sosyalist politik örgütünü hedef almışlardı. 

Saldırı üzerine Başbakan'a bir telgraf çeken TİP Genel Başkanı Behice 
Boran, bunun yalnız kendilerine defil, "anayasal güvence altındaki siyasal par· 
tiler kurumuna ve hayatına karşı" oldu�unu belirtiyor; "son derece ciddi ola· 
yın, önemle ele alınıp faillerinin kararlılıkla ve bütün olanaklar seferber edile· 
rek peşine düşülmesini ve mutlaka yakalanmalarını ve benzeri saldırıların yine. 
lenrnemesi için, etkin önlemler alınmasını" talep ediyordu. 

Faşist çetelerin Tıp Genel r-.'ferkezi'ne yönelttifi saldırı, bütün yurtta 
ilerici güçler tarafından tepkiyle karşılandı. YülÜyüş baskıya hazırlandıfı sı
rada Tıp Genel Merkezl'ne ulaşmış oldue-unu ö�rendl�lmiz mesajlarıyla ya 
da basın açıklamalarıyla saldırı olayını protesto eden kuruluş ve kişiler ara· 
sında şunlar bulunuyordu: TSlP Genel Başkaru Ahmet Kaçmaz, DISK Genel 
Sekreteri Fehmi Işıklar, TUM·DER Genel Başkaıu Erhan Tezgör, TüTED 
Istanhul ŞubesI, Mimarlar Odası Istanhul Şube�, MMO Istanbul Şubesi, Ürün 
ve Barış ve Sosyalizm Sorunları dergileri, Talip öztiirk. çetin Altan, Aşık Fer· 
mani, Ardahan Yalnızçam Has Köyü Orman ışçileri adına Yusuf Akarsu, Cev-
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det Demırci, Bahaııın Cantürk. DISK G.nel Merkezl olayla 1""1 oluak buına 
yaptıgı bır açıklamanın yanısıra,Içi,ıeri bakanı .. da bır telgraf göııdonıek 
olayın faiUerinln yakalanmasını istedi, Başbakan Bülent Ecevit d. TIP Gııuıl 
Merk .. I'ne gönderdlgi mesajda oaldınyı klOldl ve olaym takIpçisi oldu"",u 
belirtti. 

Saldırı olayııun ilericl ve demokratik güçler arasanda yarattJI. tepki 
konusunda bilgisIne başvurdugumuz Türkıye I,çl PartisI Genel Merkezl'nden 
gönderilen mesajların cevaplandılı ve sözü geçen tüm kişi ve kuruha.ıaıa 
teşekkür edlldlgı bildirildI. 

IŞÇı SINIFI HAREKETININ GÜCü 

Hızla daha yüksek mevzilere dogru tırmanınay. çalışan fqlst saldKıla' 
rın Türkiye I,çi Partısl'nl heder alm ... bır ras\antı dej!lIdlr, Geçtilimi. aylar, 
Türkiye IşçI Partl,!"nln tüm yurt çapındakI örgUUenm.slnln hızla daha gOlÜf 
boyutlara uJaştlRı bir dönem oldu. 1 Haziran'da başlayan ve 30 KUlDl" ka. 
dar sürecek olan yerel kongreler döneml boyunca, şu ana kadar 164 Ilçe ,. 9 
il kongresi tamamlandı. Tamamlanan KocaeU, Hatay, Adana, Antep, Antalya. 
Samsun, Amasya, ıçel, Tekirdag il kongreleriyle bırııkte, yerel kongreler IÜ, 
resirun sonuna kadar 35'� aşkın 'I1P il örgiltünün kongresi yapılmış olacak. 
Yine aynı sürenin sonunda ilçe kongrelerinin sayısı 200'ü aşmış olacak. 

Yerel kongrelerle bırlıkte ötgüUenme çalışmalarını da hızlandıran Türki
ye lşçi.PartlSı, 7v ve 8 Ekim tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan Genlı. 
leHimiş O1a�an h Temsilcileri Toplantısı'na hazularuyor . II Temsilcileri Top. 
lantısı, olafan gündemindeki dl�er maddelerin yanısıra, Tıp Merkez Yönetim 
Kurulu'nun son toplantısında aldıltı "ü .. e kazanma kampanY8Sl"nın başlatıl
maS! karanyla ilgili çalışmaları da delterlendlrecek. 

TIP'ln böylesi hızlı bır biçimde gelişip güçlenmesi, Parti'yi hedel alan 
saldırıların, gerici güçlerin hangi korkusundan kaynaklandıfını gösterdıeJ ka
dar, bütün bu saldırıların Işçi sınırı hareketini zayıf dUşüremeyecetlnl de ka. 
ruUamaktadll'. İşçi sınıfı hareketi ve onun politik örgütünün öncülüAlinde sür
dürülen baRımsızhk, demokrasi, sosyalizm mücadelesi, böylesi saldlrdardın 
yılmayacak kadar saAlam temellere daya1ıdır. 



Faşist saldınya hedef olan illerin delişmez görüntüsü: Korku ve ıssızhk. 

zırtanehAı sııalarda da, Başbakan 
YardunC!S1 Faruk Sükan'ı Ameri
ka'ya hareket etmesi bekleni
yordu. Süka.n, Ankara'nın hava 
kirliliRine karşı haz[[lanan iki ay
n projeden birinden birine kredi 
bulmak için Dünya Bankası ilgili
leriyle görüşecekti. Tabii bu 
arada iki "eski dost" buluşma
sında Sükan'm Mc Namara'ya 
söyleyecekleri de olmabdır her
halde. Pentagon'un eski şefinin 
Türkiye'de merak ettiRi bazı şey
ıer olmalıdır ... 

Bu aradaJıaşkentte Amerikan 
parlamenterleri görülme�e baş
landı. 'I\irk:iye ile Amerika ara
sındaki ilişkilerin "daha saRlam 
temellere" otunnası için geçmi
şin yaralarmm temizlenmesi mis
yonuyla hareket eden bu heyet
'ler Ankara'da sessiz ve derinden 
görüşmeler yaptılar. 

öte yandan OECD Türkiye'ye 
yardım konsorsiyumu yetldlileri 
de Paris'te Türkiye'nin ekono
mik darboRazdan ÇıkıŞ için son 
şaflS1nı kullandıtı yolunda de· 
meçler veriyorlardı. 

Paris'ten dönen Milliyet gaze· 
tesi muhabiri Emin Çölaşan'ın 
yansıttlRı haberlere göre, OECD 
yetkimeri. "gerekli ekonomik 
önlemler almmadı�ı takdirde 
Türkiye'nin sorunlarının giderek 
daha da a�ırlaşmasının kaçmıl· 
maz olaca�ı" görüşündeydiler. 

Konsorsiyum yetkililerinden 
Mr. Kuhn "Hükümetin ekono
mik darbo�azlardan çokmak 
amacıyla aldı�ı önlemleri olum
lu karşıladıklanru" belirtiyor ve 
şöyle konuşuyordu: 

"- Meclislerde bekleyen vergi 
. tasarıları gerçekleştiC"1 takdirde 

ekonominin daha tutarlı ve düZ· 

Eczacıbaşı da 
vakıf kahramanı oldu 
LS Eylül Cuma \Pirii Resmi G .. e .. 'de V,kıflar Genel MüdUr· 

lUiü t3r'ıfından ilginç bır ilın yıyınlandı. 
han'eIa, hayırsever iş  adamlarımızdan Mehmet Nejıt Eczacı· 

başı'nın ıstanbul'da yeni bir vakıf kurdulu bildiriliyor. Dr. Ne' 
jıt F. ECZiilcıbışl Vıkfı adını taşıyan bu kuruluşun mal varlığı 
1000 TL. nomlnal deAerli ve 10 bin adet imtiyazlı pay .senedin· 
den oluşuyor. Istanbul 4. Hukuk Mahkemesi'nin 17 Temmuz 
1978 tarihli kararı ile tescil edilen vakıf "yurdumuzun ekono· 
mik kalkınmasını kıonda bulunmak, bilim, kültür ve eğitim a· 
lanlarında Türk toplumuna hizmet etmek gayesi" ile kurulmuş! 

Ilaçların hayır! amacıyla piyasadan çekildiğl ve fiyatlarının 
ırttırıldılı �nlerde böylesi vakıf girişimlerinin bütUn kalkınmı. 
edebiyatına rığmen ne anlama geldiğini saiır sultan bile duyÔJ. 

Kimbilir, B.y Eczacıb.şı belki de TV'de pu ... \Pinleri yayın
liiIIliilll Vıkıf dizisinden esinlenmiştir? 

gün bir yönde işlemesi mümkün 
olacaktır .. ." 

Kuhn, Türkiye'nin sorunlarını 
yakından izlediRini saklamıyor 
"özellikle 1975 . 1977 yillar. 
içinde Türkiye'nin yanlıŞ ekono
mik politikalar uyguladıRını, kısa 
süre içinde ekonominin ödeme 
gücünü aşan kısa vadeli borçlan
malar yaptıRıru" belirterek 
şunlan söylüyordu: 

"- Biz duruma Mayıs ayında 
el koyduk. Ancak bu tarihe ka
dar 6 ,6 milyar dolarlık kısa va
deli dış borç birikmişti ve bizim 
açunızdan yapılacak fazla bir 
şey yoktu .. ." ' 

öLMEYECEK KADAR 

Emperyalizmin başlıca mer
kezlerinden gelen haberler de 
göstennektedir ki, Ecevit iktida
rı şimdilik üzerindeki güveni sür
dünnektedir. Uluslararası para 
şebekelerinin istekleri, dayatma
ları yerine getirilmekte, fakat bu
na karşılık henüz ancak" nefes 
alabileceti desteRi bulmaktadır. 

Ama neresinden bakılırsa ba
kılsın Türkiye kapitalizmi tam 
bir çıkmazın bataeındadır. Bu 
batakta her gün bir adım daha ol
gunlaşt[[ılmaya çalışılan faşizm 
kurgusu arasındaki senkron artık 
pek açık sıntmaktadır. 

Ecevit'in bütün iddialarına 
karşın Caşist terör odakları ser
bestçe kan, şiddet ve vahşet saç
maktadırlar. 

MHP ve yan örgütleri şiddet 
ve cinayet eylemleriyle başbaşa 
alabIIdiAlnce serbestür. Başta 
Genel Başkanları olmak üzere 
derece derece tüm yöneticiler Ca
şist tezgahı önnektedirler. 

Buna karşılık İçişleri maka· 
mında oturan İrfan özayt1ınh 
adındaki bakan eliyle iktidar fa
şist kundaRa bir anlamda göz 
yummaktadır. Türkiye ışçi Parti· 
si Genel Merkezl'nde lk1 silahlı 

çeteclnin Genel Selaeteri vunnak 
ıçın araması, iki kişiyi kurşunla
ması ve ondan sonra da kayıpla
ra karışması İçişleri Bakarum 
Ugilendirmemektedir. 

Burjuvazi büyük bir Iştahla 
suç dosyasını kabartarak çıkış 
yolu aramaea çalışıyor. Ve Tür
kiye'de halkın örgütlü gücünün 
bu karaniıRı yaracaeına olan 
inanç ve bilinç de günden güne 

, olgunlaşıyor. Tüm ilerici , yurtse
ver,demokrat güçlere, sosyalistIe
re büyük ödevler düşüyor. Yanm 
yapmak ve yaratmak, bugünden 
yaratıcı ve özveriıı çabalann ör
güUU dı nami Riyle mümkünancak. 

Bütün kannaşa ve şaşırtmaca
ları karşın bu gerçek 'mrkiye'de 
yaygın�arak paylaşıhyor ... 

İnsan hakları 
gündemde 

ERSEN SANSAL 
Insan hakları konuıu; de

mokratikleşme sürecindeki ül' 
kelerde ve bizde, hukuk kuru
luşlarının ve hukukçuların ça
lışma programlarında KÜDcellik 
kazaruyor. İstanbul .Bazo'sunca 
100. kuruluş yıldönümü nede
niyle geçen hafta içinde düzen
lenen toplantı bu konuya ayrıl
d •. 

lnsan hak1an konusu, yüz. 
yıllardan beri, ulusal ve ulus
lararası düzeyde, bütün dünya 
hukukçulanrun, siyaset ve dev
let adamlarının başlıca u�raş 
alanlarından biri olmuştur. Bir 
yandan egemen suu! ve iktida
rm hegemonyasını sürdürmek 
için temel hak ve özgülıük.]e
rin kııntlanıp mnulandınlmuı, 
öbür yandan iktidann zulüm ve 
keyfi yönetimine karşı temel 
haklar mücadelesi sürüp gitmiş
tir. özellikle kapitalist döneme 
geçildikten sonra; anayasal ve 
siyasal belgelerde, uluslararasa 
antlaşmalarda konu giderek 
önem kazanmış; burjuva 
toplumlarında egemen sınıf ik
tidanna temel haklar mücadele
sinin geti.rdi� sınırlamalar, de
mokratik.1eşme yolunda 
küçümsenemeyecek katkılarda 
bulunmuştw. 

XX. yüzylİ insan haklan bel
geleri araSlnda Birleşmiş Mil
letler (BM) metinleri kuşkusuz 
önemli bir yer tutar. 26 Hazi
ran 1945 tarihinde imzalanan 
ve 24 Ekim 1946 tarihinde yü
rürlüRe giren BM Antlaşmasın
da, insan haklarının korunması 
ile ilgili önemli hükümler var
dır. Antlaşmanın önsözünde ve 
çeşitli maddelerinde; insaı..'n 
temel haklarına, kişinin onw 
ve deRerine. kadın erkek hak 
eşitliRine, ırk, cins, dil, din 
:arkı gözetilmeksizin herkesin 
insan olma haklarına ve temel 
ö:.:güllüklerine saygı ilkeleri yer 
almakta; insan halcJarının geliş
mesi için komisyonlar kwu\" 
ma" öngörülmektedir. Nitekim 
daha sonra kurulan kOmiSYOF 
ta .. Cmdan ha.ula ... n �n 
Hakları Evrensel Bildirisi, O 
Aralık 1948'de BM Genel -
rulunda kabul edilmiştir. -
mamı otuz madde olan bi 

. -
ride temel hak ve özeürlü er 
sıralanmakta ve bildirinin -

nuncu maddesinde, bildinde 
sayılan hak ve özgürlüklerin 
"bir devlet, zümre veya fert 
taraCından yok edilmesini gü
den" yorwnlamalara hak veri
lemeyeceRi belirtilmektedir. 

Türkiye, 23 Şubat 1945'te 
BM'e hazırlık çalışmaları sıra
sında katılmış, BM'in 45 kuru
cusu arasında da yer almıştır. 
BM Antlaşması ve Adalet Di· 
varu Statüsünün kabulü, 1 5  
ARu.t08 1945'te T.B.M.M. ta 
rdından onanmışm. 

wan hakları açııından, ül
kemiz iç in önemli bir başka 
kaynak da, Avrupa İnsan Hak
lan Sözleşmesidir. 5 Mayıs 
1949'da kurulan Avrupa Kon
seyi'nin 6 ARustos 1949'da ya
pılan ilk toplantısında Türki 
ye'nin de üyeliRi kabul edil
miııtir. Konsey Statüsünün 1 .  
maddesinde, kuruluş amaçlan 
araaında temel Insan hak ve öz
gürlüklerinin korunması ve 
geliştirilmesi ilkesi de bulun· 
maktadır. İnsan haklan koııu
sundaki çalı,malarını .ürdüren 
Konıey, 3 Kasım 1966'te Avru
pa İn18n HakIan Sözleşmesini 
kabul etmi, ve !naan Hakları 

Avrupa Divarunı kurarak, .öz
leşme ilkelerinin yürürlü!tüne 
ilişkin zorunlu yaptırımlar da 
konulmuştur. 

Yaşama hakkı, güvenlik hak
kı, işkencenin ve insanlık dışı, 
onw kırıcı iş1ıemlerin yası.k1an
ması, baRunSlz ve taraCSlz mah
kemeler önünde yargalanma, iş
lendiRi zaman suç sayılmayan 
bir mı nedeniyle mahkum edi
lememe, konut ve haberleşme 
gizlili�i, düşünce ve düşüncenin 
açaklBnması özgürlü�ü, toplan· 
ma, demek ve sendika kurma 
hakkı, cins, uk, dil, din, siyasi 
düşünce, ulusal ve sosyal kö
ken, azınlıla mensup olma Car
kı gözetilemeyeceAi; sözleşme
nin ilk maddelerinde sayalan in
san hakları arasındadu. Bunlara 
daha sonra serbest seçim ve 
e�itim hakları da eklenmiştir. 

Bu hak ve özgürlüklerin ta
nmmamasma karşı, uluslararası 
düzeyde güvence organları da 
kurulmuştur. Bunlar İnan 
Haktan Avrupa Komisyonu ile 
İnsan Hak1an Avrupa Divaru
du. 

Türkiye, Avrupa KOnM!yi' 
nin üyesidir ve Konsey üyeliRi
ne ilişkin Kanun, 1 2  Arabk 
1949'da T.B.M.M'nde kabul 
edilmiştir. Ancak bu üyelik ol
dukça eksiktir. Sözleşmenin 
1 5 .  maddesi ile, "her gerçek 
kişi, hükümet dışı her kuruluş 
veya her Cert toplulutu'nun 
Komityon'a başvurabilmeli 
düzenlenmektedir. Gene 46. 
maddede ise, Divana yaJ1lç 
gönderme yetkisi tanınma ıda
dır. Türkiye Avrupa Insan Hak
lan Sözleşmesi'nin bu madde
lerini onaylamamıştır. Bu n"
denle de Türkiye'de kişilerin 
Komisyona başVUlma h aklu 
bulunmamaktadır . 

Avrupa Koneeyi, tüm Av
rupa ülkeleri için uluslararaıı 
bir uygulama bütünlülü aetir
mekte olduRundan, sözleşmede 
sayılan temel hak ve özgürlük
lerin de uluslararası bir uygula
ma denetimi amaçlanmaktadu. 
Bugün Türkiye Cumhuriyeti 
yurttaşlan, bu haktan kişi ola
rak yararlanamamaktadırlar. 

Türkiye'nin Avrupa Konseyi 
üyelili, aarip bir durumdadır. 
Bir yandan üye olarak sözleş
me ilkeleri kabul edilmekte, an
cak kendi ülkemiz için bunlann 
uygulanması ise reddedilmek
tedir. Başbakan Ecevit, Avrupa 
İnsan Haklan Komisyon ve Di
varu'na kablmayı saRlayaeak 
antlaşmanın imzalanacatını 
söylemekle birlikte kısa vadede 
bu, aerçekleşecek gibi görün· 
memektedir. Bu da, Türkiye'de 
insan olma temel haklarını iste
menin eetireeeRi kuşkular ve 
zorluklardan etkilenmektedir. 
Gerçekten de buaün, Türkiye' 
de düşünce ve düşünceyi açık
lama öZ(Ürlülü, örıütlenme 
hakkı, Avrupa Konteyi üye. 
öbür ülkelerdekinden çok Cark
hdır. Buıün hAlA, raşm ıtalyan 
Ceza Kanunu'nun mirıw 141. 
ve 142. maddeler yürürlüktedir. 

Türkiye. Avrupa Konteyi' 
nin güvence organlanna kişi.el 
başvuru hakkmı tanımamakla 
birlikte, ilke olarak Sözleşmede 
yer alan hükümleri kabul etmiş 
bulunmaktadır. önemli olan, 
bunlann Türkiye'de de yürür
lüte ve uygulamaya aktarılma
mdır. Bultonuda da ülkemiz hu
kukçulanna küçÜnltenmeyecek 
bir görev düşmektedir. 
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Sosyal-iş üyesi 

Ankara GEMAS ve 

izmir Köy-Koop Birliği 

işçileri grevde 

DISK'e boğlı SOSYAl.lş Sendikasının ÖfBÜtlü bulundu�u 
Ankor.ı'd;ı kurulu GEMAŞ işyeri 25.S.197S'den bu yana grevd�, 
1S.S.197S'de başlayan II. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri, 
işverenin uzlaşmaz tutumu sonucu uyuşmazlıkla sonuçlanmıştı. 
Işverenin ı .  Dönem toplu iş sözleşmesi ile elde edilen kazanım
IMdan bile Fri teklifler ileri sürmesi, otuu yakın maddede an
I�ma yAlanamimasına yol açtı. Ekonomik hakların geliştiril
mesine ilişkin taleplerin )?nısll'3., Sosyaı-Iş'i" iş güvenliği, 13 ve 
17. mıddderin etkisiz hale getirilmesi, istifa halinde kıdem tn
minaıt ıibi kalıcı kanmm hedefleri de uyuşI'NZlık konuları ara. 
Slnda bulunuyor. 

GEMAŞ g .. vi SOSYAl·lş Sendikasının 1 976 yılındaki Sı· 
SAG grevi gibi özel bir anl,m taşıyor. Gemaı A.Ş., mühendislik 
ve kontrolörlUk hizmederi gören özel bir fırma.TEK Afşln Elbis
tan Termik Santralı, Hoşap Elektrik Santralı, Gördes Barajı, 
PETKıM Aliağ .. tesisleri ve Gemlik Azot Sanayii Amonyak Te
sislerinin Tatbikat projeleri ile TKI Afşi" Elbistan işçi laimanla
rı ve Su Getirme projeleri Gemaş'ın yaptığı işler arasında bulu
nuyor. Işyerinde çalı�n altmışaltı kişinin tümü Sosyal.lş üyesi. 
Çalışanlarm yirmialtısı mühendis ve mımar, yirmiikisi teknik 
ressam olırak görev yapıyor, diğer üyeler idari ve hizmeti! kad
rolarda çalışıyor. Rakamlardan da açıkça görülebilece�i gibi 
Gemaş,· ağırlıklı olarak teknik elemanların çalıştığı bır işyeri. 
Gemaş grevine, işyerinde çalışan teknik elemanlar ve diğer iş
çiler elele çıktılar. 

Gemaş işvereni, toplu sözleşme görüşmeleri boyunca, sendi
kayı ve işçileri oyalıyarak vakit kazanmaya çalışırlc:en, kurdu
lu paravan şirket Isls A.Ş. nin piyasada tutunmasını sallama 
çabasındaydı. Hatta bu paravan şirket adına piyasaya teklif ver
dili bile ölrenilmişô. Işverenin tezgahladılı diğer bir kirli iş, 
hazırlamayı taahhüt ettiği Gördes Barajı kesin projelerini grev 
öncesinde amamlanmadan E.I.E. Idaresi Genel DirektörlUlUne 
teslim etmesi oldu. Gemaş patronu, E.I.E. Idaresi ile anla$iilnk 
projeyi ilerde tanıunlamak vaadinde bulundu ve tam teslim edil
miş gibi işlem görmesini �ı.dı. SOSYAl.lş Gemaş grevini kır. 
maya yönelik bu tUr tezgahları bozarak, Işverenin oyunlarını bo
şa çıkardı. 

