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DÜNYA ÇOCUK YILI 

hoş geldin bebek 
yaşaım sırası sende -
senin yolunu gözlüyor kuşpalazı 

boğmaca 
sıtma ince hastalık yürek enfarktı 

kanser'tilan 
işsizlik açlık filan ..... 

Nazım Hikmet 

1979 dünya çocuk yılı_. 
20 Kasım 1959'da yayınlanan 

Çocuk Hakları Bildirgesi 'nın 2. 
maddesi ,öyle diyor: "Çocuk, 
-ılıklı ve normal bir biçimde 
iizCiir\ük ve uyıınlık ıçınde be· 
denen, manen, .zihnen, ruben ve 
�i .Çldan ııeıı.ebilmesi ıçın 
ÖZALI himaye l'ÖımeU, Jl"rekll Cu· 
.. t ve kolaylıklardan yanrlandı
-.m.Jıdu. Bu amaçla human.
:ü yaalarda çocuRun lehine 

olacak hususlar gözönünde tutul
malıdır." 7. maddede ise şunlar 
yer alıyor: "En azından ilkokul 
eRitiminin ücretsiz ve zorunlu 
olarak saRianması çocuRufı hak· 

kıdır". Yine aynı blldirgede 
"... DoRum öncesi, doRum son
rası bakım da dabil çocuRa ve 
annesine özel ilgi ve lhtimam 
gösterilmelidir _." deniyor. Ço
cukların, bütün zorunlu doRal 
hakları sayılıyor. 

1979 dünya çocuk yılıı_ Bu 
yıl boyunca kapitalist ülkelerde 
de çocuklar yüceltilecek; parlak 
nutuklar atılacak, onlara yöne
lik prograınlar düzenlenecek, ti· 
yatrolar oynanacak. Hangi ço
cuklar ne derecede yararlanacak 
bundan? Tüm olaylarda olduRu 
gibi "çocuk yılı" da smıfsal açı
dan deRerlendirilmelidlr. 
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Genış işçi ve emekçi kesimle
rin çocukları, kırSaJ alanda yaşa
yan emekçilerin çocuklara hiJi 
oku1suzdur; çocuRun en doRaI 
bUkı olan sajtlıklı.yaşama bU
kından bUe yoksundurlar. Ana 
ölümlerı çok fAzladır. Tiirk1ye'de 
0-5 yaş grubunun nüfusa oraru 
yüı;de 40 iken, tüm ölenlerin 
yüı;de 50. 9'unu 5 yaŞNl altındakl 
çocuklar olufturmaktadır. 

K.pltallzınIn bir sonucu olan 
bölgeler ara .. eşltalzllkler çocuk
ların ya.-ma kotullarında da IÖZ 
koousudur. ömeııln: ıÇ Anadolu 
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bölgesinde köylerde ölenlerin 
yüzde 62.S'nln 5 yaş altında 01-
masına karşın bu sayı ızmır' de 
yüzde 21.4'dür.(1) ülkemizde 
bebek ölümlerı yüzde 1,55 dlr. 
Bu oran SSCB'de yüzde 0,26, 
Küba'da yüzde 0.40'du. (2) Kır· 
sal bölgelerde bebek ölümlerı da
ha da ıst düzeyde olmasına kar
şın. şehirsel bölgelerde bu oran. 
ortalamının çok a1bndadır. Dün
ya SaRiık Teşkllatı'na göre bir ül
kenin saRiık düzeyIni gösteren en 
önemli kriter de bebek ölümleri
dir. 

"öien ölür kalan saRlar bizim· 
dir" diye büyük oranda kendl dl
reneiyle yaşayabiimiş çocukları

. mıza neler yapılıyor? Ne gibi ola
naklar veriliyor? Çetin saRiık ko
şullartyla karşılaşan çocuklardan 
hastalananların hiç de azımsan
ınıyacak bir oraru kusurlu yaşa
maktadır. ÇaRdaş olanaklaraka
vu,ma" ıçın bu çocuklara özel 
eRltitıı verılmesı zorunludur. Bu
nu yapmak da devletin görevleri 
arasındadır. IV. Beş Yılılk �
kmma Plaru 'nda bu konuda 'u 
tesbitler yapılıyor: 1975 ders yı
lında 0-19 yaş grubunda bulu
nup da gözleri göremeyenlere gö
türülen hizmet 4 kururnda 586 
öjtreneiyl kapsamaktadır. oysa 
bu programdan yanrlanmak du
rumunda olanların sayısı yakla
şık 40 bin dolaylarındadır. 40 
bın klşlden ancak 586'" eRI til
mektedir. Diııer bir deyimle tüm 
Türkiye'de ,özlerl göremlyenle
rin ancak yüzde 1.4'ü eRitim ola
naklarından yararlanmaktadır. 
Geri kalan yüzde 99.6'sl kade
riyle başbaşadır. Gene aynı kay
naııa göre duyma yeteneelnden 
yoksun çocukların ancak yakla
,ık yüzde 0.8 kadıuı eRItim ola
naııından yararlanmak ta (46 bın 
450 ki,lden yairuz 454 'ü) ve bu 
alandaki eeltimln niteliRinin ye
terslzllRI aynı kaynakça açıklan
maktadır. (3) 
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1977 yılında 0-6 ya, grubun
da korunmaya \IIIreksinme duyan 
1.5 milyon çocuk bulunmasına 
kartın ,ötürUlen hızmet ancak 
21 bakım evinde S030 çocutu 
bpgyabllmı,tir. 7-18 ya, gru
bunda bulunan 2.2 milyon ço
cuk korunma, bakılrna, yeti,ti
rllme Jl"rekllnlml duyarken 1977 
yılında 93 yetiştirme yurdun
da bakılan çocuk sayısı 15 bın 
2'dIr. (4) Bu çocuklar, yanı 
0-6 yq grubundan bakıma muh
taçların yllzde 99.8'1, 7-18 ya, 
pııbunda I. yUzde 99.3'U ,ene 
"bderlyle" bqba .. dır. Genel
likle Ikıncı ıırup çocuklar yaşa
mak lçbı ıııdll'lk toplum dı,ma 
dU"n yollara Itllmektedlr. 1960 
yıllarına alt tU 1'mler durumun 
acı ıonuçlarını en ıyı .. kUde ver
mektadir: 

"1960 yı\uıda lotanbul'da 
1,lenen bınızlık suçlarırun yllzde 
21'lnln 1961'de yUzda 2S'ünün 
(bU oranın şlırıdllerde epeyce 
arttıRı BÖyleDebiir), aktlt homo
oeksllalltanln yllıd. 33'ünün yan-

keslcUlııln yüzde 12'slnIn ve cin· 
slyetle Ugill suçların yüzde 11'1-
nın çocuklar tarafından ı,lendlııi 
saptanrnıştır."(5) Toplumun 
dışarıya itmesl yüzünden busız
iık1ara, homoseksüaliteye. yan
keslcillRe sürliklenen çocuklar ... 
Kovboy filmlyle. reSım.l1 roma
nıyla vb. ile bu çocukları şart
landırarak etkisi altına alan kapi
talist toplumun sebep olduRu 
çirkeflikler' de sorunun IStüne 
tuz biber ekmekte, suç oranları
nı daba da arttırmaktadır� 
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�K.!!<�51 
Bu gruba girmeyen dlRer ço

cukların durumu nedır? klılllRIn 
gelişmesinde en önemli yaş 
grubu olan 0-6 yaş grubu çocuk
lar olanaksızlık içinde burjuva 
toplumun şartianmalarıyla yeti,
mektedir. Bu sorun özeUlk1e 
çalışan kadınlar ıçın önemUdir. 