Öte yandan ızmir Köy Koop Birliği çalışanları da i i .  Dönem 
toplu Iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması 
üzerine sendikıları SOSYAL-Iş 'in önderliğınde greve başladılar. 
Görüşmeler boyunca uzlaşmaz bir tutum Içinde bulunan Işyeri
nin CHP'li yöneticilerine, SOSYAL-Iş üyeleri, grev yerinde asılı 
bir pankMtla en özIU biçimde cevap veriyorlar: UMUDUMUZ 
IŞÇi SINIFlDIR. Sınıf ve kitle .. ndik.cılı�ı ,nl.yışının v .. ge. 
çilmeı bir ger.�i oI,n grey �iıiml, ızmir Köy Koop BirliAinde 
� b�ŞMıyla sürdürülüyor. 
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Ortaokul ve liseler açılıyor 

MiLYONLARCA GENCi 

BEKLEYEN GÖREVLER 
Olkemizdeki e�itim sorunları 

ile UgUi çok şeyler söylendi ve 
yazı1dl. Bu�n için de bu söyle
nenleri çok büyük bir ölçekte 
tekmrlamak mümkün. Çünkü so· 
runların belirtilmesinden öte, 
çözüm yolunda ciddi-aynnWı 
pek az çalışma var. Onlar da ik· 
t1dardaki CHP dahil hiç bir hü· 
kümetçe hemen biç dikkate alın
madı, alınnuyor. Hatta şu nokta
yı da gÖZıemlemek olasıdır ki, 
CHP aAulıkh hükümet, sorunla
nn çözümünde demokratl�m 
zorunluluAunu yerine getirmek 
şöyle dursun, tam tersine ald�ı 
kararlar ve hayata geçirdi�i uy
gulamalarla ço� zaman demok
ratlık sıfatına bile gölge düşürü
yor. (Liseler Disiplin Yönetme
likleriyle ilgili degişlkllkler, E�· 
tim Enstitülerindeki kaypak, ka
rarsız politika, yurtlarm boşalttl· 
ması. kararı, bu uygulamaların ilk 
akla gelen örnekleri ... ) 

EGITIM, üRETIM IçiNDIR! 

Yaratıcılıktan araştırmacılık
tan kopuk, �itimin üretim için 
planlanmadı� e�öm sisteminin 
içinde bulundu� durum yasadı-

DEVRiMCi YOL 
"iKNA" 
EDiYOR 

Cumhuriyet Gazetesine abo
neyseniz, slıin kapınızın da önü
ne 5. sayfası. açık bir Devrimci 
Yol Dergisi bırakılmış olabilir. 
Hatta Cumhuriyet gazetesi oku· 
du�unuz " devrimci" bazı genç
ler tarafından görülmüşse, bu 
eylem bu kadarla da kalmıya
bilir. FUli bir saldııı lle karşılaşa· 
billrslnlz. Bu, gençlerin "ne ka
dar eylemci" olduklaruıa baeıı. 

Devrimci Yol, Cumhuriyet 
Gazetesinin sürdürdü� yayında 
bazı noktaları eleştirerek ve bun· 
ların düzeltilmesini isteyerek on
beş giinlük bır "ıhtar" kampan· 
yası. başlattı. Cumhuriyet Gaze
teslnin eleştirilmesine söylene
cek bır şey yok. Nitekim YURU· 
YU Ş bugüne kadar çeşıtlı dera· 
lar Cumhuriyet'I eleştirdi. Bun
dan sonra da hiç kuşkusuz eleş
tirecek. 

Ancak bugüne kadar umutla
nnı Cumhuriyet Gazetesi'ne baR
layan, ceplerinde Cumhuriyet 
Gazetesi Ile seçim sandıkları ba
şında CHP 'nin sardık gözlemcm
�ni yapanların, bugünkü davra· 
nışlanna ne demeli? Dün de "tek 
yol devrim"di, bugün de ... 

KJUelerin devrimci mücadele
sine Inanmayan, bireysel terörü 
devrimci mücadele biçimi olarak 
görenlerin böylesine bır kampın· 
yada yapabilecekleri bir başka 
eylem türü bulunmuyor. Şaşkın
bRa dönüşen küçük burjuva ıce
leclURI gazete okuyanlan tek tek 
"ikna" ebneye çalışıyor. 

RımlZ kapitalist yapmın dogal 
sonucu. 

ıçınde yaşadı!ımlZ kapitalist 
yapı lçlndekl �t1m, yalnızca üı· 
kenln geri ve çarpık kapitalizmi
nin birim sürede daha fazla ksr 
elde edebilmek için, ihtiyaç duy
dueıt uzman eleman ihtiyacının 
karşılanma.sı.na yönelik planlanı
yor. Bu, tümüyle üreümden ko
puk planlama da, "genel kültür" 
vb. kılıfları altında sürdürülüyor. 
Ostelik sorunun can alıcı bir eti
�er noktası da; bu yanlış planla· 
ma, ülke çapında kapitalizmin 
bölgeler araSlnda eşit olmayan 
gelişmesinden dolayı "fırsat eşit· 
sizll�l" şeklinde yaşama geçiyor. 
Bölgeler arası.ndaki "fırsat eşit
sizligı" gelişmiş bÖıgelerdekl ge
lir düzeyleri farklı toplum kesit-

lerinin okuma ça�ındakileri için 
de geçerlili�ini koruyor. Daha 
kısacası, bugün ülkemizde getir 
da�tlınu da toplumun genel yapı· 
sına uygun biçimde işliyor. 

ORTA O(;RENIM 
KURUMLARı AÇılıYOR 

Söylenenlerin temel aınac:ı 
baştan sona eAHim sonınlanm 
sıralayıp sızlıomak delil. Eldm 
ayuun başuıda tüm ülkedekl orta 
öRrenlm kununlan yenı dö .. m 
egitlmine başlayacak. Başta "çı 
urulmuz olmak: üzere toplumUD 
tüm Ilerici kellimleri üzerınde pt
tikçe dozunu ve ,lddetinl arttır. 
rak sürdürülen baskı ve terör 
ortamında öRtetime açılacak or
ta öRrenhn kurumlarında eolıl. 

TAN iLLi ' DEN 
"Cumartesi ve Pazar günleri benim bayramımd .... O günler 

dostlar gelir, geç saatlere kadar konuşuruz, sıla hasreti dindir .. 
riz. Pazanesi çok gUç bir gün olur benim için. Kimse gelmez. 
Salı ve Çarşamba günleri yavaş yavaş kimsesinile alışırım. Per
şembeyi günden sıymam, çabucak geçiverir. Cuma gUnU heye· 
can başlar, ertesi gün dostlar gelecektir." 

Server Taniıli böyle söylüyor. Dünyaca UnIU Stoke Mandeville 
Hastanesinde yatağına mıhlanmış yatıyor. örgUtlü faşist terörün 
seçtili hedeflerden biriydi Taniıli. Sosyalist bir bilim adamı ol
ması nedeniyle başına gelmeyen kalmamıştı. Isteseydi bir hol
dingin yönetim kurulu üyesi veya bUyük bir tekelin danışmanı 
olabilir, bir çok meslekdaşının yaptlAı gibi "köşeyi dönebilir
di." Bilime gönül verdiği için, işçi sınrfının davasının haklıltlına 
inandığı için, faşizmin ve emperyalizmin karanlığına karşı saVlŞ· 
tıll için şimdi belden aşağısı tutmayan bir biçimde hiUtanede 
yatıyor. 

' 'Yürüyemesem de, yaşam boyu tekerlekli bir sandalye kul
lanmak zorunda kalsam da en çok istediğim, en çok ödemini 
çektiğim şey yurduma dönüp bir an önce mücadelenin daha da 
içine girmek, inandıklarııT1'uğruna daha çok işler yapmak." De· 
rnek ki Server TaniIII'yi korkutamamışıır. OlUrnUn eşiğinden 
dönmesine karşın korkmamış, aksine daha bir bııenmiş. "Ben 
bir sıra neferiyim. Beni öldürmek için sıkılan kurşunlar aslında 
benim inandlAım davaya sıkıldı." Nefes almasını gUçleştlren ya· 
ralar artık nerdeyse iyileşmiş. Amayataktan çıkması hill ola· 
nak�z. Bu yüzden de büyük bir rahauızlık duyuyor. Hep ıy .. 



den düşülen yanlışlara meydan 
vermemek gerekiyor. Şurası ar
tik herkesçe göıüiiyor. Hız1a po
Uııze olan öıırenci gençUk, artık 
yalnızca Içinde buiunduRu 'öZel' 
in sorunlanyla deRU. ülke düze
yinde, ıçınde yaşadıRı düzenin 
yaratbRı sorunlarla da Ilgileni· 
yor. 

Bu yüzden burjuvazi hızla po. 
Uııkleı;en 'orta öRrenim gençli· 
Rini' olsun "kurtarabilmek", po
litika dışında tutmak, onları 
ansiklopedik bilgilerle dolu ro· 
botlar haline geıırmek Için, hız· 
la yepyeni eRitim politikaları ve 
disiplin önlemleri geliştiriyor. 

Bütün bu yönetimsel düzenle
melerin yaıu"", gençliRI faşist 
örgütlenmelerin glidümünde 5ÜrÜ
ler haline getirmeye çalışın, . 
ve baskı ve terörle sindirmeye 
uRtaşan faşist odaklann, yeni 
dönemde tüm...ülked.e geliştirdik
leri sindirme ve yıldırma politi
�U18 eşgüdüm bir saldırı için
de bulunacak.larm.ı söylemek de 
pek gelecek için varsaymıda bu
lunmak olmayacaktır. Bu du
Nmda tüm ilericilere ve demok
ratlara görevler düşmektedir. 
Geçmişte yapılan ya�ların 
tekıarlanma .. bu defa dram deRII 
komedi olacaktır. Faşistlerin ge
nı. Y1l!mlarl polltika dışmda tut· 
mayı çalışan planlarına k&r.jl 
uyamk olunmalıdır. Onlarm iste
dikleri platformda mUaıdele en 
I"nellnde, ilerici gUçlerl Y1l!mlar· 
la bütünleştlrmez, tam tersine 
kapam. Bunu bilerek,doRro ça
lışma blçlmi hayata geçirilmeli· 
dır. 

Yıni, lIaell lençliRln birim ör· 

gütlerinl oluştunnaJt müaıdele
sinde; ıri.icadeleyi d<>aru rayın
dan saptıran, demokratlk birim 
öqüııerinin çalışmalarını "slya. 
si" çalışmaya feda etmek yanlı· 
şının üstline ödünsüz gldilmelldlr. 
Anak en az o denU dikkatli 
ohınması gereken bir diReri de, 
çeşitli baskı ve engellemeler yü
zünden, bu uRurda verilmesi ge
reken mücadeleyi ertelemek, sav
saklamaktU'. Başanlm851 gereken 
iki mücadele düzeyi arasındaki 
(akademik-demokratik ve poli
tik) baRı saRlIkiı bir şekilde kav· 
rayabilmektir. 

öRrencilerin aKademlk-de-
momtik yani kendi bulundukla
n birimlerde kuşllaşhkları so
runlarla ilgili verdikleri mücade· 
lenin, ülke çapında işçi sı.nıfunı
zm başını çektiRI baRımsızllk, 
demomsi, sosyalizm mücadele
sinden soyutlanmasına izin veri
lemez. Edinilen öRretld dene
yimlere karşuı, balen içinde bu
lunduklan yanlış anlayıştan sıy
n1amayan maocu vi> goşist yakla
şmılarda gözardı edilemez. Bu 
anlayışlarm hemen bepsi demok
ratik birim örgütlerindeki çalış
mayı, kendi "siyası" örgütlenme
leri için bir basamak gıbı yorum· 
lamakta ve demokraök birim ör· 
&ütlerine kendi "siyasi" örgütleri
ne .dam buldukları bır kaynak 
&ö1iiyIo _ktadırlar. 

Birim örgütlerinde verilen 
akademik-demokratik mücadele, 
o birimde çalışan tüm kitlenin 
k&r.jılaştıgı acU sorunlarm çözü· 
müne yöneliktir. Bu sorunların 
çözümlenmesi. yohındakl müca
deıe göstennelik bir mücadele de 

HABER VAR 
biçimde yaramadığı için iki satte bir yüzüstü veya sırtilstil çev
rilmesi gerekiyor. 

"Bizim edebiyatımız, halkımızn duygularını dile getirme bi
çimleri diğer ülkelerden çok değişik ve zengin. Örneğin bizdeki 
'cın' ve 'canım' sözcüklerini içeren bir şiiri yabancı dile çevire
mezsiniz, çünkü başka hiç bir dilde bu kavr.ımlırın karŞılığı 
yoktur." Tanilli şen, şakrak edebiyanan konuşuyor, büyük Iran' 
lı şair Hafız'dan,Sadi'den dizeler okuyor. Sonra lran'daki son 
gelişmeler Uzerine görüşlerini söylüyor. SanırSlnLZ karşınızda bel
den aşağısı felçli, yatağından çıkamayan birisi değil de lran'dan 
yeni dönmüş birisi var. "Islım marksistleri" teriminin yanlışlık
larını, gerçekte olup bitenleri yansıtmadtğmı,tersine yanlış bir 
kanıyı daha da yaygınla.ştırdığını uzun uzun anlatıyor. 

Stoke Mandeville Hastanesinde daha en iill Uç ay kalması ge
rekiyor. Sonra kurşunla parçalanan omuriliğinin tedavi edilme
sine başlanacak. Eğer başarılı olunur'Sil Server Taniıli ayağa kal
kıp YÜrilyebilecek. Yok .. ömür boyu ıekerlekli sandalye kull.· 
nacak. 

Server Taniiii yurdundan, dostlarından uzak, yabancı bir 
DIkenin bir hastanesinde bir odada tek başına yatıyor. Yurduna 
döneceği, mücadelenin içine gireceği günlerin özlemini çeke
rek. O'nu yaJnız bırakmaym, eliniz değerse bir mektup yazın. 
Ödediği yurdunda, kavgısından haberler verin. Bütiln ilericile
rin, demokratların, sosyalistlerin Server Taniıli'ye olan ortak 
borcudur bu. Adresi: Server Taniiii, S(oke Mandeville Hospital, 
Ward 3 X, Sıoke Mandeville, Buck •. INGILTERE. 

lisesi. mezunlarına üniversite giri
şlnde eşıt hak verilmesi, sınıf, 
yemekhane ve. pansiyonlardaki 
saRlıta aykırı koşulların düzeltil· 
mesi, kültürel ve sportir olanak
lar saelanması, orta öRTenim yö
netmeliRlndekl anti-demokratik 
yönetmelik hükümlerinin kaldı
rilına&i vb. 

şı" vs. türden sloganlar ve aynı 
içerikli konuşmalarla hedeften 
uzaklaştınJıp, hareketin yanıttıeı 
olumlu potansiyel böylece so
rumsuzca çarçur edilebilmekte
dir. 

Bundan politik mücadelenin 
gözardı edilmesi ya da ertelen
mesi sonucu çıkanlmamalıdır. 
Politik mücadele elbette verile
cektir. DoRaldır kı akademik· 
demokratik mücadele de siylli 
içerikli tavırlar a1mabllir. Ancak 
bu pollök tavır alışlarm hiç bır 
biçimde geniş kitleleri somut he
deOer çerçevesinde mücadeleye 
sokmayı ertelememed ıerekııl! 
unutulmamalıdır. Aksi takdirde 
demokratik blrim öqütleri çe.ıt. 
ii grupların çekişme .lam baIJ .. 
gelır kı bu da egemen güçlerin 
saldınlan k&r.jısında öqütiin ed· 
yip yokolmasına neden orur. Or
ta <>Irenim kurumlan açılırken, 
tüm ilericilere düşen görev, de· 
mokralik birim öqütlerinin "",. 
sır siyaset" tartışmalan yapılan 
alanlar haline gelmesine izin ver
memek, yoksa birim örgütleri 
kurmaya çalışmaktu-. örgütlü, 
disiplinli kitle mücadelesinin tüm 
faşist saldırılara karşı tüm antı
demokratik yönetmelik hüküm
lerine karşı en giçlü sUah oldueu 
sürekli vurgulanmalı ve hayata 
geçirilmelidir . 

AKADEMIK·DEMOKRATIK 
MüCADELE 

POLlTI K MüCADELE 
EKSENINE 

OTURMAlıDıR 
Bu yüzden, akedemlk·de· 

deRUdIr. Akademlk-demokratlk 
mücadelede elde edilecek kaza
nımlar, mücadelenin daha iyi k� 
şulla.rda verilmesini olanaklı kı
larken diRer. yandan da kitleye , 
konektlt çalışma blllnd aşılaya· 
.. k, öqüııu çalışmaom saRiadıRı 
somut kazarumlarla siyasi çalış. 
maya açık bale gellrir. 

mokratlk mücadelenin kazarum
lan doenıdan düzeni etkilemez. 
Ancakj işçi sınıfının partisi öncü
ıÜRünde verecell mücadele düze
nin bır bülün olarak deRlşmesini 
dolayısıyla siyasi Ikııdarı hedef· 
ler. 

Orta öRlenim kurumlarmda, 
birim sorunların çözümü yolun
da verilecek mücadele, yukanda 
kısaca deRlniidiRI gibi içinde ya· 
şanılan kapitalist yapıdan kay
naklanmakla birlikte, çözümü 
belirli sınırlar Içinde kaisa da, bu 
yapı Içinde de olanaklıdır. (ör· 
neRin, meslek liselerindeki emek 
sömürüsüne son verilmesi, meslek 

Anak sapkın akımlar anlayış· 
lar akademik-demokratik müca
dele ne siyasi mücadele arasında
ki baRı OORru olarak kavrayama· 
makta ve bu yüzden de sürekli 
açmazlara düşmektedir. Somut 
talepler doRrultusunda yönlendi· 
rilen bir öRtenel hareketi, yapı
lan bir ronım ya da toplantı 
amacından hızla ,kopanları. "tek 
yol devrim", "yaşasın halk sava-

"Oy farfara" ve faşist şölen 

Kredi ve Vurtlar Kurumu'nun "anarşinin 
kaynaklarını kurufma" gerekçestyle binlerce 
ölrenciyi hem de sınav döneminde sokak orta
sında bınkan kararı CHP Iktidarının saR ve sol 
terörizmi ayDl aRırhkta göstererek " tararsız" ol
ma mantılının yeni bir örneRi oldu. Her ''tarar
Sız" ıılriŞlmde olduRu gıbı bu karar da sonuç 
olank demok:ratntnaklarm sınırlandırılmasında 
yenı bır adım olmaktan başka birşey delii. 

Boşaltma kararının uygulanışı sırasında olan
larda oldukça ilginç: Kararın "uygulaması" ye>. 
netieilerlyle, htımetllleriyle, öRteneUeriyle ra
,izmin saldırı üsleri haline gelen yurtlarm, yenı· 
den öRrencl alımUla ba,lanıidıRmda ne bale ge. 
leceRI konusunda şimdiden Ipuçları veriyor. 
Saldın üsleri arasınde en önde gelenlerden An
kara'dakl Site öRrenci Yurdu'nun boşaltılma .. 
bu konuda ıyı bır örnek. 

Bundan Iki ay kadar önce "ıçeriden polise 
ate, açıidıllı" gerekçesiyle "boşaıbldılı" Rad· 
yo ve Televizyon' da Uan edılen bu yurt, salı 
günü tekrar boşaltıldı! önce dlrenlş kararı alan 
öRrencllerin daha sonra MHP mnıetvekillerinln 
müdahalesi Ue dırenışten vazl"çöklorl, MHP'I 
ba51nuı yazdıklarından anlaşılıyor. 

Yurt kapasitesinin esasen çok altındiı. olan yurt
ta kalanların bır avuç militan dışındakileri bavul
larını alarak yurdu terkedip gittiler. Ama yurtta 
kalan öRrendIerden çok daha razla saytda miLi· 
tan ülkücü yurt çevresınde toplanmışb. Cadde 
ve sokaklarda korsan yürilylişler dUzentendi, 
hem de polislerin gözleri önünde. bericUerl cop· 
lamak Için çoRu kez yoktan fınat arayan ve ya. 
ratan polisin kılı kıpırdanııyordu bile. Ulküemer 
daha sonra Yurt yanındaki sokalt Işgal ettiler, 
trafik yayalar dahIJ herkese kapandı. Bundan 
sonıa olanlar ise "ülkücü" gençlilin Wkülerinln 
"kültür" bırıkımını sergllemesl açısından öııre· 
ticl ve herhalUkarda çok eRlendirlcl oldu. çünkü 
üikli<ülerin şöleni haşlamışb. 

önce sokaRa gruplar halinde oturan ülkli<üler 
karanlıkta roum ıştkları altında den çalışıyor 
poziarı verdiler. Bazı gruplar Ise avazm, çıktıRI 
kadar "8aşbul Türkeş" diye baRırıyorlardl. 

Daha sonra ateşler yakıldı. Çevrede yanıeı 
ne varsa ü1kücülerin şölen ateşl için kullanılıyor
du. Yol kenarına bırakılan P1T'ye alt telefon 
direkleri de bir anda ateşe verlidi. Olkücü ,enç
Ilk eRlensm, ısınsm diye olacak poUs bu yaRma
ya hiç seı çıkamuyordu. Ateşler çevresınde dal
reler oIu,tu ve büyük ",ölen" ba,ladı. Şölen 

proııramı faşist kültür dalareıImm deh .. UI zen· 
glnlltinl ortaya çıkerıyordu. Bu diRarclk özeU. 
ve bütünüyle bıkmadan tekrarlanan "oy farfua 
fartara" ve "başbul Türiıeş" çıtlılılan ldl. Bun· 
lara birde ortalıRa fırlayıp, çadır ııyatrolarının 
çaptan diişmüş daıuözlerinl Iwkandırll'CUllUl 
I"rdan kınp şıkır şlkır göbak atan "bozkurt
çuklar"da eklenince manzara daha da ıörkemll 
oluyordu ... Yok bayır, ülkücü I"nçlltin haklwıı 
yememek gerekli... Dalareılın hap.1 bu delUdi. 
Türkeş ve "oy fartara"yı, "Genç Oıman", "tl .. 
küdar'a Giderken" ve ''Yıylalar, Yıylalar" da 
çeşni kalıyorlardı. "Şölen"ın umumi maıızaruı 
isa "Oy Fartara F.rfarıı", "8a,bul Türiıe,", 
"Ne de Yara,ır" nklalarma ıllah çekenler ı'" 
iislündenhoplayanlarda kablUlco tamam oluyor· 
du. Böylece bır bakıma "Ialam ıatettlleri" Oe 
Şamancı faşistlerin herbiri de tatmin edllmı. 
oluyordu adeta. Bütün bu şamatada oy fartara 
temposuna en ıyı uyan, en ba .... ıiı kl.ı de MHP 
milletvekili Turan Koça! Idi. Oikli<üler de ODun 
bu bakkmı te.llm etmekte gecikmedUer; "Bo.· 
kurt Turan" diye tempo tutarak. 

Olay yerinde bulunan polisler de hndUerine 
sunu.tan bu programdan anlaşılan fazlaca hoş
nut kalmış olacaklar ki "boşalblan" yurt bina· 
ianna pankart .. mak Için bmıanan fa,IsUe .. 
yurdun ışılclaklannı yakank yardımcı oluyorlar
dı. Endi,elerl herhalde tosuncuklaruı karanlıkta 
diiş'" blryerlerlnl kırmalarıydı. 

Ankara Site öl!ı'enci Yurdu ıkı ayda Ikinci 
kere Işte böyle boşaıbldı. Ama ne var kı "öl· 
renclier" bala polisin &özleri önünde yurda iste· 
dıkleri gibi ilrlp çıkabilıYorlar. Yurdu ülkli<ü 
karargahı baline getiren yöneticiler hala yerie· 
rinde duruyor. Poliste bütün bu olanlara bak· 
makla yelinlyor. BUtün bunlara birde MHP·IU.· 
rin semtte boşalan evleri, ya deRerinin üstünde 
para tekli! ederek, ya da tehditle kiralamaya 
başladıkları eklenirse, YlD'dun yenıden açılış ta
rl�1 olan Kasım ayuıda deRI,en blr,ey olmıya· 
caRınl kestirmek ,Imdiden zor delii. "Tarafıız" 
karar alınca ''kurunun yanında yaş da )'Bnabl
i�" diyen CHP yönetlcUerl Site yurdu örneelne 
ıyı baksmiar da kararlarının muhasebe.bıl bır 
kez daha yapsınlar. 

ş .... 
U,lörenler sok. Cebecl 

ANKARA 
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HAliM BULUTOGLU 

Birçok üniversite ve yüksek okulda 
yeni öğretimı yılı Ekim ayı içinde başlı� 
yor. Gerçekte, yeni öğretim yılı başlı
yor, demek gerçeği tam anlamıyla yan
sıtmıyor. Çünkü birçok okul geçen öğ
retim yılında çeşitli nedenlerle aksamış 
olan der�eri tamamlamak üzere açılıyor. 

üniversite ve yüksek okullarda, son 
yıllarda ö.lzenli ve sürekli eğitimden söz 
etmek olanaksızlaştı. Düzenlenen öğre
tim takvimIerinin eksiksiz ve tamı tam ... 
na uygulandığı okulların Silyısı yok 
denecek kadar azaldı. Anık sorun, dü
zenlenen öğrenim yılı takvimlerinin ta-! 
mı tımJna uygulanması olmaktın çıktı, 
sömestr ve sene kaybının önlenmesi için 
ne yapılmast gerektiği sorunu haline gel
di. Faşist saldırıların hedefi haline gel
miş okullarda bu sorun daha da belirgin 
bir biçimde gözleniyor. Sene kaybının 
önlenmesi birçok okulun yönetimince 
eğitimin düzeyi ve yeterliliğini sağla
maktın daha önemli bir sorun olarak ele 
alınmaya başladı. Bunun için de sömestr 
süreleri kıgtlılmış, hızlandırılmış eğitim 
uygulaması gerçekleştirilmeye başlandı. 
öğrenim pro�mıllil alınrna.51 planlanan 
konuların çoğunun bu uygulam'l sonu
cunda atlanması ve üsti.inkörü geçilmesi 
olağan hale geldi. Bu, gelişkinlik düzey
leri ne olurg olsun çoğu okulda, okul 
yönetimlerinin ortaklaşa benimsedikleri 
bir "çözüm" olarak saptandı. Hatta 
uzun süre kapalı kalmış okullarda bu 
uygulamalar öğrencilerin ders görme lesi
zin sınaviara alınmasına kadar vardı. So
nuçta ise öğrenciler arasında başarısız
lık oranı giderek anmaya başladı. 

E�ITIM SORUNU 
GüNDELIK ÇöZüMLERLE 

GEç l şTIRILEMEZ 

' 'Saşarılı'' öğrencilerin eğitiminin ye· 
terliliği ise tırtışma götürür durumdadır. 
Eğitim kurumlarının içinde bulunduğu 
bu durumu yalnızca meydana gelen 
olaylarla ve faşist saldırılam açıklamak 
mümkün değildir. Böyle olsaydı, büyük 
bir ow.lıkla çözüm için atılması gerekfi 
adımlar daha belirgin ve basit olacaktı. 
Sorunu soyut bir"tğitimin 'düzene bağ
lılığı" kavramıyla da açıklamak yeterli 
olmayacaktır. Bu durumda ülkenin veri
li somut şartları gereği sorunu bugünden 
ve derinlemesine ele almaya belki gerek 
kalmayacaktı.. Bugün öğrenim kurumla
r,"da en güncel sorun eğitimde ve eğit· 
tim birimlerinde problemlerin, bugün
den yarına gündelik çözüm bulunmaya 
çalışılan bir anlayışla ele alınmasıdır. 
Bu anlayış ise, farklı düşüncelerte de ol
sa, hem hükümet yetkililerince, hem öğ
retim üyelerinee, hem de öğrencilerce 
büylik ölçüde benimsenmektedir. 

Diğer bir deyişle tUm sorunlar, örne
ğin nasıl yapılsa da sene kayıpları telafi 
edilse, gibi bir soruna indirgenmektedir. 
Hükümet yetkililerince yapılan hemen 
tüm açıklamaluda öğrencilerin sene ka· 
yıplarının asgariye indirilmesi için düşU
nülen önlemlerden söz ediliyor. Kayıp
I�rın önlenmesi Için tüm önlemlerin alı
ı.ıalından ve öğretim kurumları yö

neticilerine bu konuda her tUrlU yardıma 
hazır olunduğundan dem vuruluyor. 

Bunbr gerçekten, öğrencilerin mai
dur olmalarını önlemek için mi düşUrill-

YENi ÖGRENiM DÖN 
mektedir? Bu soruya olumlu yanıt ver
mek rrilmkün değildir_ ÇünkU bugünkü 
hükümeti asıl dUşilndüren, Universite öğ
rendierinin sene kaybı değil, üniversite 
kapılarında var olan yığıımanın yarattığı 
toplumsal huzursuzluktur. üniversite ve 
yüksek okullarda öğrenim yılının Ula
ması, bu öğretim kurumlarma girmeye 
hak kazanmış olanların La:un süre bekfe
melerine neden olacaktır. Hem sene ka· 
yıplarının önlenmesi hem de üniversite 
sınaviarını kazanmış olanların gecikmek
sizin öğretime başlamalarının sağlanma
sı, eğitimin niteliğinin ikinci plana itil
diği önlemlerin alınmasına yol açmakta
dır. 

Bu önlemler ise Türkiye'deki toplum
sal düzenin özüne ters düşmemektedir. 
Türkiye burjuvazisi için ülkemizde sür
dürülen eğitimin geri düzeyi pek önem 
taşımamaktadır. Emperyalizme bağımlı 
geri Türkiye kapitalizminin yaratıcı ve 
gelişkin beyinlere uzun boylu gereksi
nimi, daha doğrusu böylesi beyinleri ras
yonel bir biçimde istihdam edebilme 
olanağı yoktur. Hatta bir açıdan, eğiti
min geri düzeyi, Türkiye egemen sınıfları 
için olumlu bazıyanları. r!� içermektedir. 
Bu, sözü edilen eğitim düzeninin,üniver
site ve yüksek okul mezunlarının kültür 
düzeyini düşük tutarak onların wzenin 
çarldarına daha kolay uyum göstermesi
ne olanak sağlamasından kaynaklanmak
tadır. 

Türkiye'de eğitimin, son yıllardaki 
uygulamalarla iyice geri bir konuma gel· 

miş olan düzeyi, öğrenciler tarafından 
"düzey önemli değil, yeterki sene kay
bolmasın" mantığıyla ele alınmamak 
durumundadır. üniversite ve yüksek 
okullarda dUzenli eğitimin sürdürülmesi 
için mücadele edilmesi zorunludur. fa
şist saldırganla"n, kendi üstünlükferi ol
mayan okullarda temel olank eğitimi 
aksatmak hedefini seçtikleri bir dönem
de, düzenli eğitimin gerçeldeştirilmesi 
anti-faşist mUcadelede önemli bir görev 
durumundadır. Bu görev, bir yanıyla fa
şist güçlere karşı etkili, kitlesel ve aktif 
bir mücadeleyi gereidi kılarken, diğer 
yanıyla de her olay sonucu okulların yö
netimce kapatılması anlayışına karşı du· 
rulmasını da zorunlu kılmaktadır. 

SALDıRıLAR SONUCUNDA 
OKULLARıN KArATILMASı, 
ANTI-FAŞIST BIR TEPKIYI DILE 
GETIRMEKTEN UZAKTıR. TER
SINE BU, FAŞIST GüÇLERIN 
I şINI KOLAYLAŞTıRMAKTA
DIR. FAŞIST SALDIRGANLI�IN 
ETKINLI�I OLMAYAN OKUL
LARDA DüZENLI E�ITIMI GER
ÇEKLEŞTIRMEK KADAR ETKI
LI, SONUÇ AlıCı BIR MüCADE
LE BUGüNüN ŞARTLARINDA 
DüŞüNüLEMEZ. 

Olaylar sonrasında okulların kapiil
tılma.sı, ilerici kadroların bulunduğu 
okul yönetimlerlnce de yer yer benimse
nlyor_ Oysa lllıilmUz ıardarında ,aldırı
lar sonucunda bkulların kapatılması iiII1-

d-fıll'l bır tepkiyi dile lıoıJrmekten u
Dktır. Tersine bu, faşist �lerin Işini 

''Yolumuz işçi sınrfının politik hareketinin yoludur" diyen gençleri öriJmüzdekl 
öğrenim yılında önemli görevler bekliyor. Yüksek öğrenim kurumlarmdagençlik 
yığınlarının niicadelesini etkisizleştirip amacından saptıran bozgun cu akımlara 
karşı mUcadele etmenin yanısıra, eğitimin demokratikleştirilmesi doğrultusun
daki mücadele hedeflerinin de saptanması görevi, herşeyden önce bilimsel sosya.
list gençlere düşilyor. 

kolaylaştırmaktadır. faşist gldırganla
rın etkinliği olmayan okullarda düzenli 
eAitiml gorçekleştirmek kador etkili, 
sonuç iiliıcı bir anti-faşist mücadele bu
günün ıar�arında dülUnülemez. Elbette 
bu, her ne pahasına olursa olsun her gün 
eğitimin sürdürülmesi anlamına gelme
yecektir. Somut şartlar kısa süreli ak
satmalara yol açacak eylemleri de gerek
li kılabilir. Bununla birlikte genel yakla· 
şım yukarıda belirtilen biçimde olmak 
zorundadır. 

BIRIM öRGüTLENMELERININ 
öNüNDEKI ENGELLER 

AŞILMAlıDıR 

üniversite ve yüksek okullarda birim 
örgütlenmelerinin önemi tanışılmayacak 
derecede açıktır. Birim örgütlerinin anti
faşist mücadelede geniş öğrenci kitlele
rini harekete geçirici fonksiyonu iyi de
ğerlendirilmelidir. Son yıllarda yaşanan 
deneylerde bu konuda olumsuz yanlar 
ağır basmaktadır. Birim örgütler, okul 
yönetimlerince ciddiye alınacak bir gUdl 
oluşturamamaları bir tarafa, kitleleri ha
rekete geçirici işlevlerini de bUyUk ölçü
de yerine getirememektedirler. Bu du
rum, birçok okul yönetmeliklerinin 
okul içinde çalışma yapan ve tüm 
öğrencilerin doğal Uye sayıldıkfarı öğ
renci temsilciliklerinin kurulmasını en
gelleyen konumunun olduğu kadar, bel· 
ki de dahiil çok, bozguncu akımların ya. 
rattığı tahribatın sonucudur. 

1 973 sonrası dönemde birim örgüt
lerin kurulması ve hızla gelişmesi, öğ
renci kitlesi arasında önemli bir anti· 
faşist potansiyelin varlığının göstergesi 
durumunclaydı. Gerçekten de bu tilr ör
güılenmelerde başlangıçta belli olumlu 
adımlar iiltıldı. Ancak daha sonraki geliş
meler aksi yönde oldu. Birim örgütlerin 
yönetimleri, giderek belirli grupların, 
kendilerini kabul ettirme, varlıkfarını be
nlmsetme anlayışıyla ele alınmaya baş
ladı. Birim derneklerin çoAunlulu, okul
larda belli somut hedefler etrafında doğ
ru mücadele biçimleri geliştirerek öğren
cileri harekete geçirme anlayışından 
uzaklaştılar. Okullarda anli-faşist blr
IIAln saAlanmaSl şöyle dursun, her gru-

bun başına buyruk işler yapmasına, ge-. 
niş öğrenci kesimlerinin ise niicadeleye 
ilgisizleşmesine zemin hazırlandı. Birçok 
okulda. demek yönetimleri dışında.çe
şitli grupların "eylem komiteleri" kur
maları ve kendi .. Idıkl .. rı kararları bu k� 
miteler yoluyla gerçekleştirmeye çaliş
maları obğan bir uygulam .. haline geldi. 

Bugün bu alanda tam bir örııtı�k 
ve başıbozukluk hüküm sünnektedlr. 
Geniş öğrenci kesimlerinin birim örııOı
lenrnelere karşı duyduğu güvensizlik ve 
bunun yarattığı ilgisizlik, küçük burjuva. 
devrimcilerini, maocu, goşist grupları 
uzun boylu ilgilendirmemekttdir. Eğer 
kendilerince "önemli" gördükleri işleri 
kendi dar grupları aracılığıyla geı:çekleş
tirebiliyorlarg geniş kesimlerin katılm .. 
na ne gerek vardır! Saptadıkları işlerin 
ve mücadele biçimlerinin ise çoğunlukla 
geniş kesimlerin katılım mı gerekli kılma
dığı bilinmektedir. "Kotdrolar" kam 
alır, "kitleler" ise bu karın uyu: anla
yış budur_ "Kararıar. uyan" kitlelerin 
duyarsıZıığı ve ilgisizliğ:i. bu grupLırca 
üzerinde durmayı gerektiren bir sorun 
değildir_ Sonuç olarak üniversite ve yOk
sek okullarda dernek yönetimlerlnce 
yapılanlar günlUk ve belli bir peı>pektlfi 
olmayan, sığ ye biçimsel eylemlerden 
öteye geçmemektedir. 

a..ı durum, okulların faşist tertipleRI 
ve saldırılara karşı savunmasız kalmuroa 
neden olmaktadır. Faşistlerin bu durum
dan faydalanarak çeşitli okullarda etkin
lik kurmaları, yaşanan örnekler olarak 
bilinmektedir. 

Birim örgütlenmelerinde gözlenen br 
başka zaaf da, öğrenci temsikilikJer"'in 
kurulmasının birçok yüksek okul ve üni
versitede yasalarca engellenmesidır. Her 
öArencinin doğal üye olduAu J;Arencl 
temsilcilikleri geniş kesimlerin mllcade
leye katılmasını ve alınan kar.arlara katıl
masını olanaklı kılmaktadır. öğrenci ör .. 
gütlenmesine katkısı soıyılamıyaCilk 
kadar fazı. olan J;Arencl lem�lclliklerl
nin kurulabllmesinln önUndeki engelle
rin kaldırılm� için çalışmak örilmUıd. 
ki dönemde önemli bır görev olarak dur
maktadw_ Milli EAitim Bakanlıilı'"" boi
lı yüksek okullarda yönetmelıkle .. Ila-

.... ·��m. m�E�&mI��agu .... I ........ ........................... _ 
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i VE GENCLiK HAREKETi 
nan, ancak bugüne kadar gerçekleştirile
meyen öğrenci temsilciliklerinin işlerli
ğe kavuşturulması ilk hedef o!orak sap
tanabilir. Diğer yilksek okul ve üniver
sitelerde ise konuya ilişkin fiili uygula
malar gerçekleştirilebilir. Yasaların ve 
yönetmeliklerin zorlanması ve giderek 
aşılması, somut şartların olanaklı kıldı
ğı fiili uygulamalarla rTiimkün olacak
tır. Konuya ilişkin olumlu örnekJer ya
şanmıştır. Bu görev üniversiteler kanu
nunun ele ahndığ i şu günlerde daha bir 
önem kazanmaktadı,. 

Ne var ki öğrenci temsilciliklerinin 
işlerliğe kavuşturulması, öğrenci örgüt
lenmesinde doğru a�layışıı hakim kılın
maSlnl kendiliğinden sağlıyamayacaktır. 
Yaşanılan örnekler öğrenci temsilciliği
nin maocu ve goşist gruplar elinde iş
levierinden saptırıldığını, özünü" boşal
tıldığını göstermektedir. Bu yüzden doğ
ru örgütlenme biçimlerini önermek ve 
hayata geçirilmesini sağlamak kadar, 
maocu ve goşist grupların öğrenci yığm� 
ları üzerindeki etkinliğini kırmak da 
önemlidir. Ikinci görevin başanıması, 
birincinin hayata geçirilmesini kolaylaş
tıracaktır. 

EGITIMIN 
DEMDKRATIKlEŞTIRllMESINDE 

HEDEFLER 

Eğitimin demokratikleşmesini sağla
yacak somut hedeflerin belirlenmesi so
rununa bugüne kadar yeterince eğilindi
ği söylenemez. Eğitimin demokratikleş' 
mesi özellikle öğrenci kesiminde okul
larda faşist işgallerin kırılması ve de
mokratik yönetimin" sağlanması olarak 
ele alındı. Faşist saldlr�nlığm özellikle 
MC döneminde azgınlaşması, okullarda 
silahlı işgal girişimlerinde bulunması, bu 
anlayışın yaygınlaşmasmda etkili oldu. 

Faşist saldırganların öğretim kurum
ları üzerindeki etkinliklerinin k .. ılmaSl 
ve tabanlarııın" daraltılması eğitimin de
mokratikleştirilmesi mücadelesinin 
önemli ve ertelenemez bir parçasıdır. 
Ancak tümü değildir. üniversiteler ya
sasında ye çeşitli yüksek okul ve üniver
sitelerin kendi yasa ve yönetmeliklerin-. 
de var olan anti-demokratik hükümlere 
karşı mücadele bugüne kadar gereğince 
ele alınmamıştır. Faşist gUçlerin çoğun
lukla bu anti-demokratik hükümlerden 
faydalanarak örgütlenmelerini yaygınlaş
tırdıkları dÜşÜnülürse, bu mücadelenin 
önemi daha iyi kavranacaktır. 8u müca
deleyi ve uygun hedefler saptanmasmı 
zorunlu kılan diğer bir önemli neden de, 
1750 sayılı üniversiteler Yasasının Ana
yasa Mahkemesince iptali ilzerine ortaya 
çıkan durumdur. Bu duruma ilgisiz k� 
mak, eğitimin demokratikleşmesi kav
rammı ciddiye almamak demektir. Öğre
nimin temel ögesi durumundaki öğren
cilerin yeni y.ısa hazırlıklarında seyirci 
durumuna düşmesi kabul edilemez. 

Çeşitli öğrenci derneklerinin yöne
timinde bulunan bozguncu akımlar de
mokrasi mücadelesi anlayışları gereği so
runa gereken ilgiyi göstennemişlerdir. 
Bu grupların öğrencilerin somut sorun
larıyla ilgilenme anlayışları, keskin dev
rimcilik edebiyıtı ardında sağ ekono
mlzmi simgelemektOdir. Kitlelerin so
mut sorunlarıyla IIgllenmek:tbu gruplarca 

• 

kendi grupları için öğrenci kitlelerinin 
sempatisini kazanmak anlamını taşımak
. tadır. Bu ise öğrencilerin gUnlik ve kısa 
vadelı' sorunlarıyla yetinmelerini, kısa 
süreli tatmin edici işlerle uğraşmalarını 
getirmektedir. Kesin kurtuluşun devrim
le olacağı edebiyatı arkasında, göze hoş 
gözüken, fakat somut hiç bir kazanım 
sağlamayan işlerle uğraşılması, öğrenci
lerin somut sorunlarıyla ilgilenmek gibi 
gösterilmeye çalışılmaktadır. 

Somut sorunların çözümünü kısa va
dede teksir dağitmakla sınırlayan, uzun 
vadede ise "devrimle" özdeşleştiren 
bozgun cu akımların ilgi alanlarına, ün i
veniteler yasasının anti-demokratik hü
kümlerden arındırılması, anti-demokra
tik yönetmeliklerin değiştirilmesi için 
mücadele etmek girmiyor. Bu konuda 
yaptıkları tek şey her şey olup bittik
ten sonra işin yaygarasını yapmaktır. 
Sapkın akımların eğitimin demokratik
leşmesi mücadelesinde keskin laf1ar ar
dına saklanan sağ yaklaşımı gözJer önü
ne serilmeli, bu alanda etkin mücadele
ye girilmelidir. 

Bilimsel sosyalist gençler, eğitimin 
demokratikleştirilmesi yolunda ve sap
tanan hedefler doğrultusunda varolan 
eksiklikleri süratle doldurmak görevi ile 
yükümlüdürler. Bütün üniversite ve yük
sek okullar için geçerli olacak tek bir 
çerçeve yasa ve her okulun somut şart
larında belirlenen yönettneliklerin uygu
lamaya sokulmast için mücadele ön pla
na çıkarılmalıdır. Öğrencilerin okul 
yönetimlerine katılmaları, idari ve aka· 
demik özerkliğin sağlanması gibi birçok 
demokratik hükümlerin bu yasada yer 
almasına çalışılmalıdır. Önerilerin geliş
tirilmesi ve bu Önerilere uygun mücade
le yöntemlerinin saptanması doğrultu
sunda öğretim üyelerinin öliütleriyle ya
kin ilişkiler içine girilmelidir. 

SAPTANAN HEDEFLERE 
VARMAK IçiN 

GüÇıü BIR ÖRGüTLENME 
ZORUNLUDUR 

Işçi sınıfının politik hareketinin çiz
diği doğrultuda yürlimenin, sorunların 
ve çözümlerinin doğru olarak saptanma
sına yardımcı olduğu açıktır. Ancak sap
tanan hedeflerin ve çözümlerin doArulu
lu sorunun yalnızca bir bölümünü oluş-

üNIVERSITELER YASASıNDA VE ÇEşITLI YüKSEK OKUL VE üNI • 

VERSlTElERIN KENDI YASA VE YÖNETMELIKLERINDE VAR OlAN 
ANTI-DEMOKRATIK HüKüMLERE KARŞI MüCADELE BUGüNE KA. 
DAR GEREGINCE ELE AlıNMAMıŞTıR. FAŞ IST GüÇlERIN Ç()(iUN. 
lUKlA BU ANTI-DEMOKRATIK HüKüMLERDEN FAYDALANARAK 
ÖRGüTLENMELERINI YAYGINLAŞTIRDIKlARI DüŞüNüLüRSE, BU 
MüCADELENIN öNEMI DAHA IYI KAVRANACAKTIR. BU MOCADElE. 
YI VE UYGUN HEDEFLER SAPT ANMASINI ZORUNLU KılAN D I(;ER 
BIR ONEMLI NEDEN DE, 1750 SAYILI üNIVERSITELER YASASıNıN 
ANAYASA MAHKEMESINCE IPTALI üZERINE ORTAYA ÇıKAN DU, 
RUMDUR. BU DURUMA ILGISIZ KALMAK, EGITIM IN DEMOKRATIK. 
lEŞSI KAVRAMıNı CIDDIYE ALMAMAK DEMEKTIR. 

BILIMSEL SOSYALIST GENÇlER, EGITIMIN DEMOKRATIKlEŞTIRIL. 
MESI YOLUNDA VE SAPTANAN HEDEFLER OOGRUlTUSUNDA VAR. 
OLAN EKSIKLIKLERI SüRATLE DOLDURMAK GOREVI IlE'YüKüM. 
ıüDüRlER. BüTüN üNIVERSITE VE YüKSEK OKULLAR IçiN GE. 
ÇERLI OLACAK TEK BIR ÇERÇEVE YASA VE HER OKl,IlUN SOMUT 
ŞARTU.RINDA BELIRLENEN YÖNETMELlKlERIN UYGULAMAYA 
SOKUlMASI IçiN MüCADELE öN PLANA ÇıKARıLMAlıDIR. OOREN· 
CilERIN OKUL YÖNETIMINE KATıLMALARı, IDARI VE AKADEMIK 
öZERKLlGIN SAGLANMASI GIBI BIRÇOK DEMOKRATIK HüKüMLE. 
RlN BU YASADA YER ALMASıNA ÇALIŞILMAlıDıR. öNERILERIN 
GELIşTIRilMESI VE BU ÖNERilERE UYGUN MOCAoELE YÖNTEM
lERININ SAPTANMASI OOGRUlTUSUNDA OORETIM ÜYELERININ 
öRGüTLERIYLE YAKIN ILIşKilER IçiNE GIRILMELIDIR. 

tunnaktadır. Bu hedeflere varmak güçlü 
ve atak bir gençlik örgütlenmesiyle 
mümkündür. Bilimsel sosyalist gençlik 
örgütlenmesinin onu sapk:In akımlardan 
ayırdedici yanı, politik çizgisinin doğru
luğu ve şaşmazl.ığıdır. Ama bu ayırdedi
ci yan geniş gençlik kesimlerini etkj.. 
Iemesinde ve. �pkın akımların etkisin· 
den kurtarılmaSı�4ıy.eterli değildir. Pra
tikte atak, canlı ve öndi olmayan bir 
gençlik örgütlenmesi yalnızca hedefleri 
çizmekJe vakit geçiriyorsa, gençliği ör
gütlemek adına gevezelik ediyor demek· 
tir. Mücadeleyi yönlendirmek, yanlışları 
anında görüp müdahale etmek, arıcak 
mücadelenin içinde olmakla mümkün
dür. 