"6 milyondan (azla çalıtan 
kadının 0-6 y"'l araundaki 9.3 
milyon çocuaun. karşıo devıetln 
açmış oldullu yalnız iki kreş ve 
6 ana okulu vardır. Reomi ata
ti.tiklere göre de Türkiye'de 132 
özel yuva vardır. Yuvalann aylık
!an 600-1000 TL. aruında de
ili,mektedir." (6) (Şimdilerde 
en ucuzu;un aylıil' 2000 TL. ci
varındadır). Bu�an d. zaten 
ıon derecede dar bir kedm ya
rarlanmaktadu.Geçlmini -ala
mu için, i,ıücünü _tan emekçi 
kadınların çocukları i .... çocuRu 
kötü yönde ko,ullandaan tüm 
etkenlerle karşı karş.yadırlar. 
Kanunun zorlayıcı hükmüne kar· 
şın çalıfan kadınlıu. tre, açan 
fabrika üç-beşin ölesine geçme
mekledir. Açmayanlara verilen 
ceza d. çok komik rakamlar
dadır . Resmi verilere göre tüm 
Türkiye'de 3-6 yaş.ıırubu çocuk
!ann ancak yÜZde 1.l'i okul ön
cesi oAltiıninden yararlanmal<ta
dır. 

Bu ıorun ıosyali.t ülkelerde 
uluaal düzeyde çözüme kavu,tu
rulmu,tur. Orada çocuklu her 
türlU olanaklardan yararlanmak
ta, bu olanakları .. ıılamak devle
tin bıuı ııö"'vlerinden biri olmak
tadu. örneilln Demomtik A.l
man Cumhuriyeti'nde 210 bın 
760 çocuilun bakıldıaı 17 bın 
kleş. 660 bın çocuRun yararla
nabildlRI çocuk bahçeleri vardır. 
Macuiatan'da 40 bın 164 çocu
ilun bakıldıilı 1043 kre, bulun
maktadır. 3-6 yıuı grubu çocuk
lann yüzde 69'u ana okulun. 
ııidebilmekledir. 

Daba 1917 yılında çıkanlan 
bir bnuru. Ana·Çocuk _Ilılı 
hizmetleri SSCB'de ülke çapında 
yaYllınla,tınlnu,tır. Sovyetler 
BirUııi'nde tüm 7 yıuı altı çocuk
lar kle,. çocuk bakım evleri, 
anne v. çocuk -ıılıRı evlerine 
v.a. yerlıuıtirilmekte. eRltim.le
riDe özel bir Önem verilmekte
dir. GeU,me bozukluııu olan 
çocuklar llııiU merkezı.nıe eııltil
rnekledirler. SSCB'de ana çocuk 
"Rhııı e#ltimi hizmetleri Dünya 
Saıılık Te,kilatı tarafından örnek 
olarak ,öllerllmektedir. 

��������GE�5��EN 
::'�H�MAt:!.S.9���LAR" 

0-6 y"'l ıırubu çocukların eııi
timi ve bakımı sorunları ülkemiz
de bu ıırubun .. ıılıkh olarak okul 
çalına gelebilmesine indirııen
miştir. Kuoal bölgede bu çocuk
lar bea1enıne bozukluııu. eRitim
sizlik, hastalıkların pençeainde 
okul çallına kadar kendi dIrenç
leriyle gelirler. "Bu kahraman 
çocukların" bu Y"'la kadıu gel
melerini ödüllendirmek (!) için 
bunlara ilkokul olanailmı lUn· 
mak bır kanuru. devletin ,örevi 

... yılmıştır. Devlet bunu yapma
ya mecburdur. Oy .. uzay çaıımı 
Y"'layan dünyada, Türkiye'de o
kul çalmda 1 milyon çocuk 0-
kurn. o\anallından yokaun bu
lunmaktadır. İ1köııretimde yÜZde 
87.6 olarak lIörülen okullaşma 
oranı da bölgeler araunda. kız er
kek öllrenciler &rUlnda büyük 
farkWıkIar göstermektedir. 