Elbette bu her eylemin peşinden sü
rliklenmek anlayışıyla karıştırılmamalı
dır. Atak olmak, cesur olmak, macera
cılıkla özdeş değildir. Bireysel mücadele 
anlayışlarına, maceracılığa karşı uzlaş
maz bir konum tutnırmak, vazgeçilme
yecek bir görevdir. Bu görev ideolojik 
mücadele ile birlikte Öliiltsel mücade-

le�i de gerekli kılmaktadır. Deneyeksik· 
liği, gerekli müda�lderin yapllmasB'l� 
da gecikmeleri ve yanlışlıkları ortaya Çı
karabilir. Ama en iyi doğrunun pratik
te öğrenilebileceği unutulmamalıd ... 
Önümüzdeki dönem bilimsel sosyalist 
gençler için önemli bir sınav dönemi 
olacaktır. 

Bu sınav: 
Faşist işgalierin krllmaslOda, faşist 

örgütlerin etkinliğinin sınırland .. ılmasm
da en ön saflarda mleadele ederek; 

Maoculuğun, goşizmin, sağ revizya. 
nizmin ve refonnizmin gençlik içinde 
var olan etkinliklerinin k .. ılması için yo
ğun bir ideolojik ve örgütsel müudele 
anlayışııı benimseyerek; 

Geniş gençlik kesimlerinin sfmut so
runlarına fayda" anlayıştan uzak ger
çekçi çözümler önererek ve geniş kitle
leri seferber ederek; 

Fedakar, aktif, disiplinli ve bilinçli 
bir mücadele anlayışı rehl;)er edinilerek 
başartyla verilecektir. 
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Yeni ver" tuarıları Ue ilKiIi 
olarak toplumun çe4iUi kesimle
rinin tepkileri, yuanın mecli.aler
den ieçme olUlhlınm arUıl, bu 
iÜnlerde yeniden önem kazan
mlthr. AnlI.4ı1ır nedenlerden 
ötürü de, emekçi kesim ile if 
çevrel\!rinin tepkileri dikkatle 
ele alınmalıdır. Bu yazıda Tt)
StAD'm Verli önerileri Ozerin
deki dü,üncelerine deRineceliz. 
Böylece ameellnlzın vergi taaa
ıllennın bır eleştirisi olmadıRını 
d • •  öyleyelim. Türkiye ekonomi· 
linin içinde bulunduQ:u alır bu
nalımın, maıjinaJ önlemler ge
çi,tirilmeyeccti yeterince açık,
tır. 

önce Vel'(i Tuana 'nın içeri
Rine kıaca bakm.kta yarar var. 
TaarınlO iki önemli amacı var
dır. tlki ve ayual iktidar tarafın· 
dan önemli olaıu. dar \'e deıJi,
mez ııetir p-uhunda yotunlaşan 
verııi yükünü banlletmektir. Bu 
amacı yönelik olarak Gelir Ver
liR yuumdw deli�ikler a· 
lırhlı ta,ıyacaktıı. öneri dar 're 
orta ,elir eruplarına uygulanan 
verli on.nlarını a.zaltıp, yüksek 
,elirdilimJerindeld arttırmak IU
retiyle ,elir dalılunuıda belli bir 
iyileftiıme amaçlamaktadır. Bi
lindili libi enflaıyonun bu gelir 
ııntPlarl üzrindeld yaptırcı etki
ai büyük olmuştur. Bu gerekçe, 
TOSlAD raporunda da baklı bu
lunmu,tur. tkinci amaç, yerel 
yönetim birimlerinin gelirlerinin 
arttaılmUl ve bu ,elirlere yeter
lilı: k:a.zandınlmaadır. TOSlAD 
raporunda ,öyle diyor: 

"Belirtilmesi ,ereklidir ki, ber 
iki amaç da haklıda. Gerek yerel 
yönetim birimlerinin mali yön
den kendine yeterlik noktaana 
getirilmeai ,erelue YerJi yükünün 
adil datdırnı, ,eç ka1mmLlj gi.ı:i
timler olarak tanımlanabilir." 

Y'ERGi YASASı 
YE TOSiAD 

.. GÜNTAÇ ÖZLER _________________ • 

TOSIAD'IN 
GERçEKçtt.ıel Mi? 

GERÇEKLERIN 
DAYATMASı MI? 

Sennaye blimi tem.ilcileri 
nin, yeni önerilerin amaçlarıyb 
uyu,maları fazlaca ferahhk ver
meyecektir. Çünkü bu tuannm 
istenen sonuçları dolurup do
lurmayacalı konu.und. TOSt
AD 'm rörü,ü olum.uzdur. Bu 
yarılYa çok farkh bedenlerden 
ötürü biz de katıhyoruz. TOSt
AD raporunda ,öyle bir yöntem 
,öze çarpıyor. ttk olarak Maliye 
Bakan1J#I'ıun ,elir tahminleri 
dolru varsayılarak, uıa,dmak i.
tenen ekonomik ve soıyal amaç
larm yerine getirilmeainin im
kiMlzlill gösterilmek istenmif, 
daha &onra iee ,elir tahminlerinin 
iyimser oldulu ve gelirlerin 
umulandan bir hayli daha az ola
calı tarb4dIIU.ftır. Yani, ilk ata
mada Tuarı, kategorik olarak 
ele,tirilmi, daha ıonra _ tah
minierininin ,erçekçi olmayı,ı 
nedeniyle pratikte de uyaulana· 
bilir olmadllı ,öaterilmele Çalı' 
,ılmLljta. 

Kaynakların kullanımı açıan· 
dan, ,erek relir ,ereIue Kurum
lar ve Harcamalar Vergiler ile 
sa.#lanan ,elirlerin dar ve orta ge-

lidere aktardma., bu kaynakla
nn tüketime ptme olaahlınm 
büyümesi dolayısıyla planlı büyü
menin tuarruflar açlADdan ö
nemli olan kaynakları baltala
mak yoluyla enreDeoecel1 neri 
aürülmü,tür. Kurumlar verlid yo· 
luyla, dalıtılabilir kArların da ar
tan oranlarda verlilenmesi, ku
nun tuarruflarının da em artlf 
oran1armı sallayamayarak aza.1. 
m .. &onucunu doluracaktır. Ge
lir dilimleri aruuıda yüklek gelir
lerden düşük ,elirlere kaynak ak
tarımının kifiee] taaarru!ları, Ku

Tüketim eRitimi yükaek olan 
p-uplara kaynak aktarıldlRma 'ö
re, içindo bulundulumuz kon

. jonktürde verli önerileri yeni ge
lir kaynalı yaratır nitelikte de 
olmadılmdan, Tasarı'nın enfla.
yona kar,ı bir önlem olarak dü
,ünü!mü, oldulu lÖylenemez. 
Tam tenine, eııfiuyonu körükle
yici etkiler bile gözlemlenebilir. 
Bu konuda TOSlAD raporu hiç 
bir yorum yapmıyor. 

TOSIAD'DAN ALrN HABERI 

rumlar Vergisi'ndeki artı,ların Gerçekten de yaratılan ek 
iM!' kurum tasarruflarını olum.uz kaynakların yerel yönetimlere ve 
biçimde etkileyeceti belirlilmi,- dar gelirlilere aktardmaaa amacın 
tir. ı mali olanak yaratma olmadılmı 

Bu noktada, tüketim elilimin- açıkça ortaya koymaktadır. O.· 
deki artmanın kurumaal kazanç- telik Maliye BakanlıRı'nın gelir 
ları ne yönde etkileyeceli de he- tahminlerinin iyimaer olduRu 
Mba katılmak gerekir. Tüketim yolunda ki MV kabul ediJiıoE, 
eliliminin arbş', ek kapuite ya' yeni tuanlarm mali katkısı ih
ratılarak veya eksik kapasite ça- mal edilebilir bir düzeyde olacak
liftarılarak yeni yatarırn gereklin- tır 
melerini dolurabilir. Enfluyo
nun, dar gelirliler açıandan tör
püleyici. etkilerine kar,dık, i,let-

meler açıandan l14ırt kazançlara 
yol açtı Rı unutulmamalıdır. TO-. 
SlAD raporunda dikkate deler 
bir nokta da, Verp tasarıları'nın 
bir stabilizasyon aracı olarak ta
mamen ihmal edilmiş olmaııdır. 

TttSlAD 'm tasarıda önemli 
buldulu deli,iktik Kurumlar 
Ve!'li.i ile iı,ui olanıdır. Kurum
lar Ver,ui oranının %25'ten %30 
a yükselmeai öngörülmektedir. 
Ayn::a dalıtılabila kazançlar 
\&Zerindeki atopaj oranı da %20 
den isme yazdı Ilenetlerde %30 a 
tafıyana yazdı olanlarda iee %40 

Lobicil�k Türkiye 'ye de girdi 

POLiTi KACı TAVLAMA SANATı 
_ A. SiNAN KORKUT ___________________ _ 

Günlük pzete sütunlarından 
ııeçerek dilimize yavaş yava.ş 
yerleşmeye başlayan bir söz
rik var: Lobi. En çok Ameri
"an Kon"".i Ile i1ıUl haberler· 
ıde kullanılıyor. Ambargo soru
nunun tarb,ddıRı günlerde 
Amerika'dakl Rum lobisinin eı
kileri konuaunda çok şeyler ya
zıldı. SözlüRe bakarsınız çeşiUi 
anlamları ara51nda lObl &özcülü
nün aynı zamanda "yasama sü
Tecinl etkileyerek kendi çıkar
ları doRrultusunda yasa avan
tajları saglamaya çalışan Insan· 
lar toplulugu" diye tanımlandı· 
Rını e:örürsünirı. Devlet tekelci 
kapitalizminin egemen olduRu 
ülkelerde ve özeııikle ABD'de 
son derece yaygın ve etkin 
olan loblcilik, kapitalizmin 
kokuşmuşluRunun canlı bir 
kanıtı olarak hlZla az e:elişmiş 
kapitalist ülkelere ve bu arada 
Türkiye'ye de yayılıyor. Yakın 
gelecekte bunu &omut bır bi
çimde gönne olanaRı çıkacak. 

Büyük tekellerin çıkarlarını 
etkileyen yasal dÜZenlemelerin 
bu tekellerin istekleri doRrul· 
tu5unda yapılmasını, tekeller 
arasındaki rekabetin belirıı bir 
tekelın veya tekeller grubunun 
lehine çözümlenmesini amaç
layan lobl çalışmaları arbk 
eskiden oldugu gjbi kişisel 
ilişkiler dilleyinde yürütülmil
yor. Kurumsallaşmış bir 
biçimde, bu tür işler yapmak 
üzeft' özel olarak kurulmuş 
şlrkeUer arıctllRıyla yapılıyor. 
ABD'den bir örnek \'ermek 
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gerekirse bugünkü lobiclHk 
sanatını şöyle özetiiyebiliriz: 
Herhangi bır bölgedeki a"arl 
ücret dirıeyinl yükselbnek için 
Kongre 'ye bir yasa taalaRı su
nulduRunu varsayalun. Daha 
yüksek ücret daha az kar anla
mma geldıgı ıçın dogal olarak 
işverenler bu tasarının yasa
laşmaslDI istemezler. ERer bu
nu başaramayacaklarını bill
yorlarsa o zaman hiç olmazsa 
önerilen arb,m çok az olmasını 
saglanıaya çalışacaklardır. Bu
nun ıçın başvuracakları loblcl
lik şirketinin yapangı başlıca 
iki Iş vardır. Birincisi, tasarının 
komisyonaşamasında kuşa çev
ribneslnl saAlarnak, Ikincisi Ise 
kuşa çevrUmi, tasarının Sena
to ve Temsilciler Meclisindeki 
oylamalan sırasında reddedII. 
mesinl veya Iyice tanınmaz du· 
ruma getirilmesini saAlamak. 

Lobi işlyle ugraşan şirketın 
adamları genellDde eskiden 
yüksek düzey bürokraskle veya 
Kongre'de görev almış kı,iler
dır. Bu yüzden gerek devlet dal· 
releri ve gerekse Kongre üyeleri 
ile yakın ilişki kurmak ta hiç 
bir güçlükle kar,ılaşmazlar. Ta· 
sarıyı ilk görü,ecek olan komls
yonu olu,turan üyelerin Ikna 
edilmeleri zor deRiıdır. Koml&
yon çalışmalan sırasında bilgi
lerine başvurulacak "bilgili" 
ki,lIerln özellikle Iş çevrelerin
den olmasına dikkat edilir ve 
komisyon Uyeleri yeterıı 
miktarda maddi Oıanaklara ka� 
vUlSturulursa amaca kolaylıkla 

ulaşılabilir. Daha zor olanı, ta
&arının Kongre'deki oylanması 
Sırasında reddedilmeslnl veya 
iylee deA!ştlrUme.lııl IıAlamak
br. 

LobleOerin bu aşamada yap
maları gereken Iş Kongre üyele
rini tasarımr. reddedilmesinlı 
.. ·tlayacak dogrultuda "bUim· 
sel" verilerie donatmakbr. U· 
nutulmaması gereken nokta, 
tasarıya red oyu vermesi iste· 
nen üyenin seçim çevresınde 
karşdaşabilecegı !<pldyl savuş
turabIlmesIdIr. Kongre üyeleri
nin seçim kampanyalarında I' 
çevulerinin yakın maddi deate· 
Rini gördükleri bilinen bir ger
çektir. Bu yüzden Kongre üye
smin bu iş çevrelerinin lstekleri 
dogrultu.unda ay kullanmaları. 
nı beklemek doRalda. Ne var kı 
Kongre üyesi gelecek seçim 
kampanyasında kendisine oy 
vennesi beklenen seçmenIeri de 
gUcendirmemek zorundadır. 
Işte, lobl şirketinin sıAlayaca
Rı "bilimsel" veriler Kongre 
üyesine bu olanaRı verecek ve 
üye seçmenierinin karşısına 
göRs;ünü gere gere çıkabilecek
tir. özel olarak seç�glm bu 
örnekte, lobi şirketinin aundu
Ru veriler asgarı ücretın yük· 
seltilmesl durumunda o bölge
de Istihdamın azalacaaı nok
tasını işleyecek blçbnde dü. 
zenlenecektlr. Asgarı ücret yük
seltilınce şirketlerin Işgücüne 
kar,ı olantaleplerinin azalacalı 
ve dolayısıyla da toptan Işten 
çıkarmaların haşlayacagı tehtil-

tt Deri sürülecektir. Bu denli 
"bUimsei" bır eerçek karşısuı· 
da Kongre üye.i dogal olarak 
tasarıya red oyu verecek ve 
seçmenlerinin karşııma çıktıtı 
zaman da "Işten ab.lmayan bir 
kaç kişinin elde edecej!i ilaet 
artışını reddederek çok daha 
yükaok sayıda Işçinin Çıkarları
nı kcxuduRunu" söyleyebile� 
cektir. 

LoblcUik yukarda örnegı ve· 
tDen basıt yöresel konuları da 
kapsamak üzere son derece da
ha genış ve önemli sorunlara 
uzanmaktadır. Vergı yasaları, 
enerji sorunları, çevre kirlen
mesi, tekelleşme ve holdingler 
gjbl konularda uzmanlaşmış 
yüzlerce ,Irket vardır. Bu ko
nularda herhangi bir yasa tasa
rısı Kongre gündemine ı:irdigı 
an bu şlrkeller harekete geçl
rUmekte ve yasal sürecin etki
lenmesine çalıŞılmaktadır. n
glnç olan şey, tasarının istedıgı 
biçimde Kongre'den geçmesini 
arzulayan tekelin ortada hiç 
görülmemeal ve bütün plslilin 
loblcl şirket tarafından temiz
lenmeıidir. 

Yurdumuzda da bu türlü 
bir ılışkıler alının kurulmakta 
olduRuna dair bazı Ipuçları su 
yillÜl\e çıkmaya başladı. Mec
lislerln yenı yasama döneminde 
belirglnleşmesl beklenen somut 
olgular Türkıye tekelci .. nna
yesinin bu dolrultuda ne kadar 
Deri gitmeye cesaret edebIlece
linin kanıtı olacak. 

a çıkarılmaktadır. Bu yeni dü
zen1emenln kurum kazançlarmı 
%10,1 oıranmda fazla vwg11eye· 
eeli hesaplanarak, bu fon.1ann 
tUketlme kayacalı raporda ö
nemle vuraulanmı,tır. 

Daha .,Itçl bır ,.11r dald.
mmın da mümkün olamayaca
II dile önemıı bir elettiri ola
rak raporda yer alınıt bulunu· 
yor. Kendilerine kaynak aktan
lan grupların, artan harcama ver
iPleriyle yüklenecelinl ve tüm 
t.au.n1ar ele almdılında IDnuçla
nn "lOlYal adalet" açıandan biç 
ı. ümid edildiii pbl olmaya.,.ı. 
IIÖylenmektedir. Verail adaleti 
konUlUOda rapor, 'U üç nokta
nın tualıda ıerekıı ilciyi ,önrı. 
dilini belirtmektedir: 

a) Büyük bir k.im (tarun wl 
ticaret) verri kapwnı dı,uıda 
kalmaktadU' . 

b)  Büyük bir baim .. ii b
çırmaktadır. 

c} Verli yuaları ,.lir dillml.-l 
araanda adaletli bir yük dalılım. 
yapmamaktadır. 

TOSIAD'IN HEDEFI: 
BOYOK SERMAYENIN 

KESIN EGEMENLıel 

Bütün bunlar, bizce 'u anlamı 
geliyor. TOSlAD, mevcut yapı 
nın, devletin uıari Iorum1uluk1a 
rını kar,damakta gerekli kaynat 
sallayamadaimı kabul etmekte 
".oıyal adaletin gerçekle,meli 
ni" ve yerel yönetim birimlerinir: 
parua.lolarak etkinlik kazanmalı' 
nı haklı bulma.ktadır. öneriler 
de karşı çıkılan en önemli noku 
Kurumlar Ver,İlinde öoııöriiıen 
delişikliklerle büyük. IUmayele
rin yükünün arbtın1maııdır. ı.te. 
nenler ara.suıda bir çelişki oldu
Runu sanmıyoruz. Daha "adil ve 
etkin" bir verıi mtemi iltenmek
te, ancak ek kaynak.larm diler 
ke&imlerden ullanınaa ı.at.ı
mektedir. Y u.kanda..ki üç nokta 
bunu lÖyıüyor. TOSIAD, tarım 
ve ticaretin kapaama almırıaa .. 
kapsamm geni,letilmelinden ya. 
nadır; verıi kaçakçılılına kartı 
etkin önlemleri onaylamaktadu. 
Bu anlamda büyük _rmay. çn
r.lerinin "düseU bir kapitalizm· 
den" yana olduk.1aruu .öylemeir. 
yanlıt olmıoyacakbr. 

Kurumlar Vereilinin, kurum 
tuarruflarmı olufNuı yönde et· 
ldleme&inin büyümeyi 'le planlı 
ıelitmeyi enıeııeyebilecetiDi 
söyleyen TOsİAD, ,enel olarak 
tasardarın i, çevreleri için ciddi 
bir üzüntü kayaalı oldulu kanı
Ilnda delildir. Raporda. amaç
lanan bedenerin ,erçekle,m.ye
ceti yolundaki kaYrılar belirtil
mifür. Verfinin kapaaml ,enl,le
tilip, kaçakçılılm önüne ıeçil
mesi _Ilanır ve kurum tuarnıf· 
larının yükü hafinetiline, TOSt· 
AD'm bir verri reformundan ya
na olduRu söylenebUir. Nitekim 
büyük burjuva partilerinin bera
berce tu_rayı kanunla,brmaya 
karar vermlt olmaları bu yuııyı 
dollrular nlteliktedlr. 

BOYOK SERMAYENIN 
TERCIHLERI EMEKÇtt.ERE 

UMUT OLAMAZ 

Çetitli velllelerle ekonomik 
,örü,lerine deRindiRimm TOSt
AD'm, i, çevrelerinin diler b
simlerine ,öre hayli farkh bir 
noktada olduRunu ,özden ka
çırmamak gerek. Bu ılırnlı tutum 
vergi taaardarı üt.erindeld rapor
da. da gözlemleniyor. Büyük .r
mayeninin SÖzcülüRünü yUklen
ml, olan TOSlAD kapitalizmin 
lÜl'ebilme koşulunun, "dÜHnli 
bir kapitalizm"de dolaywyla 
tOt)1aI demom.ide yattlRı dü· 
,Unce.inde pbl ,özükmektedir. 

Son fakat önemlı bir nok
ta d. 'u: Büyük ııe.rmayenin ter
cihleri u)'lulanabilir ol .. bile, e
mekçilerin yeni verıi dUzenleme
lerinden ümit edebileceRI fazlaca 
birff:y bulunmayacaktır. 

• 



TÜRKiYE 
"iFLASIN 

ESiiliNDEN" 
• 

KURTULAMAZ 
YUSUF DOGAN 

Türkiye'de, kamu kuruluşla· 
rmm iç para gereksinimleri gide
rek artarken, ekonominin dış pa
ra gereksiniminin karşalanması 
yolunda "olumlu" haberler iz· 
lenmektedir. Bu "olumlu" ha
berler, ödemesi gecikmiş dış 
borçlarm ertelenmesi ya da yeni 
kredi olanakları bulunmasmı 
kapsıyor. Ancak. her borç eıte!e
mesi ve yenı kredi kullanımı, 
Ecevit Hükümeti'nin " kemerleri 
sıkma" politikasına bır halka da
ba ekliyor. 

"Kemerleri sıkma" politikası
na eklenen halkalar. özellikle ka
mu kuruluşlarının Cınansman ge
reksininllerinin karşllanınasında 
"kıskanç" davranılnıasında yo
J:unlaşıyor. Bu kODU, Uluslarara
Si Para Fonu'nun Türkiye Için 
öneördüj:ü ünlü "stand-by" dü· 
zenlemesinde de vurgulanmış bu
lunuyor. 

Günlük basmda, sık sık konu 
edilen "stand-by" düzenlemesi, 
gerçekte Türkiye'nin ekonomik 
Landa neler yapıp, neler yapa
mayaeaRınl belirliyor. Şöyle: 

• Merkez Bankası'nın nel iç 
varlıkln ile kamu kesmine yöne
lik kredileri, üçer aylık dönemle
re ,öre, belirli sinılları aşamaya
caktU', 

• 'J\irkjye, "stand·by" düZen
lemesinin birinci yılmL kapsa
yan Mayıs 1978-Niwı 1979 dö
neminde, beş yıldan daha kısa 
süreli olarakyapacaRı yeni borç
!anmalarda 750 mUyon doları, 
5-10 yıl süreli olarak yapacaRı 
yeni borçlanmalarda ise 1 milyar 
500 milyon doları aşamayacak
tır. 

• Türkiye, ''kemer sıkma" po
litikasına baRlı olarak likidite 
gereksinimlerini azaltmamayı 
Ü5t1enmi.ştlr. 

• Dış ödemelerde ve tıanlfer
lerde gecikmeye neden olunma
yacaktır. 

• 1lirkiye, dı, ödeme güçlük
lerinm aşılması amacıyla, katlı 
kur uygulaması, ödeme ya da 
Izaıısfer kısıtlamaları, Ithalat 
kısıtıamaları ya da Fon üyesi 
ülkeler ııe ikili ödeme anlaşma
ları yapılması gibi önlemlere baş
vuramayacaktır. 

"Stand-by" düzenlemesi Tür
klye·nln elini kolunu baRlamış
tır. Ecevit Hükümetl'nm ekono· 
mlyl yönlendlnnek ıçın bareket 
serbestlsl kıslUıdır. Uygulamada 
kar,�a,�an her güçlük, yenı bır 
Iosıtlama daha eetirmekte, "taze 
para" denilen yeni kredi olanak
larının kapısı ancak bu ko,ulla 
açılmaktadır, Yeni krediler ise, 
Türkıye'yı dllj borç hataRında 
daha da derine Itmektedlr. 

TüRKIVE, KREDI ALMAVA 
DEVAM ETTI�I 
ULUSLARARASI PARA FONU' 
NA KARŞI, EN A�IR BORÇ 
VüKü ALTINDA OLAN 
üLKELER ARASINDA ILK 
SıRADA BULUNUVOR. 
"IFLASIN E�lşINDE" 
VEN i KREDILERE 
MUHTAÇ TüRKIVE'VE 
BATI KAPITALIZMI 
DILEDI�INCE 
HüKMEDEBILlVOR 

PARA FONU'NA BORÇLAR 

1lirkiye'nln !.oplam dış borç
larının 15 milyar doları aşbRı bi
liniyor. Beş yıllık döviz gelirleri· 
nin toplamı ölçüsündeki bu dış 
borç yükünü kaldızma olanakları 
bulunmadıemdan, günler, ertele· 
me çabaJanyla kurtarılmaya ça
lışılıyor. 

Türkiye'nin dış borçları ko
nusunda, dünyada en çok de�er 
verilen gösterge, Uluslararası Pa
ra Fonu ile ilişkiler. Türkiye'nın 
Uluslararası Para Fonu 'ndan 
1978 yılı içinde saRiadıflı kredi
ler 164,5 milyon özel Çekme 
Hakkı'na (yaklaşık 202 milyon 
dolar) ulaşmıştır. 1978 y�ında 
kullanılan bu kredilerle birlikte 
Türkiye'nin Uluslararası Para 
Fonu 'na olan borçları 701,3 mn· 
yon özel Çekme Hakkı 'na (yak
laşık 865 mUyon dolar) varmış· 
tır. 

Uluslararası Para Fonu tara· 
fından aylık olarak yayınlanmak· 
ta olan "International Financlal 
Statistics" deki veriler esas ah· 
narak yapılan hesaplamalar, Tür
kiye'nin Para Fonu'na olan borç· 
larının 200 mUyon özel Çekme 
Hakkı tutarındaki kotasının 3,5 
katına yükseldieını ortaya koy
maktadır. Buna göre de, Ulus· 
lararası Para Fonu üyeleri ara· 
smda, Fon 'a karşı en aeıı borç 
yükü altmda bulunan ülke Türki
ye olmaktadır. Türkiye'yı en ya
kıdan izleyen ülke, borçları kota· 
sınm 3 katı düzeyinde bulunan 
Fillplnler'dlr. 

Böylesine aRır bır dı, borç 
yükü altında olmasına kar�m, 
Uluslararası Para Fonu Türkiye' 
ye kredi açmayı sürdUrmekt.edlr. 
" Stand-by" düzenlemesine göre, 
Nisan 19S0'e kadar Para Fonu 
Türkiye'ye 210 mUyon özel 
Çekme Hakkı (yaklaşık 265 mn
yon dolar) tutarında yenı kredi
ler 68�layacaktır. Bu olgu, Batı 
kapitalizminin bır U1keyl "lfla
sın eşi�inde" tutarak, kendisine 
"tabı" kılmasının tipik örne�ini 
oluştunnaktadır. ·'Iflasın eşIRIn
de" yenı kredilere muhtaç ülke· 
ye Batı kapitalizmi, dilediRI glbl 
hükmedebilmektedir. 

OÇONCO KREDI DILIMI 

Uluslaranısı Para Fonu 'nun 
T"ıirklye'ye saRiayacaRı 210 mg
yon özel Çekme Hakkı tutuuı
daki kredlnin 30 mUyonluk bö
lümü, Kasım ayı sonuna dotru 
gündeme gelecektir. Bu amaçla, 
Kasım ayı içinde Uluslararasi 
Para Fonu'ndan bır heyet Tür
kiye'ye gelerek "inceleme" yapa
cak tır. 1lirklye ·nln kredl almaya 
deRlp-deRmedlRine hUkınedecek 
olan heyetin, "kemerleri sıkma" 
politikasının ne ölçüde sadakat
le uygulandıRını saptama yanın· 
da, kemerde yenı bir delik açma
ır yönelik önlemler önerece�1 
kuşkusuzdur . 

Yukarıda da deRinildiRi glbi, 
Uluslararası Para Fonu'nun Tür. 
kiye için öngördü� "stand· by" 
düzenlemesinde, kamu kesiminin 
finansman gereksiniminin karşı. 
la nmasında "klSkanç" davrarul
ması büyük ae-ırlık taşıyor. Ka
mu kesiminin Merkez Bankası 
kaynae-ından yapabilecee-i borç
lanmalar sınırlandırılmış bulunu· 
yor. Akaryakıt ve şeker fiyatla· 
nna yapl1an zamlar, kamu kesi
minin borçlanma gereksinimini 
azaltmaya yönelik girişimler. ör
neein, akar kıt fiyatlarında ya
pılan zammın, yıllardan beri açık 
verdi�inden yakımlan Akaryakıt 
İstikrar Fonu'nu S milyar lira 
dolayında fazla verir hale getire· 
ce�i belirtiliyor. Bu fazlarun ise, 
Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklItı'nın zararını kapatmakta 
kullanılması söz konusu. 

Ecevit Hükümeti, kamu kesi
mmin borçlanma gereksinimini 
azaltmak amacıyla, zam kararla
rı alırken, siyasal neden!erle ke
senin aezını da açıyor. Memur
lar Için gösterge tablosunu de�iş
tirerek, aile yardımını devreye 
sokarak, yakacak yardımını arttı
rarak yeni olanaklar yaratmaya 
çalışıyor. Hazine'nin ise, bırakın 
bu yenı olanakları, mevcut maaş· 
ları karşl1ayacak gücü yok. Bulu
nabilen tek çözüm yolu, tek.;l 
üri!nlerinden taşıma ücretlerine 
kadar uzanan bir biçimde yeni 
zamlatı yüriirlüee koymak. 

"STAND-BY "IN IKINcI YILI 

Bu arada Türkiye, Kasım 
ayında gündeme gelecek üçüncü 
kredl dlllmlnl kullandıktan son
ra, Uluslararası Para Fonu He 
·'stand·by·'  düZenlemesinin ikin
ci yılmın özeıuklerini belirlemek 
üzere masaya oturacak. Para Fo
nu 'nun "stand·by" düzenlemesi
ne esas olan ve Türkiye tarafın
dan Fon yönetimine sunulan 
"niyet mektubu"na göre, Ocak 
1979'da uygulamadaki "kemer 
sıkma" politlkasmıl"\ sonuçları 
deeerlendirilecek. Sonuçlar, dü
zenlemenin ikinci yılında alına
cak önlemleri de belirleyecek. 
Bu önlemlerin belirlenmesinde 
son söz kuşkusuz Uluslararası 
Para Fonu 'nun olacak. Aksı tak· 
dirde, Para Fonu 'ndan saelanın 
krediler kesilse, pek önemıı de
RU. Türkiye'nın Batı kapitalizmi 
De olan bütün iII�ki1eri askıya 
alınacak. 

" Stand-by" düZenlemesinin 
ikinci yılına ilişkin görüşmelerin 
en geç 15 Mayıs 1979 tarihine 
kadar tamamlanması gerekiyor. 
Biribirini Izleyen zamlar ve ı 
Mart tarihinde yeni Bütçe yasa
ları Ile yi.irürıü�e girmesine ah�ı· 
lan devalüasyonlar bu göfÜlimele
rln "olumlu" sonuçlanmasının 
zorunlu koşulları. 

Sabancı'nın 
can simidi LASSA, 

Koc'un 
• 

can simidi 
bürokratlar 

YIGiT GÜNEl 
Geçen haftalarda TV'de zihinlerde IOI'U ltueti yaratan bir 

reklam vardı: "Can limitleri". Bu hattaki yeDi ıpotiatla bu ._ 
kalktı. Şimdi herllÜn be,.on kez yayınlanan bU IpOtia "Can �
mitlerinin Lua'blduıu TV aıeyirciıininbeyinlaine çakı.lmak la
tmiyot ... 

Luu :Evet, Sabancı Holdinı'in dev (!) yatırımı. SabanCl'oın 
Koç kar'ıllndaki en büyük baf8.lılarındanbiri olan ı.u.. Bun
dan birkaç yıl önce daha fizibilite raporlan yapılıp temeli ata
luken piyaaa kontrolünü de birlikte Idilen kurulu,. 

Ne olmuştu o e:ünlerde? Yurt içi üretimi, Iki yabancı köken· 
ii devin Türkiye ayakları elde tutuyorlardı. Piyasada otomotiv 
IIlnayündeki ,elişme nedeniyle önemli biT bo,luk vardı. Ve ya· 
bancı kökenli iki kurulu, Good·Year ve Vni Royal leni,leme 
(tevsii ) isteminde bulunmu,lardı. Bu kapasite artama i.teli 
o günlerin söylentisiyle ı..a.a'cılann etkiaiyle Sanayi babnb. 
Rmın ranannda kalmıştı. Birinde Koç Holmnı'in etkili payı 
olan bu yatuım i.teklerinin karşılanmaması sadece bu holelin
&in köşeye sıkl,tırılmlSl 80nucunu daRurınamış, bunun yanı 
ma piyasada büyük bir lastik darlıtı dolturmu,tu. Yine aynı 
dönemlerde bir söylenti daha yayıldı ortalıla; "LaaacılanD et
ki.iyle ithal muslukları klSlldı". Gerçekten de bu alanda Saban· 
Ci (p'ubunun iıtekleri tam olarak ıerçekle,ti. 

TartlflTla1aı _nayi çevrelerinin kulislerinde kalmaktan Çı
lup, renkli baana bile ııııçradı. Bir büyük renkU pıetede "W 
büyük holdineten Sabancı ırubu Koç'u kö .. ye .ı",brdı" ha· 
beri bile .. ,ırtıcı bır oeld1de ilan buınıanna kar,ı J'enhwrdl. 
Ve daha Çok deqilerde yorumlar birbirini izlemeye bqIadı. 
"Lastik tekelini eline alan Sabancı Otomoti. anayiini kontrol 
etmek ilUyor"a kadar var�ınldı bu yorumlarda, .. 

BulÜft ıerçekten piyaaada büyük bir PÇ olarak ı.a.a Und· 
, me .. çti. S.bancmın "Can Ilimidi ı..a.a-lar holdinJ1er mücad.· . 

leainde önemli bir araç olarak ortaya Çaktı. 
Büyük holdinller araanda bu arada bir batka mücadele da· 

ha sürüyordu :  Dı, bankaların temlilcllllinde öncelik almak w 
DÇM heu.plarında etkinlik. Sabancı'nın bw.. olan Akbaok i ile Koç elilimli yöneticilerin alU'bk kuaıwl.,ı Yapı Kredi .. -
ıında bu alanda amaDllz bir çatışma Oıdu, Sabancı'am Yapı 
Kredi hi_lerini ele .eçirmek için harebte eeçtill haberi bu 
bankanın h_ .netlerinde büyük ııçramaya nedeD oldu. 

Sermayenin buuı üzerinde ilan yoluyla ANa ... bukıa 
bilindiitinden bu konular .k .k haberolarak .... tellrd. yer ala
madı. Ama baanda fula diUenmeyen .1Ii. mileade" iki bat
pehlivanın uzayan elenaıesi libi karşılıklı anama .. k11nde tiirdii 
ııitti. Hatta sürüp lidiyor ... 

Sürüp eldlyor dediltimize göre, ıeçmi,e bir nokta koyup IÜ
nümüze ıelelim. Ve ıeçelim yeni geli,melere. 

Bu IÜDlerde hapsetme ve zora dü,ürmede Koç Holdln., yenı 
bir plan uy,wayara.k yeni kaleler zaptediyor. Daha önee kalbur
üıtü tekniıyenıeri devlet işletmelerinden kendlHolelin, pv.buna 
tranafer etmeyi adet edinen Koç, bu yakında çok önemli buı 
tekni.yenlerini devlet işletmelerine veriyor. ıtte bu ki,i1er lçln 
" Koç'un can limiti bürokratlartl deniyor. 

Peki ne önemi var bu bürokrat can limitlerinin? 
Sabancı başta birçok holding, Türkiye'de buı büyük devlet 

kuruıu,larının üretimlerine ba#h olarak, onların üretim planla
malarına uytun olarak kendı firmalarını harekete pçirmekte· 
ler. Bir anıamda dev devlet kuruluşlarına birçok holdin, .öbek 
baRıyla battı bulunuyor. Kendileri için hayati önem tatıyan, 
üretimlerinm temel ta,ı bazı hammadde ve aramalını bu devlet 
kuruıu,larından alıyorlar. DoIal olarak bu ön.mıli kuruıu,larda 
bütün holdinller etkili olma çabasında yarı,ıyorlar. ıtte bulÜn· 
lerde böyle bir kurUıu,un,Petklm'in koltuluna bir .. ki Koç 
Holdinı koordinatörü oturuverdi. GündUı Pamuk, Petk.im p
nel müdürlüA'ü koltuluna Koç Holdinı koordlnatörlütü koltu· 
lundan kalkarak ıeliverdl . Söylentilere ıöre, Koç,Petkım ''''1 
müdUrlüRü için hükümete kendi koordirıatörünü Maliye B.kaOl 
MUezzlnotlu kuıalıyla tavliye etmişti ... 

Aynı ,ekilde Koç Holdlnı in yakınlarından Rahmi önen de 
aynı dönemde Garanti BankUl ı80el müdUrlülü koltulund.n 
ayrılıp, Merke,ı.. ... Bankasa yönetim kurulundaki IÖrevi kabul edi· 
verdi. 

Bu yeni .ell,meler aratanda her ne kadar TV .,acilline "Sa· 
bancının can almidi L ...... lar duyurulmaktay .. da, ekonomi
nin zor ıünlerlnde aerçek can limitleri "VehbJ Koç'un can li
midi bürokraUardır" Bunun en önemli 1ölt .... i. "ıaman" 
olacak. 

Ve bazı holdinılerin bu yeni gell,meler nedeniyle buamkla
n feryatlar bır .üre 80nra TV'deki "Can limidi L .... . lar 11'0' 
tundan çok daha rula duyulacak. 
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Birleşmiş 
Milletler 
33. Genel 

Kurulu 

BIRLEŞMIş MILLETLER GENEL KURULU'NUN 33. 
DÖNEM TOPLANTISI GEÇTIGIMIZ HAFTA BAŞıN
DA TOPLANDı' GENEL KURUL 'UN BU DÖNEMKI 
TOPLANTıSıNıN GüNDEMINDE, ORTA DOGU BU
NAlıMı, NlKARAGUA'DAKI GELIşMELER, ıRKÇı 
GüNEY AFRIKA REJ IMLERINE KARŞI MüCADE
LE, BIR DüNYA SILAHSıZLANMA KONFERANSı
NIN TOPLANMASI GIBI ÇOK ÖNEMLI KONULAR 
YER "lıYOR. DÜNYA SOSYALIST SISTEMININ VE 
ANTI-EMPERYALIST BAGIMSIZUK MüCADELESI
NIN DüNYA ARENASıNDAKI El KlslNIN ARTMA
SIYLA BARIŞ MüCADELESINDE GITGIDE ARTAN 
BIR ÖNEM KAZANAN BM GENEL KURUL TOPLAN
TısıNıN, BU KONULARDA ÖNEMLI GIRIş IMLER
DE BULUNMASI BEKLEN IYOR. Barıs ve 

• 

silahsızlanmaya doğru 
Birleşmiş Milletler örgütü'nün 

33. Genel Kurula geçtigimiz hat
la Içinde toplandı. 

B�leşm� Milletler örgütü u
luslararası ilişkilerin düzenlendi
gi, yönlendirUdigi ve gjtgide ge-
1�lirildigl uluslararası örgütlen
melerin dünya çapında, en üst 
di.iıeyde somutlanışıdır. İkinci 
dünya savaşının bitiminden he
men sonra kurulan bu örgüt, in
sanlıgın başına büyük belalar 
açan Caşizme ve onun neden ol
dulu savaş atanlma bir tepki 
olarak <xtaya çıktı. Devletler 
arasındaki uyuşmazlık1ar1 hukuk 
ilkelerine baRIı kalarak barışçd 
yollardan çözmek, uluslararası 
bak eşiUllt1 ilkeleri il.ıerinde il�
kilerini eeliştinnek, düzenlemek 
amacıyla kurulan bu örgüt 33 
yılhk �çmişinde bu işlevlerini 
her zaman tam olarak yerine ge
Ülernemiştir. Emperyalistler ve 
onlara ekonomik ve politik an· 
lamda baRIı diRer ülkelerin savd
,mı izleyen soeuk savaş ortamın
da BM Ö!giitünü kendi amaçları 
dotrultwunda kullanmak iste· 
meleri bununbaşlıcıı nedeni ol
du. Fakat başla Sovyetier BirliRi 
olmak üzere dller sosyalist ülke
lerin ve giderek eetişen ulusal 
kurtuluş savaşları sonucu orta
ya çıkan ilerici ve antiemperya
list ülkelerin örgüt çalışmalarula 
ak tir olarak ka \dmalanyla BM 
emperyalizm ve onun yandaşla
rınm at koşturdu�bir örgüt ol
maktan Çıkıp, kuruluş amaçları
na uygun bir biçimde çalışan ve 
bu amaçları hayata geçlnnekte 
önemli adımlar atabilen bir kuru
luş haline geldi. Kısacası, emper
yalizmin dünya ölçelinde etki 
alanının daralmasına koşut ola
rak BM uluslararası politika ve 
ilişkiler düzeyinde emperyaliz.
min köşeye slkışbrıldtRıı ulwla
nn gerçek çıkarları doerultusun
da karar almaya zorlandttı bir 
platform durumuna geldi.  

SILAHSıZLANMA 
MOCADELESININ öN 

ÇALIŞMALARI 

25 Eylül günü çalışmalarına 
başlayan BM 33. Genel Kurulun· 
da, Orta· DoRu sorunu, Nikara
gua·daki gelilimeler, İran olayları 
gibi güncel konularda görüşü1· 
mekle beraber çalışmaların dün· 
ya barıiii ve ,ilahsLZlanma konu
larında yoRunlaşacael anlaşıl
maktadır. Albnllih yıllarda Sov
yetler BiriRI ve clieer sosyalist 
ülkelerin yoRun çabalarıyla 
hayata geçirilmeye çalışılan ba
rı, içinde birarada yaşama ve yu
muşama politikaSı ve bunun bir 
parçası olan sDahsızlanma çahş-
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maları baRlantısızların aktif des
teRiyle yelmişll ydlarda kurul 
çalışmalarının odak noktasını 
oluşturmuş bu alanlarda Ueri 
adımlar atılmışbr. 31. Genel Ku
ruldan baııayarak bu güne kadar 
BM Genel Kurul çalışmaları in
celendi�inde bu durum açıkça 
ormya Çıkar. 

Çalışmalarının büyük bir bö
lümünü silansızlanma üzerine ayı· 
ran BM 31. Genel Kurulu, ayDl 
konuyla ilgili olaRanüstü bir top
lantının yapılmasını kararlaştır
mış ve bu yolda tavsiye kararları 
a1mışb. Daha sonra yapdan 32. 
Genel Kurulda bu lavsiye baRIa
yıcı karar haline getirilmiş ve 23 
Mayıs-2S Haziran tarihleri ara
SIDda bu konuları görüşmek üze
re bir olaRanüstü toplantı çaRlısı 
yapdınııb!· 

SOSY ALIST SISTEMIN 
öNERILERI 

BM Genel Kurulunun olaRan
üstü toplantısında, barış içinde 
birarada yaşama ve silahsızlanma 
politikasının gerçek savuncuları 
olan Sovyetler B�11lt1 \'e diRer 
sosyalist ülkeler somut önerileri 
ile çalışmaları yönlendinnişler 
ve emperyalist ülkelerin tün en
gellemelerine raRmen bu konular 
da önemlı adımlar atılmasını saR
lamışlardır. 

Detanfm yarattıRı ohımlu ha
vada kalıcı bir dünya barışınin 
gerçekleşmesi amacıyla yapılan 
öneriler şu üç başlıkm toplana
bilir: 1) Nükleer silahların üreti· 
minin durdurulması, 2) Kitlesel 
tahribata neden olan silahların 
yapımının durdurulması ve ya
saklanması. 3) Güvenıık Konse
yi sürekli üyesi ülkeler silahlı 
kuvvetlerinin sayısının azaltılma
sı ve klasik silahların sınırlandı· 
rılması. 

ııarış içinde bırarada yaşama 
ve silahsızlanma mUcadelesinin, 
uzun geçmişi, aşmak zorunda 
kaldtRı engeııer deRerlendirit
diRinde, bu önerUerin kısa za
manda eerçekleşmesinl bekle· 
mek hayıicilik olacaktır. SUah 
üretiminin vardıRı korkunç 
boyuUarın neden olduRu halklar 
arasındaki ku ,ku ve eüvenıizllk 
ortamının daRıtılmasl, karşılıklı 
anlayl.Ş ve iiibirillinin sallanma
sıı bugüne kadar gerçekleştirilen 
anlaşmaların unulanmasına ge. 
rekll ortamın hazırlanması bu 
çalışmaların başarıya ulaşmasın
da ilk aşamayı oluşturmaktadır. 
Bu amaçla da nükleer silahların 
üretiminin durdurulması, tüm in
saniıRın geIeceRini tehlikeye so
kacak olan nükleer bir ",va ,ın 
önlenmesı sorunlara barışçı yol· 
larla çözüm aramaktan eeçmek
tedlr. Bu noktada SovyeUer Bir· 
lillnin, Orta·Avrupada silahsız-

Immanın gerçekleştirilmesi, böl
gede ki silahlı kuvvederin sayı
larında azaltmaya gidilmesi ve 
genel planda devletlerin askeri 
bütçelerinde kademeli olarak In
dilimler yapılması yolundaki ö· 
nerileri gerçekçi öneriler olarak 
karşımıza çıkmakıadır. Bu top
lantıda ayrıca, Dünya barıŞ kon
{eransının düzenlenmesi baalan
tlSız ülkeler de dahU 130'a yakın 
ülkenin deste�iyle.karara baRlan· 
mıştır. Aslında bu konferansta 
iigili çalışmalar 1973 ydından 
itibaren baŞlamıŞ fakat gerçek� 
leştirilmesi bugüne kadar emper
yalist ülkeler tarafmdan engellen
miştir. Konferansla ilgili olarak 
oluşturulan komisyonun ÇalıŞ
maları emperyalist ülkelerin ya
nısıra onlarla BM8'de dirsek te
nası halinde hareket etmeyi adet 
haline getiren Çin Halk Cumhu
riyeti tarafından da engellenmiş
tir. Fakat son gelişmelere göre, 
bu türden bir konferansm top
Ianmasına başından beri karşı 
olan Fransa bile bu konferansa 
katılmayı kabul etmek zorunda 
kalmıŞtır. Buı BM'i gerçek amaç
ları doRrUıtusunda çalışbnnak
tan yana olanların başarısı olarak 
dee-erlendirilmelidir. 

BM VE TORKİYE'NIN 
ÇöZOMSOZLOGO 

önündeki bu sorunlarla ça
lışmalarına başlayan BM Genel 
Kurulu Türkiye açısından da ö
zel bir önem taşıyor. ülke Içinde 
gittikçe artan politik ve ekono
mik bunahmı gizieyebilmek ama
cıyla dışarıdan taze kan bulmak 
gere'dilie-i bu öneml daha da artı
nyor. Birçok çevrede bu Genel 
Kurul CHP hükümetinin ortaya 
attlRı ve büyük basının övııü1er 
yaRdırdıRı "yenı ve kişlllldl dış 
politlkanın" erdemlerini yenklen 
Ispat edilmesi Için bir fırsat ola
rak deRerlendirillyor. Iktidarın 
"klşUikll dıı politika" teranele· 
riyle TUrkiyenin uluslararası dü
zeyde saygınlıRnı artırma, eko
nomik anlamda borçların erte· 
lenmesi, yeni kredilerin saRlan
ması noktalarında somutlanan 
taze kan arayışlarında BM Genel 
Kurulunu bir platform olarak 
kullımmak Istedi�1 anlaşılıyor. 

Aslında Türkıye'yi uluslarara
sı alanda yalnızhRa iten pollttka
sında, demokratlkleşme sürecln· 
de Uerl adımların aWmamasl ve 
BM'in kurululjundan bu yana 
emperyalist ülkelerle aynı saf ta 
yer alınarak gerek uiusal kurtu
luş hareketlerine ve eerekse tiin 
ilerici hareketlere karlil tavır alm
masıdır. Bu nedenle emperya· 
IIzm ile politik ve ekonomik bae· 

lar sürdürüldUkçe ve üstelik am
bargo kaldırdınası ugruna ABD 
üslerinin yenkten açılması ve 
başka politik tavizler söz konu
suyken bu yalnızlıktan kurtul
mak için sürdürülençabalann bo
şa Çıkmıısı doRaldu. Beigrad 
Konferansında uRTanılan başarı
sızlık gözlerönünde dururken ha
la 5Üldüriilen bu ilişkiler çerçeve
sinde baRlantısızlardan nasıl me
det umulabUir? Daha toplantının 
ilk gününde ·Kıbrıs Türk Federe 
Devletine genel kurulda söz hak
kının büyük bir çC>tunlukla red
dedilmesi, Türkiye'yi bekleyen 
başarısızhRın ipuçlarını vennek
tedir. Içte demokratikleşme 
mücadelesininönüne engeller ko
yup dışta da emperyalizme ba-

Rımlı bir poıitika tzle;'dlkçe Tür
kiye'nin uluslararası ilişkilerde 
istediRi konuma gelemtyecttl 
açıktır. 

Türkiye'deki Iktidar açısından 
bekleneni veremiyeceRI şimdl
den belli olan BM 33. Genel Ku
rulunda çalışmaların yoRunlaş
tıRı barıŞ ve silahsızlanma konu
larında savaş tehdidinin kaldırıl
masına yönelik çabaların hakim 
e�lIirn olması beklenmelidir. 
Tüm halkların bir kazanımı olan 
bu sonuca ulaştımasının gerçek 
güvencesi ise başta sosyalist ülke
ler olmak üzere ilerici anti-em
peryalist ülkelerin kararlı lavırla
n ve dünyanın tim demoluatiJt 
güçlerinin mücadelesidir. 

Arap dayanışması 
Camp David'te saRianan çerçeve anlaşmalarla ilgili olarak ıb

lan zafer çıA:hkmrınl, emperyalizm ve onun Orta-DoRu 'daki 1'
blrııkçUerinin keyfini kaçnan tepkiler bastırdı. Deş Arap ülkesi 
tarafından oluşturulan KararWık Cephesi bu tepkilerden en o
lumlusu oldu. Kararldık Cephesi Suriye, Cezay�, Libya, Güney 
Yemen ve FKö'den oluşuyor. Bu birliktelik üçlü ihanet zlrvesi· 
nin sonuçlanmasıyta ortaya ÇıkmıŞ görünse de, gerçekte belli 
bir süredir ilerici Arap rejimieri arasında var olan dlrsek temasla
nndan ve çok kısıtlı da olsa ortak tavır almalardan kaynaklanı
yor. Varwm çerçeve anlaşmaların olumsuzlukları somut anlam
da bir birliktelilin temel itici gücü oluyor. Bölgede barış çabala
rının ve Filistin sorununun güncelilei açısından böyle bır birlik
telile yol açan gelişmeleri bu açıdan gözden geçinnekle yarar 
var. 

Uzun blr mücadele geçmişine sahip olan FKö. beııı bir dö
nem boyunca, kendisine baaıı bazı kuruluşların düzenlediRI 
bireysel terör girişimlerine destek olmuş ya da yeşU ışık 
yakmıştı. Fakat Zaman içinde bu örgüt daha tutarlı bir yola glr
di. Bölge Içinde kendi konumunun yanında, dller ülkelerin ko
numlarını, emperyalist müdahalenin boyuUarını ve başta Sovyet
ler B�liRI olmak lllere sosyalist sistemin dünya polltlkasındalıl 
etkisini de deRerlendirerek gerçekçi ve sonuç alıcı bır eylem bi
çimine doRru yöneldi. 

Libya, GUney Yemen ve Cezayir baRımslZhklarlOl kazandık
tan sonra, sürekli olarak Arap halklarının Diriltinden yına \le 
emperyalizme karşı politikalarıyla Arap-4ra1ı savlŞlarlD1D he
men ertesinde kurulan Arap Birlletnin tutarlı savunucuları ol
mUljlardl. 

Kararlılık Cephesi'ne katılan dlRer ülke Surlye Ise, zaman za
man zlgzag1ar çizmesine rae-men (geçmiş dönemde Sovyetler 
B�llltlyle Ulşkllerinl kopannası, FKö'ye askeri alanda mUdaha
le gıbı), 'on zamanlarda Orta-DoRu 'da barışın .. Ilanmasının 
Arap halkları arasında eylemsel planda da dayanışmarun güçlen. 
dirilmesinden geçtiRini görerek Sovyetler BirliRI'yle ıılşkUerinl 
yenıden dUzenleylp Kararlılık Cepheslnln oluşturulmasına katkı· 
da bulundu. 

Böyle bır Cephe'nin kurulması Ilk anda, ABD emperyalizmi 
tarafından dayaWmak istenen, barışın ikııı eörüşmelerle satlan
mlSl politikasına karşı bir cevapbr. Carter tarafından diRer Arap 
ülkelerini de aynı platlonna çekmek ıçın eörevlendJrdili 01,1,
leri Bakanı Vance'ın Suriye devlet batkanı Hafız Esat'ı. .ıörüt-



Armatörler dünyası bunalım içinde 

DENiZLERDE ANTiKOMÜNiZM RÜZGARı 
1I1I1I1I1I1I1I1I ............ lr HASAN BURAK 

YUlUnlı armatör Onısis'in mi· 
nsÇlsl kızı Onistina'nın bir soy.. 
yet Yll'ttaşı ile, üstelik kısa bir 
süre öncesine kadar Sovyetler 
Birliği'nin deniz ticaret kuruluş. 
larında görevti bir Sovyet Yll'ttl· 
Şı ile evlenmesi, Batı basınında 
yoğun dedikodular. yol 'Çll. 
Olayın bu denli gürültü kopar· 
masının, gündelik dedikodular· 
dan öteye giden bir nedeni var. 
bu evlilik, kritik bir döneme, de· 
nizlerde antikomünizm rüzgarla
rının estirildiAi bir döneme rasdı· 
yordu. 

8u�nlerde kapitalizmin kaçı
nılmaz devresel bunalımlarından 
birini yaşayan kapitalist arma· 
törler, iiIr.Ilarmda kryasrya bir re· 
kabete girişmiş durumdalar. Bu 
arada kapitalizmin sözcüleri, he· 
def kaydırmaktaki ustalıklarını 
bir kez daha gösteriyorlar ve bu· 
nal ım ın nedenini lima.nlarında 
görmen Sovyet gemilerine bağlı· 
yorlar: Kapital izmin bu alanda· 
ki sözciHeri, ülkelerini, Sovyetler' 
in, diAer sosyalist ülkelerin ve 
hnta diğer gelişmekte olan ülke· 
lerin deylet ticaret filolarınm et· 
kinliğini kısıtlayıcı önlemler al· 
maya zorluyorlar. Ortak Pazar 

ülkeleri ulaştırma bakanları, son 
toplantılarından birinde bu a· 
maçla hazırfaniiU1 bir planı wtlş· 
tılar. Ozel bl, O,tık PiIZM komls- · 
yonu da sürekli olarak bu konu 
üZerinde çalışıyor. Getirilen öne· 
riler içinde devlet malı olan bU· 
tün gemilere ambargo konulması 
da var. Böyle bir kararın Sovyet· 
ler Birliği ve diğer sosyalist Ulke· 
lerinin deniz taşımacılık kuruluş· 
ları kadar, çoğu gelişmekte ol.n 
birer kamu kuruluşu olan deniz· 
cilik firmalarını da hedef aldığı 
açık. Bu arada, şu andaki etkinli
ği sınırlı da olsa, bizim Denizci· 
lik Bankasının bile böyle bir ka
rardan etkileneceği düşünülmeli. 

"REF AH "I IZLEYEN 
"BUNAlıM" 

Kapitalin ülkelerde deniz ta· 
şımacılığı ciddi bir bunalım için· 
de. 1970'Ie,in başl.rınd. SüveYl 
kanalının kapalı olması, petrol 
darlığı gibi nedenlerle deniz ta· 
şımacılığına gereksinim büyük 
ölçüde artmış ve bunun sonu· 
cunda deniz ticaret filolarında 
önemli bir genişleme görülmüştü. 
O yıllaıda Akdeniz'de biQt yakın 

eyleme dönüşmel idir 
me iıtelinin reddedilmesi ve daha sonra yapılan görüşmede hiç
bir iOnuca varılmaması bunun en açık kaOlb oldu. . 

Bu arada lrak'm, Camp David zirvesine ve varılan anlaşma
lara şiddetle karşı Çıktı�ı halde, Kararlılık Cephesi içinde yer 
almaması dikkatleri çekiyor. Bu davranış, hükümetin ülke için· 
deki anti-demokratik uygulamalarını gizleme çaba· 
sından,geleneksel Arap milliyetçilij!inden, kendi üstünlük hesap· 
larını ortak Arap davasının önüne koyma gjrişimlerinden kay· 
naklanıyor. Objektif Olarak Filistin halkını, yalnlZ bırakıp zayıf 

düşürmek anlamına gelen bu tür bir davranış karşısında, 
Zirve süresince ve sonrasında aynı türden tepkiler gösteren gerici 
Urdün ve S.Arabistan rejimIerinden lrak'ın [arkı nedir sorusu 
üzerinde d�ünmek gerekiyor. 

Kararlılık Cephesrnin toplantıları sonucunda alınan Mısır'la 
tim ilişkilerin kesilmesi, Cepheye kablan ülkelerin devlet baş
kanlarından oluşan bir "Yüksek komutanlıRın" kurulması, bu 
komutanlıAın altı ayda bir olaAan top1anb yapması ve Arap Bir
li.A:i Merkezinin Mısır'dan başka blr ülkeye alınması yolundaki 
kararlar, Arap halkları arasmda dayanışmınm öneminin kavran· 
masa ve bu yolda saelanan blrHktel�in kalıcı olması açısından 
önemli göstergelerdir. Diler taraftan Cephenin Sovyetler Birtlll 
ve sosyalist sistemle ilişkilerinin düzenlenmesi konusunda Suriye 
Devlet Başkanı Hafız Esad 'ın görevlendirilmesi, Orta DoAuda ka· 
hcı bir barışm saAlanmasl için Arap halklarının çıkarlarının nere· 
de oIdulunu görmeleri olarak deRerlendirilebillr. 

Kararlılık Cephesi'nin son kararları yalnızca Filistin Halkının 
boeulmak istenmesine bir karşı çıkış olarak deAerlendirilmeme
II. Onemli bır nokta olmakla beraber, bu sorunun yanında tek 
tek bu cepheye katılan ülkelerin ortak çlkarlarından da kaynak· 
lanıyor. Bu UJkeler arasında toprakları İsraH tarafından Işgal edil· 
miş olanlar var. Bunların yanında, ABD 'nin uygulamaya koydu· 
lu adım adım barış politikasının ilerde kendi ülkelerini polıtık 
ve ekonomık anlamda bunalıma sürükleyeeellnin farkında oıan 
ülkeler var. Bu anlsmda böyle bir birliktelik emperyalizmin tez. 
gahtamak IstediRI oyunların boşa çıkarılması anlamına geliyor. 

Camp Davtd anlaşmasını Izleyen gelişmelerin en olumlu yanı 
Orta·Oolu'da Arap halkları arasında.�mut eylem düzeyinde a· 
dımların atllması oImuşbJr. Kararlılık Cephesi bu olumsuzlukla· 
rın olumlu bU- ürünüdür. Aynı zamanda Arap halklarmın bu tür· 
den ayrılıkçı anlaşmalara karşı durduklarının bır Ifadesidir. Or· 
ta·OoAuda adil ve kalıcı bir barışın sallanması, Arap dayanış· 
masının arttırılmasından ve sosyalist sistemle ilişkilerin saRiam· 
laştadmaıından geçiyor. 

fazLadan geminin ortaya çıktığı 
anlatılryor. Kuşkusuz, deniz ta
şımacılığındaki bu gelişme gemi 
yapım sanayiine de yansımış, ka· 
pitalist ülkelerin gemi yapım tez· 
gahlarında olajanüstü bir canlılık 
görülmüştü. 

Ama kapitalizmin yasaları bir 
kez daha işlemiş; Süveyş kanalı
nın açılması, petrol bunalımının 
hafiflemesi gibi gelişmeler sonu· 
cunda, deniz taşımacılığındaki o 
'refah' dönemini şimdi bir 'buna
lım' dönemi izlemeğe başlamıştı. 
Armatörlerin.kar grafikleri şimdi 
sürekli bir düşüş gösteriyor. AI
matörler, boş kalan gemilerine 
taşıyacak ytk bulabilmek için 
kryasıya bir rekabete girişiyor. 

Bunalımdan en çok etkilenen 
ülkelerden biri de Yunanistan. 
Dünya deniz taşımacılığında ilk 
dört sıra içinde yer alan Yuna
nistan'ın ekonomisı için.de deniz 
taşımaclllAından gğlanacak kar· 
lar önem taşıyor. Öte yandan 
1970'lerin başındaki 'refah' dö· 
neminde Yunan bandıralı gemile· 
rin sayısı hızlı birarbş göstermiş; 
Atina'nın, Selanik'in iş çevreleri, 
hatta düny.ılıklarını dolrultmuş 
avukat, doktor gibi denizcilikle 
ilgisi olmayan serbest meslek er· 
babı bile, varını yoğunu gemilere 
yatırmıştl. Ş imdi denizlerde o 
eski tadı karlMın kalmadığı"ı 
görenler dökülmeğe başlryordu. 
Örneğin 2 yıl önce 300 bin ster· 
i ine sablan bir gemiyi bugün 130 
bin sterline almak mümkün. Yu· 
nanlı armatör Kukulis bugünkü 
durum� şöyle özetliyor: 

"Işlet kötü. Iş h.cmimizde 
yüzde 3S·40 bir azalma var. Öte 
yandan taşıma ücretleri de düş· 
müş durumda. Örneğin, 1 974 yı· 
Iında Selanik'ten Bingazi'ye tonu 
16 dolard.n yük taşırken, buıPIn 
9·10 dolara taşımak zorundayız. 
Buna bir de giderlerdeki yüzde 
40 dolayındaki MtıŞı eklerseniz, 
yUzde 70 oranında bir açığımız 
oldulu ortaya çıkıyor." 

"REKABETIN DE BIR 
SıNıRı VARJ" 

Şimdi Mmatörler, aralarınoa 
sümıekte olan kryasıya rekabeti 
bir düzene sokmağa çalışıyoriM. 
AImatörler, rekabeti, kapital iz
min kaçınılmaz bir gereği oldu
ğu için reddetmiyorlar, ama git· 
tikçe hızlanan bir rekabetin ken
dilerinin yok oluşlarını da hız· 
landırmakta olduğunu elbette 
biliyorlar ve aralMında bir uzlaş
ma yolu bulmağa çalışıyorlar. 
Ama bu arada bir de başta Sov· 

yeder Birliği olmak Uzere sosya
list ülkelerin gemileri batı liman· 
larında yUk taşım.ğ., üstelik en 
cIlşük navlun fiyadarının yüZde 
15·20 .ltındaki fiy.tlarl. YÜk 
taşımala başlayınca, kendi iiIr.Ila· 
rındaki sorunları bımc.ıp sosya· 
list ülkeleri hedef oIarık görme
ye, gösterrneğe başlıyoriM. "Re· 
Icabetin de bir sınırı vardır ve bu 
smırı biz belirleriz" diyor kapi· 
taHzmin sözdlleri. Örneğin Yu
nan Deniz Ticaret Bakanı Kefa· 
logiannis şunları söylüyor: 

"En ucuz taşımacllıAın ancak 
serbest ve meşru rekabet koşul· 
larında sağlanabileceAini herkes 
kabul ede,. F.katCOMECON ül
'kelerinin gemileri bizim için cid· 
di bir endişe kaynaAı oImıkta· 
dır. Çünkü bu gemiler, bizim 
bazı düzenli hadarda sağladıAı· 
mız mantiki rekabet koşulları· 
nı bozmaktadır. Biz ancak, öz
gür koşullarda, devlet müdaha· 
lesi olmaksızın, varOlan ticari 
ölçütlere göre oluşan bir reka· 
beti destekleyebiliriz. Sosyalist 
ülkelerin gemileri !Jöyle bir r�ka· 
bet düzenini bozdukları için ce· 
zalandırılmalıdır. " 

BUNAlıMDAN 
ANTIKOMüNIZME 

Ticari I<aygılu giderek siyasal 
planda da şiddetli bir antikomü· 
nizme dönüşüyor, hatta "okya· 
nuslara egemen olma." türünden 
" sovyet doktrinlerinin" varlığın· 
dan söz ediliyordu. Kapitalist ül
kelerin kendi yapıları sonucun· 
dan girdiği bunalım bir soAuk 
savaş malzemesi olarak kullanıl· 
mak isteniyor, örneAin NATO' 
nun Adantik'teki başkomutanı 
ABD 'Ii Ami,,1 rsaac C.Kidd şöy. 
le diyordu : 

"Dünya denizciliğineSeki bu· 
günkü bunalım ve Sovyeder Birli· 
ği'n in ulUSIMarası deniz taşıma· 
cılığına karışması, NA TO üyele· 
rinini ticaret filolarını Varşova 
Paktı ülkelerle çıkacak bir gvaş· 
ta gerekli oıan stratejik düzeyin
altına düşürebilir. Bunu engelle· 
yecek önlemleralınmalıdır. to 

[}enizlerde estirilen bu anti· 
komünizm rüzgarlarına karşı, 
Sovyetler Girliği Deniz Ticaret 
Bakanı Timofei Guzhenko ise ra· 
kamlara dayanan yanıtlar veri· 
yor, bu tilr dayanaksız ve sailık· 
sız girişimlerin denizlerdeki ulus· 
lararası ekonomik ilişkilere an· 
cak zarar getirebileceAini, Sov· 
yetler'in her konuda olduğu gibi 
bu konuda da ilgili Urkelerle ikili 
veya çok yan lı görüşmelere ha· 
zır ofduğunu belirtiyor. 

"BUNAlıMıN SORUMLUSU 
KAPITALlZMDIR J "  

Guzhenko, kapitalist ülkeler· 
deki yoğun rekabet sonucu bu· 
gün denız taŞımaclllAında toplam 
kapasitenin yüzde l2-1S'i kadar, 
yani 80·100 milyon ton dolayın. 
da bir atıl kapasite bulunduğunu 
ve bu rıkamın da Sovyetler Bir· 
liğinin deniz taşımacılığındaki 

toplam kapasitesinin 4·5 bn 01· 
dulunu söylüyor. KapitıJist Ol· 
kelerin, deniz. taşımacıhiıncWd 
bu bunahma ve atıl kapasiteye 
raimen Fmi yapımını hala sür· 
dürdüklerini, son 4 yıl içinde 
dünyadiilki , toplam ticvit &emi 
tonajının 452 milyon tondın 
659 milyon tona çıktığinı anla· 
tan GuıJıenko, oysa Sovyetler 
Birliği deniz ticaret filosundıki 
Mbşın aynı dönemde yüzde 1,5' 
u geçmediğine işııret ediyor. 

Timofei Guzhenko Sovyet 
deniz ticaret filosunun görevinin, 
ülkenin iç ve dış taşımacılık ge. 
reksinimierini karşılamaya yöne· 
lik olduğunu, Sovyet gemilerinin 
sayısının ancak ülkenin ekono· 
mik il işkilerindeki gelişmelere 
paralel bir gelişme gösterdiğini 
söylüyor. Sovyet deniz ticaret 
gemOerinin geçen 1977 yılı için· 
de ülke içinde ve dışında taşıdı· 
ğı topLam yük 21 9 müyon ton . 
bu rakam içinde sadece 30 mil· 
yon tonluk, yani yüzde 1 4 'lük 
bir bölümü, dış limanlar arasında 
taşınan yükler oluşturuyor. Oysa 
geçen yıl dünya deniz ticaretinek 
taşman toplam yük miktarı j 
milyar 200 milyon tonu geçiyor. 
Işte bu rakam içinde Sovyet ge. 
milerinin taşıdığı 30 milyon too, 
antikomüniz.m Nyrıklarlnın 
açılmasınil yetiyor. 

"SOSYALISTLER H IÇBIR 
DAYATMAYA BOYUN 

EGMEYECEKTIR 

Deniz taşımacılığın .. getirile. 
cek kısıdamaların, bu konuda 
Sovyetle, Birliği vt diğ_, sosy.
list ülkelere karŞı al ınac.ık ön
lemlerin, ülkeler arasında karşı· 
Iıklı ti�ari ilişkilerin geliştirilme· 
sini öngören Helsinki Niliii Bel· 
gesine de aykırı düşeceiini ha· 
tırlatm Sovyet Deniz Ticaret 
Bakanı, özetle şöyle ,diyor: 

" Sovyetlerin ulusl;ır;ınsı 
ekonomi< ilişkiler içindeki ko
numu çok açıktır. SSCB, sos· 
yal sistemleri ansındaki fukı 
gözetmeksizin, ülkelerin karşılık· 
lı yararlarını gözeten ticari ve di· 
ğer ekonomik ilişkilerin gelişti. 
rilmesini sürekli savunmuş ve bu 
konudaki ikili vey� çok yan lı an· 
Iilşmalara sadiıkade uymuştur. 
Bugün de isteyen herkesle işbir· 
liAi kurmaAa hazırız. fakat Sov
yet deniz ticaret kuruluşları, eşit 
ofmayan il işkileri hiç bir zaman 
kabul etmeyecektir. Deniz tica
ret taşımacılığında tek Yilnh kil· 
rarları dayatmaya çalışmak, bu· 
günkü uygulamalara �rs düşecek 
kararlar uygulamaya kalkmak, 
ancak ve ancak zincirleme �pki· 
lerin doğmasına ve ulusıvansı 
deniz taşımacılılında giderilmesi 
güç olumsuzluklara yol açabile� 
cekıir. Bir kez daha belirtmek is· 
terim ki, Sovyet drniz tic�ret 
filosuna uluslararası taşımacılık
ta hançi ı... ısıtlamalar getirilmek 
istenirse istensin, deniz taşımacı· 
Iığımız, SSCB ekonomisinin ge
rekleri dojrultusunda gelişmeye 
devam edecektir. u 
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Çin Halk 
Cumhuriyeti 
29 yaşında: 

CELiSKi KURAMlNDAN 
• • 

YAZ-BOZ TAHTASıNA 
ERCAN EVÜBOGLU ney Amerika ülkelerine devrim 

1 EKIM 1949'DA ÇiN HALK 
CUMHURIYETI KURULDU. 
O GONDEN BU YANA GEÇEN 
29 YIL IçiNDE DONYAMIZ 
ONEMLI GELIşMELERE 
TANıK OLDU. BU öNEMLI 
GELIŞMELERDEN BIRI DE 
ÇHC'NIN çlzollil 
ZIG-ZAGLAR, 
YALPALAMALAR, 
SERGILEDilii ÇELIşKI LER 
OLDU. BUNLAR SALT 
ÇHC'NIN KENDI SORUNLARI 
DEliiL, TOM INSANLlIiIN 
GELECElil BU 
KONULARDAKI 
YAKLAŞıMLA YAKıNDAN 
ILGILI. 

Çin'de örgütlü devrimci müca
dele 1921 'de ÇKP'nin kurulma
sıyla başladı. Ekim Devrimi'nin 
yaydılı düşünceler Çin devrimci 
hareketini derinden etkilemişti. 
Anti-emperyalist miieadeleye ak
üf olanok katılan ÇKP, uluslar· 
arası işçi sınıfı hareketinin bir 
parçası olarak gelişti. Çin'in ta
rihsel, toplumsal koşullarında 

kendine özgü bir biçim alan dev
rimci mücadele uluslararası işçi 
mnıfı hareketinden güç ve destek 
aldı, gelişti, ona güç ve destek 
kattı. 1949'da ÇHC'nun kurul
mUl, dünya sosyalist sisteminin 
emperyalizme karşı enternasyo
nalist dayanışmaalUn bir zaferi 
oldu. 

nk yıllar, Çin Halk Cumhu· 
riyeti uluslararam devrimci mü
cadele ile dayaruşma içindeydi. 
Kore hal10na karşı ABD'nin 
ıPriştili II.ldırının püskürtülme
Ilinde görev aldı. 1955'teki Ban
dung konferaDımda devrimci bir 
tutum izledi_ 

Oyll. günümüze gelip 1949'a 
bir bakmak, Çin Halk Cumhuri
yeti'nin 180 derecelik bir dönüş
le emperyalizmle nemel dayanış
ma içinegirdiAini görmeye yeter. 
Bu dönüş nasıl oklu, neden ol
du? Bu ISO derecelik dönüş, 
Mao'nun ünlü çelişki kuramın
dan kaynaklaruyor. Kavramlar 
düzeyinde ele ahndı�ında bilim
• 1 bir bava taşıyan bu "katkı" 
Ia.r, somut duruma uygulandıRm
da bilim-dı.şı ilginç bulgulara dö
nü.ıı:üyor. Onlü "3 dünya" kura
mı, i,te böyle bir bilim-dışı bul
eu. Bu kuramdan hareket eden 
bir dış politika ise Çin Halk 
Cumhuriyeti'ni emperyalizmle 
nemel işbirliRine ıüriiklüyor. Çin 
dış politikasma şöyle bir göz at
mak bile bu işbirlilini görmeye 
yeter. 

DÖviz KARŞILIiiıNDA 
SOVYET DOŞMANLllil 

Oç dünya kuramı biliniyor. 
özü, Sovyetler BirliRi'ni ABD 
ile birlikte aynı kefeye koymak. 
Kuram geliştirildikçe Lenin'in 
ülkesi, ABD'den bile daha tehli· 
keli (1)  ilan edilecektir. Oç dün. 
ya kuramı, Mao'nun çelişki ko
nusundaki buluşlarına dayanı
yor. Oyll. çelişki, Çin'in izledilti 
dış politikanın kendisinde. 1957 
Komünist Partiler toplantısında 
ÇKP. SSCB'ni hafl4 içinde bir 
arada yaşama ilkesini terketme
ye çaA:ırıyor. savaşın kaçınılmaz
Iı�ını one sürüyordu. 1960 top
lantısında, Aıya, Afrika ve Gü-
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ihraç edilmesini savundu, bu 
İtıtalardaki maceracı eRilim1er
den yana çıkb. Sovyetler BullA'i' 
ni bUl'8.lardaki devrimci hareket
leri yeterince desteklememekle, 
giderek devrime ihanetle suçladı. 

1965'den bu yana, arttk Çin 
dış politikasının hiç deRiomeyen 
bir tek tutarlı özelliRi vardır: 
Sovyet düıpnanlıj}ı. Bu, giderek 
bütün sosyalist ve ilerici devlet
leri ve hareketleri hedef alacak 
olan bir düşmanlıkbr. Bu uRur
da Pinochet'den ıran Şah'ına en 
gerici faşist rejimler desteklene
cektir. 1971 'de Sudao'da Mah
cub ve binlerce komünist katledi
lirken Cu En Lay Nimeyri'yi 
"aziz ve sevgili dostum" diye 
kutlayacaktır. Uluslararası dü' 
zeyde emperyalizmin kendisini 
hapsetrnek i&tecliRi yalnızbAı sos' 
yalist ülkelerin de çabP.lanyla 10-
ran çHe, 1972'den bu yana 
ABD başta olmak üzere tüm geri
ci, emperyalist güçlerle ittlfak 
içine girmiştir. Sorun, kuşkusuz 
Çin'le emperyalist ülkelerin dip· 
lomatik, ekonomik ilişkiler 
kurup geliştirmesi de�il. Buna 
kimsenin bir diyeeeli olamaz. 
Burada iki noktaya dikkat etmek 
gerekiyor. Birincisi, ÇHC'nin Vi
etnam konusundaki tavn. Dünya 
sosyalist sistemi ile etkin daya
nışmasını sürdürdüRü için genç 
Vietnam Cumhuriyeti'ne elin
den gelen her güçlüRü çıkanyor 
Çin yönetimi. Aynı yönetim, 
Amerikan .ldınmna karşı dire
nen Vietnam baUona karadan ile
tilen askeri, maddi yardımlarm 
Çin topraklarından geçmesine ve 
Vietnam'a ulaşmaama olanak ta· 
IUmaıruştl. 
. İkinci nokta, bu Sovyet düş
manlıRının yavaş yavaş beklenen 
meyvelerini venneye başlaması. 
Devrimci de olsa sloganlar fabri
kalan işletmeye yetmiyor. Dön
dürmek için, yatınlabilir fonlar. 
ileri teknoloji gerek. Oysa, ileri 

teknoloj!yi1biiyük fabrikalar yerine 
yıllarca küçük atelyelerle uRra
şan bir ekonomi bunlara sahip 
olamaz. öyleyse? öyleyse dışar
dan almak gerek. ABD, Japon, 
Federal Alman mali çevreleriyle 
giru,ilen geniş kapsamlı anlaşma
lar bu amaca yönelik. Sovyet ve 
sosyalizm dw,rnanllRının primleri 
toplanacak. Sonuç: işçi SlDıfl 
biliminin çizdiRi doRndtudan 
&apmakla, volontarizme dUşmek
le yitirilen potanı:iyel olanaklar, 
şimdi emperyalizme avuç açıla
rak elde edilmeye çalışılıyor. 

INSAN ISTEDI KÇE ... 

Toplumsal ıelişmenin nemel 
yasaları var. İnsan, bilim aracılı
Rıyla bu yasaları kavnyor, ama 
ya.salar ondan baRımmz olarak 
var. Bir başka deyi,ıe bireyin iı· 
temi, kendi dışmdaki etkenlerce 
.nırlanmış. Belirleyici olan, bi
rey deRiL.Bireyi, öznel olanı be
lirleyici kabul etmek, volonta· 
rizm kavramıyla ilade ediliyor. 
Volontarizm, bilimsel olmayan 
bir yaklaşım. 

Geride kalan 29 yıl, işte bu 
volontarizmin kaçınılmaz çelişki 
ve zig-'L8glarını sergiliyor. Mao 
şöyle diyor, bır şiirinde : 

"Hiçbirşey zor deRildir bu 
dünyada, 

Yeter ki yapmak istesin in· 
san ... " 

Bu yaklaşım, bir ünlü benzet
mede ,öyle özetlenlr:"Çin düz 
beyaz bir kaRıt yapraRı gibidir, 
onun üzerine şürlerin en ııüzeli 
yazılabilir." Bunlar mısra olarak 

Çin 
.
işçi ıılUfı ve emekçi kitleleri, sosyalizmin kazanlınlarını yeniden egremen kı.lacaktır. 

kalsa, iyi. Ama somut güçlükle- 1965'te ise sadece 11 milyon ol
rin çözümü bu yaklaşımla denen- muştur: Kültü.r Devrimini başla
di hep. Somut adımlan atmak, tan Kızıl Mubafızlann sayısından 
bilimin gösterdiRi çizgiyi izle- da düşük bir rakamdır bu. Ordu 
mek yerine kestirme yollar de- ve gençlik gibi vurucu güçlerle . 
Dendi. 1958'in Büyük: Abhm'ı � işçi sınıfının Partisi ve sendikala
ile ekonomide, 1966'nın KültUr rı devre dışı bırakılınca da mey
Devrimi ile üst yapıda "ileriye dan çelişki kuramının çelişkile
kaçış"ta çözüm umuldu. Sonuç: rine kalmıştır. 
her ikisinde de başarwz1ık. 
1955'in ekonomide yarattt�1 
tahribat 1961-65 arası giderilme
ye çalışılır ama Kültür Devrimi, 
bu çabayı yürüten Parti'yi, &endi
kalan, sosyalistleri devre dışı bı
rakır, etkisiz lalar. 

Tüm bu çeli"kilerin altında, 
işte bu volontarist müdabale ya
tıyor: Oretim eüçlerinin geriliAi 
ile üretim ilişkilerinin sosyamt
leşen yapısı arasındaki çelişkinin 
zorla çözülmek istenmesi ... 

SAVRULMANIN NEDENI 

ÇHC'nin gelişmesinde löz
lemlenen çelişki ve savru1manın 
altında yatan temel neden, Çin' 
in tarihsel ve toplumsal koşulla
rından kaynaklanıyor. Bu, yöne
ticileri aklarna amacı güden bir 
açıklama biçimi delil kuşkusuz. 
Yanlış kuramların bir hareketi 
nerelere sürükleyebitditi Çin LO
mutunda ve başka ülkelerin pra
tiRinde çok kez karutlandı. So
run şu: Çin 'de, işçi sınıfının en 
bilinçli kesimi olan Parti zaman 
zaman devre dışı bırakıldı. Bu, 
Çin Devrimi'nde işçi sınıfından 
çok köylülü�ün aRır basmasının 
bir sonucu oldu. 

ÇKP 1921'de ilk kez kurul
duRunda 50 üyesi vardı. ıŞÇı sı
nıfı, nüfusun yalnızca % 0.5'ini 
oluştunnaktaydı. Buna karşın, 
ÇKP, Çin işçisini, köylüsünü ve 
aydınıDl devrimci mücadeleye 
katma başarı.sııu ,öıtermiş, bu 
mücadeleyi de 1949'dl zatere 
götUnnüştÜf. Ancak 1949, dev
rim sUreci içinde bir an dır, ke
sin olarak devrimin bitmeııl de
Ritdir. Ve ilk yıllarda izlenen po
litika, devrime işçi sınıfmm daha 
çok aRırhltınl koyması sonucunu 
doRunnuştur. Sovyet yardımının 
da katkısıyla toplam yatırunlarm 
dörtte üçü sanayie, % 9 kadan 
ise tarıma gidiyordu. Bu politika
run sonucu olarak devrimi izle
yen ilk 10 yıl içinde işçi sınıfı 
hem sayıca ço�alrnış, hem de 
Parti içinde altırhRınl önemli öl
çüde arttırmıştır. "Büyük Atı
lım"la birlikte işçi sınıfının nicel 
büyümesi ya"/aşlamış, nitel ola· 
rak da aRırlıRı azalmıştır. Şöyle 
ki, 1949'da 3 milyon olan işçi 
sayısı 1957'de üç kat artarak 9 
milyona ulaşmış, 8 yıl sonra 

YAZ · BOZ TAHTASı 

Sosyalizmin kuruluşu, karma
ştk bir süreç. Her ülkenin somut 
koşullan evreniel ilkelerin uygu
lanması sonucu farklı biçimler 
ortaya çıkarabiliyor. Karşılaşılan 
çeşitli zorluklar da yeni çözüm
ler. deRişik arayışlar getirilebilir, 
bunlar olaRan. Olaitan olmayan, 
yüzmilyonlarm bir yaz-boz tah
taaa gibi kullalUlabilme •. Dün 
ak denHene bugün kara, dün kara 
denilene bugün ak denmeıi. Ev
rensel doRnı1ar adma, bilim adı
na her yıl birbirinin tam tera 
"ilkeler"in ileri sürülme •. 

önce örgütlenme düzeyinde. 
Halk Komünleri tutmadı, 1958' 
deki işlevleri yerine getirmiyor
lar artık. Kültür Devriminin Dev
rim Komiteleri Parti'yi devreden 
çıkarma işlevini yerine getirdi
ler, �imdi artık onlar da kalk.a
bilir. Kahcı örgütlenmesine kavu
şamadı daha Çin devrimi. 

Maddi özendiriciler. Bugiin, 
Çin reami b8.llnı "maddi çıkar
ları yadSlmak, devrimi yadsımak
tır" diyor. Daha dün, maddi çı
kardan sözetmek ihanetle birdi 
oysa. Yıllarca maddi çtkar yerine 
kitlelere slogan sunuldu. Ev 
eşyası istemek, burjuvalaşmak 
sayıldı. Daha iyi yaşam koşul
ları iatemek, kapitalizme dönüş 
diye mahkum edildi. Dün Liu 
Şao Şi'yi Mao adına mahkum 
edenler, bugün onuft düşüncele
rini gene Mao adına uygulama
ya koyuyorlar. Ne çeli�ki! 

ERitim alanında. Geçmişten 
devralınan çok elverişsiz koşul· 
lar altında bile ıosyalizm milyon
lara fırsat eşittiRi, eRitim götür
dü. !şçi smıfı iktidanrun okut
tuRu gençler, işçi ıırufılUn par
tisini ve sendikalaonı tahrip et
mede kullanıldılar. Ne çelişki! 
Matematik, fizik, kimya denle
ri Kızıl Kitap'tan yapıldı. Smav 
yok, not yok; giriş, çıkış, diplo
ma, herşey sloganla. Ama slo
gan tarlayı yeşertmiyor, petrolU 
fışkınmıyor, bacayı tüttünnü
yor. Slogan karm doyunnuyor. 
Sonra, suç hainlerde, hep hain
lerde, yani dünün, bugiinün kah
ramanlarmda. 

Sporda. "önce dostluk, sonra 
yarışma." Güzel ilke. Devrim 
adma futbol maçlannda goUerin, 
buketboldn &ayılann hesabı tu-

tulmuyor. Sporda amaç, çelitki 
kuramını uygulamak, diyalekti
Rin üç aşamuı ile çıtayı ",mak. 

Müzikte. Lin Plao'nun yürüt
tüRü Kültü.r Devrimi'nin mahkum 
ettikleri ara.mnda Beethoven ve 
Debussy de vardır. Ancak 1971' 
de Lin PlaO komplo hazırlarken 
işbirlikçilerinden biri Cautuciu., 
diRer ikisi de gene Beetboven ve 
Debu_y'dir. Daha .onra öRnni

lecektir ki bu kişiler," dörtlü çete" 
nin kurbaru olmuş masum vatan
daşlardır. Ve Beethoven'in müi
�i, ilerici, demokrat bir içeıik 
taşımaktadır. 

SOSYALIZME GOVENMEK 
GEREK 

çatımız kapitalizmden IOIYI
lizme geçiş sürecini ya,ıyor. In
anlık, daha önce de ba,ka ya
�am biçimlerine t.a.nık oldu. Bir 
üretim biçiminden bir .onra.kine 
geçu,te gerekli olan süre pderek 
kısalmı� hep. ömeRln feodaliz
min egemenlili 1000 yıl kadar 
sünnü�ken, kapitalizmin eıemen
liRi aradan iki tam yüzyıl bile 
,eçmeden saraılmış.1S71 Paria 
Komünü'nden ıonra ilk kez 

' 1917'de Rusya'da kapitalist üre
tim biçimini atan bir toplum 
kunna sürecine ıiriliyor. Bu ıü
reç kolayı, keıtinnelli olmayan 
bir sÜfeç .. Acllarıyla, ancılanyla, 
ıözyaşları ve mutlululdarıyla bir 
biltün oluşturan. 

. 

Çin, 1949'da bu sürece prmif 
bir ülke, 900 milyonluk: bir .,. • 
yalist ülke. Süreç, orada da, ka
çılUlmu mücadeleler, acılar, ye
nilgiler, ilerlemeler, ıerilemeler 
bileşkesinde ortaya çıluyor. Sü
recin bu do�a.l diyebilecelimiz 
gelişmesine, ÇHC'nin somumd
da iki olunuuz etken daha kan
şmC8 yukandan beri Hl'Iileoen 
tut&rslzlıklar, olumsuzluklar, çe
lişkiler ortaya çıkıyor. nki Çin 
toplumunun tarihtel, toplum .. l, 
ekonomik gelişme düzeyi, bir 
başka deyi,le neıııe) koşullar, 
ikinciai de, buna batlı olarak or
taya çıkan öznel koşullar: biUm
dı,ı bir çelişki kuramuun belit
lediRi siyual çizgi. 

Bunlar, olumsuz öReler. Çin' 
de ilk ı O yıl boyunca kurulmu, 
ve pekiştiriimiş olan IOlYaUıt üre
ijm ilişkileri temeli var. Buna 
güvenmek ,erek. Çin halkma. lü
venınek ,erek ; AçlıRa, a�ın 
hastalıRa, cehalete kar,ı ıoıya
lizmin getireURi burumlan çok 
iyi bilen Çin halkına. Ve nihayet 
uluslararası dayanışmanın en zor 
koşullarda bile en güzel örnek
lerini vermiş olan Çin i,çi sını' 
fına ,üvenınek gerek. 
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" OPERA VE BALENiN HALKıN 
YAŞAMıYLA iL iŞKiSi  KALMADı" 

I 
Yikiiyiiş, Devlet Opera .. Bolal Genel 
MiIdiIıü Giir<r Aykal Ue göı1lflil. Aykal 
bu sohbel uasında lOPen '" balenkı 
sonııılanııa defindi. Sorunlan td<a le· 
ker sua1ayan Devleı :lpera ve Balesi Ge· 
nel Mildüıü, bunları çöziimleri Ue bir· 
iirte Yilriil'ü"e ıııılat1ı: 

Gürer Ayka l: 

YURUYUŞ: Sayın Aykal, Devlet 
Opera ve Balesı Genel Müdürü olarak. 
bu sanat kurumunun sorunlarma de
Rinebillr misiniz? 

AYKAL: Sonınlarmuz çok. öyle
sine küçücük, fakal öylesine temel s0-

runlar ki bunlar, daha iyi Çalışmamı
zi önledigi gibi zaman zaman çalışma 
ortaınnnw da yok edebiliyor. öocelide 
nota sorunu var başınuzda. Bizim bütün 
notalarmuz dışardan gelir. Oldukça 
yüJdü para öderiz bunlar için. Halta 
kendi sanalçdarınuzm bile notalaruu 
dışardan salDı alırız. 

YURUYUŞ: 'lUrkiye'li bestecile
rin kendi eserlerini mi kastediyorsunuz? 

AYKAL: Evet . Bir besteci, eserinin 
notasmı editöre satar. Editör, elindeki 
tüm notalarla birlikte bunu da tüm dün· 
yaya tanıtır, dağılır. Para karşılığmda 
tabö. Besteci eserinin tanmmaSl için bu
nu yapmak zorundadır. Biz de bu arada 
kendi sanatçırnwn eserini de editörden 
para ödeyerek iilIDI aiınz. 

YüRüYUŞ: Bu sorunun çözümü na
sil obnahdır sizce? 

AYKAL: çözüm, nota basınıını; dev· 
letin <üı< a\masıdu. De.ıetin, yııbaneı 
ediıörlerin araeılığou Q1dınınık, nota
ları basmaa ve tabii en önemlisi bunları 
tüm dünyaya taoıblla.. gerekmektedir. 
Bizde çok bapn\ı bestecUer wr. Onla
rm. eserlerinin basınmı ve dağıtunmı 
biz yaparsak, bem salDı alnbn para 
ödememize gerek kalmaz, hem de böy
lece gelir sağlayabiliriz. 

YURUYUŞ: Nota dışında dışardan 
satm alınan malzemeniz var mı? 

AYKAL: Size komik gelecek ama 
bir başka büyük sorunumuz daha var. 
O da bale pabuçları. Bale için en önem
li unaurlardan biri bale pabuçlandır. 
Onlar da dışardan getirilir. Her türlü tü
ketim araçlaruun en iyi üretilebildiği 
ülkemizde, bale pabuçbrı dışardan gel
mektedir. Kimi zaman gebnediği için 
bir eserin sahneye konması gecikmekte
dir. Dqa bağımlılık pabuçbrda bile ken
dini göstennektedir De.ıel Opera ve Ba
lesinde. 

YOROYOŞ: Pabuç sorununun çaresi 
nedir sizce? 

LEYLA ERBIL'IN AçıKLAMASı 
''EDEBlY ATıN YE YAZARLARıN YOZLAŞMASINA NEDEN 
OLAN öDULLERE KA TILMADllIf YE KATILMA Y ACAGIM" 

YÜIÜ)'Üt 'ün TOK ÖdiiJJIrI üzerine yaptılı bır aoru,tıırmanm IODUÇIarı derıı
milin 180 . ..  181.l&)'IIoruıda yaymlalllDl4tı. 

DIIaıll J- . Leyla ErbU, söz knnUlU aoru,tıırma,!", IıIrIncl böliiııllnde 
__ ID ''Ea\ıI anpu" adlı yapılmı ödüle del.r gören açıklamalıır üzerıne, 
deıJlmlze bır açıklama IlÖnderdi. Sayın Erbll'lo, ııoçııRimlZ batta ıçınde elimI· 
.. ııoçaı açıtJaııwıııı aynen sunuyoruz: 

''YlIrilyUı'Un l SO'ncl .. yısmd. TOK ödün .. ı Ile Ilanı .. rulllrınınızı y.nıt· 
\ay." bazı YiWL' ırkadıılırm ödüle, 'Eski Sevgill'yl ıdıy gö'12rdlklerinl oku· 
ılım. Adıınm ."ı1mısının doIu"blleceAl sakıncaı., .,," dakl .çıklıınıyı ge. 
rekdrdl. 

"s.natçı'y . .. ıl sorumlulukı.,." öteleyerek, ıunun ödUlllniI bunun ödlllll
nO kuınma ",,!ıntısı 'ıı\ayan, hel. ",".t Urünilniln bUtlInilnden soyutlı.,.· 
billrmq ııtbi lşl 'dil'. ödül vermeye dek indlrııomq oIın bu kIKıımların, toplu
mum .... derin ...... Iır verdiiinI çeşidi fl",tIırI. belırtmlıdm. 

"özaıır ciltlince ve y ... ım. alanlırını 141-1 42'lerden önce denetım ıltınd. 
ıııun, TIIrk edebly.tının ve yuarı.,mın yozlıımısın . ... den oIın bu ödünerin 
hIç birine, kendi .lyısıl görUılerim< ters dUıdikl.rini anlıdı'ım .ndan bu y.
n. katılmildılımı ve k.tdınıy.ujımı yenıden duyurmak isterim. 

Leyl. Erbil 
S'nılill'ımlı. '20 Eylll 1 978' 

"EKIM DEVRIMI SONRASı TüRKIYE TARIHI" 
AÇIKLAMA YE öZüR 

YUrUYÜı'Un geçen 181.  sayısında yayınlanan "Bir kitap: Ekım aevriml Son

rası TUrkiye Tarihi" başlıklı yan ,Hakkı Onur arkadaşımız arafından kaleme 

alınmıştı. 
Hakkı Onur arkadaşımLII" imzası, bir montaj hatası yUlUnden yazıdan sı· 

linmiştir. 
Bu yanlışlıjı açıklar, Onur'dan ve okuyucularımızdan özür dileriz. 

AYKAL: Çaresi var elbette. Bu sözü
nü ettiğim bale pabuçlırmın özel kalıp
ları bulunmaktadır. örneğin Bulgaristan' 
dan gelecek mta kaJıplarnı oluşturduğu 
takdirde, pabuç yapmaya başlıyabiliriz 
bii de. Malzemeleri Türkiye'de de var. 
üstelik , Bulgar ustaoın Türkiye'ye gelip 
kaJıP oluşturması ülkemize herhangi bir 
mali yük getinneyecektir. Ama ne ya· 
zık ki bu çözüm henüz göz ardı ediliyor. 
Sııf bu nedenle de bale bölümleri işleye
mez hale gelebiliyor. 

Y UR UY U Ş: Bale ve operanın sahne 
giysileri oldukça ilginç ve masraflı gö
züküyor. Bunun için özel terzilenniz 
olmalı. 

AYKAL: Bir kısıru için evet diyebili
rim. Ama sizi şaşırtacak bir şey daha 
söylemek zorundayım: Bale trikoları da 
dışardan geliyor. Bayanlar için bol bol 
trikonun yııpddığı ülkemizde bale triko
ları ithal ediliyor. Yine bunun için de 
çok yüklü paralar ,  ödeniyor. 

Devlet opera ve balesinin işi çok güç 
gördüğünüz gibi. Repeı1lıanndan tutun 
notasına, trikosuna kadar dışa bağımlı 
bir kurum. Böyle oldukça da halkın 
kiiltüründen oldukça uzaklaşmış, seyir
cbıin isteklerinden uzak, çok kısır bir 
kurum olmaktan öteye gidememiştir. 

YURUYUŞ: Devlet opera ve bale· 
sinin halkın killtürilnden oldukça t.a.ak 
OlduAunu söylüyorsunuz. Kwumun e· 
serierinin herkes tarafından belenUIp 
izlenmesi için ne gibi çabalarınız var'? 

AYKAL: Bizim görevimiz öncelikle 
Devlet Opera ve Balesinin yerleşmesini, 
kabul edUmesini sağlamak. Türkiye'de 
şimdiye kadar bir iki yerli eıer dışında 
yabancı operalar, yabana koreografiler 
Il"ldi salınel .... Daha operaom Türki· 
ye 'ye ilk geliŞ ile birlikle seyirci kendi 
ulusal kültürilnün dışmda birşeylere aJış
brı\maya çalışddı. Seyirci bunu kabul 
etmedi tabii. Yabancı eserler, yabancı 
aryalıır, opera ve bale kavrama .. iyice 
uzaklaşbrdı baikni dilinden, yaşantısın
dan. 

Her ülcenin besıecUeri, koreografian 
olduğu gibi bizim de yarabeı bir çok SI
nalçmuz var. Halkın opera ve bale kültü
rüne alışması, onu izlemeye Fbnesi için 
bu kişilerin kendi _rlerini oIuşturmala
n gerekiyor. Türk seyireiı! Ikendi ulu .. 1 
bale küllürilnO bilmelı, ooun hakkında 
söz sahibi oImaJıdır. Bunun Için de onla
ra .. ,lenen _ılerl sahnelere getirmeli
yiz. 

YURUYUŞ: Bu konuda ,lındiye ka· 
dıır ne gıbı çalışmalar yapddı? 

AYKAL: Operanm geçmişi çok n· 
ginç. Cumhuriyetin ilanından sonra 
Atatürk'ün ısıeği ne opera kuruluyor ül
kemizde. 1934 yılında Atatürk, emir 
verip operayı kurdurtuyor. Hemen ar
ılından da bestecDere bır de Tilrk ope
rası ısmarlryor. Besteleniı bestelenmez 

de sahneye konması için ikinci bir emir 
veriyor. bi< opera böyle başlıyor'ülce
mizde. 

O zamandan beri hiç bir şey yııpılma· 
mış opera dalmda. Türkiyeye bu sanal 
dalı ginıı� ama başlangıcmdan bu yana 
Tüık sanalçılan kendi açılaroıdan bir ar· 
b bile koyınamışbr operaya. Bale de 
aynı şekilde. Bab ne yapby .. taklit 
edilmiş. Batıda düzenlenen eoederi sah
neye getirmekle yetinmişler. bi< başla-
dığı giinlerdeki gı"i devam et.seydi 
ülkemiz bu sanal koDarmda şimdi 
çok daha Ueri yerlerde olurdu. 

YURUYUŞ: musal bir opera ve bale 
kültürünün oluşması için, sanatçıların 
eser vermelerini nastl saAhyacaksınız? 

AYKAL: Başmda da sÖYlemi:ıtim . 
bu eserlerin meydana gelmesi özendir 
meye bağIJ. Sanatçı eserinin her açmn 
değerleııdirUeceğini bil .. �evkle ça1ıı;ır, 
daha çok eoer meydana getirmek Isler. 
Bunun birinci koşulu eserin .. sahnede 
kullanılmasıdır. Bunun için iıatt bekli
yoruz. Ikinci koşulu ile elerin maddi 
açıdan da değeriendirilmesiılir. E_ 
sahibi kişiler için büyle bir fon da tab. 
edUmi:ı bulunuyor. 

YURUYUŞ: Bu eserlerin olu,ıuıunu 
varsayalım. Bun1arm sahneye hemen uy· 
gulanabllmesi için yeterli elemanınız Yıl 
mı?-

AYKAL: önemli bir sorunumuza da· 
ba değindiniz. Elenıaıunuz yeterli değil. 
Bu, daha eğitim sonmundan, planaıJı. 
ğmdan kaynaklamyor. orkestnırıada. 
operaıruzda yeterli eleman yok. Çok .
kmb çekiyoruz. Öğrenci almrken hiç 
ileriye yönelik planlar yapılmıyor. Kon· 
oervatuar bizim isl2ğirniz doğrultusmda 
mezun veremedikçe biz de eleman sıkın
lısı çekmeye devam ediyoruz. 

YURUYUŞ: ERitim sorununuzun 
ve giderek eleman SIKintUlIZID etdertl· 
mesi için neler yaptuıız? 

AYKAL: beriye dönük bir eğldm 
çizgisi beliılemeye çalıştık. örneğin bu 
yd konservatuara tam ymiki yııylı çal. 
gı öğ .... cisi aldık. Bunlar mezun olduk· 
ları yılda bir çok sıkmtıınaı yok edecek
ler. 

YURUYUŞ: Bu yd sahneye koyaca· 
Rınız bale ve operaların adları nelerdır? 

AYKAL: Bu yd yedi open ve oç bale 
sahne\erimiu geliyor. Operalar, Nevid 
Kodalh'nm "Gdpmış", Benjam" &it· 
ten'in "Bir opera yapalon" (çocuk ope. 
..... ) , Haeıbekov'un "Arım Mal Alan", 
Mozarfm "Fipronun Düğünü", CarI 
Odf'un "Carınina Bunna", Monııısıl<o' 
nun "1Wkıı" ve Feril Tüzün'ün "Midu' 
m Kulakları" olacak. Baleler joe Yıai 
Griguroviç ve Arif Melikov'un "Ferhaı 
ne Şirin". Duygu Aykal, Kemal Ebci· 
"Iu'nun yenibalesi, Yine Ingiliz 
kor<OpOflardan bir bale. 
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TÖB-DER : VERiLMEYEN HESAP,BilMEVEN 
KONGRE VE CIBAN "BAS"LARI 

GeçtiRimtz günlerde Demokrasi ıçin 
Birlik grubu tarafından, TöB·DER 
kongresi öncesinde ve sonrasında mey· 
ı;lana gelen gelişmeleri ele alan bir broşür 
yayınlandı. TöB·DER'deld durumu bel· 
geleriyle gözler önüne seren broşür, gün
cel olarak tartışılan çeşiUı sorun1ara a· 
çıklık I.":tirdiRi gibi, çözüm önerilerini 
de kapsıyor. 

TOB·DER'de hu&ünkü ortaya çıkan 
sorunların daha iyi kavranabilmesi için 
geçmişte hangi grupların hangi hesaplar
la davrandıklarına bakılması gerektiRine 
işaret eden broşür, bu konuyu enine bo
yuna irdeliyor. Broşürde, TöB-DER'e 
yönelik olarak Kanve öncesinde çeşıtlı 
hesaplar yapan grupların, kongreyi ken
di emelleri d�rultusunda etkileyebil
mek için daha kongrenin açılışında bu 
hesaplarını uygulamaya koydukları be
Iirtiliyor. Demokrasi İçin Birlik grubu
nun, geçmiş yönetim tarafından hazırla
nan Kongre gündeminin yanlışhema dik· 
kati çekerek ve yapılan usulsüzlükleri 
sergileyerek bu oyunları bozdu�u söyle· 
niyor. Demokrasi İçin Birlik grubuna 
göre, divan seçiminin kendisininde için
de bulunduRu birlik tarafından alınması, 
bu birl�in yönetime gelmesi olasıhetnı 
da beraberinde getiriyordu. 

KURULTAYDA YANKILANAN 
RAPOR 

Broşürde, Demokrasi İçin Birlik gru
bunun geçmiş yönetim tarafından bir 
dizi yolsuzlukyapLldıA"ına ilişkin iddiala
n taşıyan bir raporu Kongrede tüm dele
eelere ulaşbrdılt ve bu yolsuzlukların 
hesabının sorulmasını istediei yazılıyor. 
Bu raporda ilgili olarak broşür şu deR er
lendirmeyi yapıyor: '"21 Ağustos 1978 
wihinde yayınladığımız 'Saymanlık Ra
poru ve Gizlenen Gerçekler' broşürü bü
yük yankı u�ndrrdı. Bu tür bir eleştiri 
örgüt tarihinde ilk kez yapılryordu .... Bu 
eleştiriyi çiWtmek için yetkililer' 10 
saatten fazla süren bir toplanu düzenle
di. Sonunda şu sonuca ulaşıldı. 'Yayın. 
ladığımız Genel Merkez Çalışma Rapo
runu toplayıp imha etmeden bu eleştiri
yi  çüriitmek imkansızdır' ve o yüzden 
kongre boyunca bu eleştiriye tek satırta 
bile cevap veremediler." 

TEHLIKELI EGlLIMLER 

Demokrasi İçin Birlik grubunun bro
şüründe bir yıl önceki 3. OlaRan kong
rede Dl!'v-Genç'IDer tarafından olay Çı
kar�dı�ı habrlatılarak, bu kongrede de 
gençlik örıütıerinln TOB·DER'1n lçlş· 
lerine karışması tehlikesinin önüne ge
çilmesi için çeşitli girişimlerde OOlu
nuldu�u , yazışnıalar yapıldı�ı belirtili· 
yor. Birlik ve Dayaqışma grubunun bu 
konuda yazılanlara verdiRi yanıtları irde
leyen broşür şu yargıya varıyor: "Biri ik 
veDayanışma,�nçlik örgütlerinin TOB
DER 'de yürüttüğü savaşıma katılmasına 
Iwll değil. Zaten IGD'nin salon kapıla· 
rını rutması bunu gösteriyor. Onlar sa
dece 'yanlış biçimde' karışırmasına kar
şıdır." _ 

Demokrasi İçin Birlik grubu bro�ü
ründe ayrıca, komisyon seçimlerinde ör
rıüt geleneklerine aykırı olarak oluşan 
Ittifak da ele alınıyor. 

Yine bro,ürden izleyelm :  "Bu insan
ların bu kadar kısa sürede böylesine 'yU
rekten' bir işbirliğine girişecekleri şey
tanın aklına gelmezdi. TUm komisyon 
seçimlerine ortak adaylar önerdiler ve 
özellikle bunların seçilmesi için çalışıp 
kazandılar. Oysa örgilt �Ienekleri böyle 
değildi. Her komlsyona her gruptan de
lege alınır ve buna öullikle dikkat edi· 
lirdi... Alnı ak oıanlar aklanmak için, 
broşürü yaıanlar ise y.lZdıkla�lnın ger-

• • 

çek olduğunu kanıtlamak için bunu is
ter. Burada büyük sorumluluk suçlanan 
tarafındır ve özellikle o taraf hesapların 
SOfuşwrulmasınl istemelldir. Özellikle 
eleştirilen taraf komisyonda mudaka 
olmalıdır." 

Broşürde, söz konusu birııein korku 
ve suç orta.klı� temeli üzerinde oluştu
Ru ve bunun sonueu olarak hesabı 
birlikte verecekleri belirWiyor, şöyle 
deniyor: "Bundan böyle devrimci bö
bürtenmeye yer yok. Önce bu ortaklı
ğın, bu soygun işbirliğinin hesabını 
vereceksiniz! " 

DIvAN UZERİNE OYNANAN 
OYUNLAR 

Demokrasi İçin Birlik Grubunun 
broşi..irü devam ediyor: "Gündem mad
desi eleştirilere geldiğinde, divan için 
yetersizlik önergesi veriliyor. Oysa divan 
hakkında yetersizlik önergesi verilemez. 
Ne tüzükte, ne dernekler yasasında, ne 
de meclis içtüzüğünde bu konuda hiçbir 
hüküm yok." Bu açıklıRa karşın Divan 
baŞkanJı� yapan Süleyman üstün'ün 
Dh'8nın çekilmesini isteyen bir tutum 

Izledi et belirtiliyor. Güvensizlik oyla
rının salt çoeunluRun' ';, altında olma
sından ötürü, önergenin reddedilmesi
nın ardından "kutsal Ittifakın" yenı bir 
Divan oluşturduRu belirtilen broşürde 
bu konuda Ankara 10. Asliye Mahkeme
sinden alınımş olan karara yer veriliyor: 
..... Anayasa'nın ve Millet Meclisi Iç Tü
züjü hUkümlerinin doğrudan özel hukuk 
hükümlerine tabi bulunan demek genel 
kurul toplannsında güvensizlik önergesi 
üzerine uygulanamayacağı açıktır." Ko
nu açıktı ama Divan başkanı bu açlklıea 
uygun bir davranış içinde deRildL "Sü
leyman üstün divanı terk ederek ikinci 
bir divan oluşturulmasına çanak tutu
yor. Çünkü onlar için, önemli olan se
çimi almak değil, ayrı örgütlenmedir. 
Parçalanmanın mukadder olduğuna 
delegeleri ve örgüt tabanını ikna etme�
tir. Bu sırada Halit Çelenk devreye gi
riyor ve 2. Divan için 'hukukunu' orta
ya koyuyor. Amacı diken üstündeki itti
fakı sıkılaştınoak, dağılmasını önlemek, 
Yoksa divanı düşünoe girişimine ne ge
rek vardı? Çoğunluk onlarda değil miy
di? Tüm suçlamaları sineye çekilir, gene 
de seçim alınırdı. Ama bir fark var. O 

Burjuvazinin 
çorbasına tuz 

Kitfe örgütlerine daracık bakış açılarıyla bakan, bu örgütleri küçük ht,. 
saplarm tezgahlanacağı birer atan olarak gören SOrumSUl akımların yol açtıiı 
tlhribann son örneği TOB-DER 'de yaşandı. Bugün sennayenin bunca saldr .. 
sına karşın yıkamadığı bu örgütü dar hesapların bir alanı olmaktan kurtarmak 
gerekiyor. Bu görevin başarılabilmesi ise herşeyden önce sorumluluk gerektiri
yor. Oysa görünen o ki, sorumlu davramıanın en fazla gerekli oldutu bir dÖo 
nemde sorumluluk adına birbirini izfeyerı $Orumsuzluklar ardı ardıl'la gizIenI
yor. 

örneğin Devrimci Vol Ile<gisinin 20 Eylll tarihli gYISlnda TöB.lJER 
ko,.resi yorumlalUyor, "Devrimci" öğretmenlerin TöB-DER kongresinde a� 
mış oldukları tavır açıklanmaya, taraftarlarm tepkisi ha.fıfletilmeye çallşıh
yor. Bu tür yazılara derginin öl1ÜıTllzdeki dönem, daha fazla ihtiyacı olacalı 
anlışıhyor. Çünkü "verilmeyen bir hesabın" ortalı olmak öyle kolıy açıkı. 
nabllecek, kOlayca .nlatılıbilecek bir şey değil. 

Bugüne kadar ger'ıteklerin üzerini kUfijrterle örtmeye çalışmak kimsenin 
imdad.,a yetişmedi. Her yöntemi rrilbah gören goşist anlayış., bu yola baş' 
vurmakun kaçaımıdığı ve bu yoldan medet umduğu anlaşılıyor. Ancak sos
yılistlere, Türkıye lıçi PilI'tilU .. e küfretmenin kendilerini ilnti-komilnlım k;w. 
ıoj .. da ,""ocularla birle,tireceğini de unutm""",k ıor..,daliU. 

"Verilmeyen Hesıp"tıkl ortaklliın Devrımcı Vol'cuları ",hıbıı ettiil iin
la,ılıyor: Şöyle yaııyorl .... ''Burada yapılan, tehdidi kısmen de OL .. pilıkün
mek için .,çicl bır uılı;mıydl".TilI'ıftırlill'aıın yüreğine ".,çlcl oIMu 'u 
"rperken" ,uniMI da söylemeyi de ihmal etmlyort ... : "Veni yönetim bilin
diği gibi kendı bünye'inde 'on derece önemlı \lÖl'ü, ayrılıkları bulundunn 
'"'PIMI bırındırıyor. Bu nedenle bltırlı-devrlmcl bir önderlik görm yerine 
&etirebUeceği 'l4>hell "Yılmabdır." 

Devrimci Yof'cular kendilerini eleştiren rmocular'a da şu sözlerle hesap ve
rlyortar .-Geçici bir uzlaşma yaptılımız için bu kadM öfkelenenler, Kaba bu. 
nun yerine ne yapmamızı önerebilirterdi kı? ıs HK'cl ile beraber ittifak yapıp 
200 oyluk bir demol",,�k cephe gö'teri,i yapmutın boşka! "  Bu söıler ortak
Iı�ın nedenini açıklıdığı kıdır, çılwcılığı, faydacılıjı da yeteri kıdır "rgill
yor. 

Ortaklığın ö .. ki tırafındakilerin de duruml ... ı pek farklı değil. Zorunlu bir 
''hesap'' meselesinden ötüril bugüne kadır "mplyonlujunu yapmaya çalı,ak·. IMı anti-goşlst ilkelerinın muhasebesini yapryortar. Kitle Dergisi bu .ırada bır 
de rmocuların tanıklılına başvurarak maoculardan destek almadıklarını kanıt
lamula meıpı!. 

·Gazioğlu'nun yaptıklarının hesabını Kitle dergisi vermeyi Ustlenmişe benzi
yor. "Iftira, yalan" dedikleri n.ylonıubelere Illıkın isimler "Demokrasi ıçın 
Birtik" grubu wafından kongrede ve kongre sonrasına sergilenmiş olan yol
suzlukların muhasebesi Klde tarafından yapılmış deAii. Sersilenen rakamlar 
kalem kalem çürütUlmedikçe de, ne Kitle dergisinin yazdıiı gibi komlsyonla
rın kompozisyonu, ne sabahlara kadar süren komisyon çalışmaları, ne de bu 
rakamların nereden alındığına ilişkin tahminler; hiçbiri bu defteri kapatmak 
için yeterli olmayacak. 

zaman örgüt tek başlı ofurdu. Yönetim
de kim olursa olsun tek başlı ofurdu." 

"Kutsal Itttrak "ın Divanı Işgalden 
vazgeçmemesi üzerine Demokrasi İçtn 
Birlik grubunun mahkemeden karar Çı
kana kadar çeşiUI öner�lerle sorunların 
üzerine gittiRi beUrIDiyor. Bu arada "me 
Demokrasi ıçın Birlik grubunun, ''rÖB
DER dışında bir örgüt hesabı yok ise" 
bütün grupların &alon içinde mücadele 
etmesi �rektiRinl öne sürerek Birlik ve 
Dayanışma, Halkçı ERitimeller ve Dev
rimci Demokrat öRretmen grubuna ya
zdı �n yapb�ı açıklanıyor. Ancak 
broşürden bu çaRnrun Birlik ve Daya
nışma grubu tarafından kabul edllmedi· 
eini, buna raRmen. bu grubun yenJ bir 
kongreye ilişkin olarak " ittifakın ortak 
kararı olmaksızm tek başına bu yola 
ginneyece�lnl taahhüt etti�lnı'öıırenlyo. 
ruz. 

Tedbir kararının alınmasından sonra 
da Birlik ve Dayanışma grubunun kenar
da oturmayı tercih ettieini belirte, bro
şiir şöyle diyor: "Sonunda, Ali Başpınar 
yönetimi çalışmalarını bitirdi. Maocu 
ve goşisder Gazioilu yönetimini' akladı ! 
( ! )  ... böylece birinci baı oruya çıktı." 

Bu koşullarda ne yapılması gereki· 
yordu? Demokrasi İçın Birlik grubu bu 
soruyu şöyle yanıtlıyor: " Iaa kararı 
uygulanacak, Ali Başpınar divanı huku
ken geçersiz olduğu için, sonuçları da 
geçersizdir. Önce Genel Merkez işgalcien 
kurtarılıcak. Meşru Divan delege yolsuz
luklarını inceleyip, karara vardıktan son
ra, uygun bir tarihte tarafların hepsinin 
katılacağı bir ortamda konareyi sürdüre
cek. Ve örgüt, demokratik bir korıpede 
kazanan tarafa devredilecek.." 

Broşür bu arada böylesine bir çözü
me karşı olan Süleyman Üstün'ün pze. 
teler< yenı bir kongre Ilanı verdlllnl ha
briotıyor ve Demokrul ıçın Bklllı .. 
Halkçı EetllmcUer gruplannın böyla bir 
koogreye karşı olduklarını ortak bır a· 
çıklamayla kamuoyuna duyurduklaımı 
belirliyor. Bu durum karşilinda da 
"yanb, blı,lIendlrllmlt" oldulunu öne 
süren Süleyman üstün'ün " ... yet iki 
grup Istemlyorsa,_ Kongrenin yapdma· 
yacılmı" söyledl�lne dikkall çekiyor. 

Ancak verilen bu sözden Iki saat son
ra Konı" çalrı .. bu kez radyodan açık· 
Ianıyor. DİB P'11bunun bu toplantının 
yasal bır koııgre olamayacalını bır yazı 
Ue Birlik ve Dayanışma grubuna ham· 
latmasına karşılık verilen cevap "ıerek. 
siz hukuki deRedendirmelerle zaman 
yltlrllmemesl" ,erektiii biçimindedir. 
Demokrul ıçın Birlik grubunun tüm 
uyuılanDI kar,ın yapılmakta ısrar edi· 
len Konpe sonucunda yaslı olmayan 
bir "ikinci ha," ortaya çıkmışbr. 

Demokrul ıçın Birlik grubu şunları 
söylüyor : 

"Çözümü ellerimizde olan bir sorunu 
salt mahkeme kararlarına dayanarak, yı; 
da "baf'larda'\. birinin ar'dına dUıcrek 
çözemeyjz. Bu 'konudaki önerimiz �ok 
açık, çözüm getirici ve gerçekçidt(. 

4. Olağan Kongre bütün sonUÇları 
ile birlikte iptıl edilmelidir. Mahkeme 
bugilne kıdır TÖB·DER 'de Genel B,,· 
kanlık yapmış olanları, birlikte (Gazi
oğlu hariç) kıyyum tıyin etmelidir. Bu 
konuda mahkeme kararı da gerekmez. 
Yeter kı sorumluluiumuıu bilelim. 

Kayyum heyeti örgütü oI.�anü,tü 
kongreye götürmelidir. Bu heyet hesap
ları kontrol etmeli, delegelikleri araştır
malı, gereklı $ubelerde yeni kongreler 
toplanma1ı ve saptıınacak süre sonunda 
(bu !Üre .Itı ay. kadır uuyabilir) Olı
ğınüstU Kongre demokratik bir işleyişle 
toplanmaııdır. 

Bu şartlarda toplanacak bir kongre
nin sonuçlarına kadanmayan tar.ıfın bö
IUcUlilğU kesinlik kazanacaktır. 
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