KınaI bÖlgede ilkokulda orta 
öi!renime Ileçı, yüzde 25 dolay
Ianndadu. Yani her yÜZ çocuk
tan 76'1 orta öRrenim ,örme
mektadIr. Orta öRfenime &eçiş 
,ehirlerde ise yüzde 76'dir. Bu 
rakamlar IV. Be, Yıllık Kalkın
ma Pbuunda verilenlerdir. Son 
yıllara aittir. z.ten orta öpti
me sirenlerln de yükak öi!re: 
nim lörme şan. çok azdır. Yük
_k öjlrenim .mulanna sirebil
me umudu. __ (okuma deRü). 
rellni raUnıIara ıö,. bır çiftçi 
çocuilu için 1 iken I,çi Çocuau 
2.8. ...,d .... tk.. çocuklan 
için 4.7. _rheaı nıeoIekte çalı
,.ruarın çocukları ıçın 6.9, me
mur çocukları için 8.4. tüccar 
çocukları için 9.9, ıııuıayici ço
cukları için 34.3'tür. 

Tüm bu rakamlar bize ıoru
nun boyutlannı ,ölterm.ktedir. 
Sorunun lID1foal niteliRIni ,özar.. 
dı etmeden çocuklara iyi ko,ul
lar .. ıılarnak için mü�e1e et
mek, ıorunu bütün yönleriyle or
taya ... rmek. çözüm önerileri ,e
tirirken bedef IIÖltermek. ıooya
lismi ve bu alandaki kuanımla
nyla ıosyalilt dünyayı tanıtmalı 
1979 yılında. Dünya Çocuk Yı
lında yapılacak en önemli IIÖ,..
lerden 01maIı. 

(I) "VUı.mUd. Cocull Or;". O
raııllın IM N.IUrıı.rl" Dr, &J
'er Ozld, ATOB S. 2 K.ım 
1 976 

(2) 'Türlliye'lU Nil,..... H.V. 
Nii,... Etiidı.ri ErWilillii An
iıara 1 976 

(3) ''iV. Be, Yılhlr KoUıııı_ 
P/4111 (i 979-1 983) "R .. mJ 
Gazete S. 93 Arahlr 11178 

(4) A" . Iı. 

(6) "Ere, Son.tnu" TOB S. 18-
14 Haziraıı 1976 

(6) A.ıı.lı. 



BASKı ıu;eISTISI.ER' 
ZEKi KILlC 

Türkiye kapitalizmi ve özellikleibüyük burjuvazi, ülkemiz tarihinin en 
derin ekonomık ve politik bunalımı olan bugünkü duruma "çözüm" bulmak 
için çeşitli yollar ve yöntemler arıyor ve öneriyor. Burjuvazi, derinleşen buna
lımın faturasını işçi ve emekçi sınıf ve tabakalara ödetiyor. Buna karşılık, işçi 
sınıfının, emekçilerin ve demokratik güçlerin gün gün tepkileri artıyor, taleple
ri yükseliyor ve örgütlü müca<releye olan istekleri çoğalıyor. Demokratik top
lumsal muhalefet, burjuvazinin ve onun siyasal örgütlerinin etkinlik ve kontrol 
alanının dışına Çıkıyor, kendi temel sınıf hareketinin eksenine giderek yakla
şıyor. 

Gelişen ve örgütlülük düzeyi ile ortak iş yapma alışkanlıkları daha da 
artan işçi ve emekçilerin ve tüm demokratik güçlerin bu mücadelesini baskı 
altına almak ve durdurmak' noktasında, Türkiye burjuvazisi ve onun tüm po
litik örgütleri aynı anlayışta ve kararlılıkta birleşiyorlar. Ancak uygulanacak 
baskı ve engellemelerin dozajı, biçimi ve yöntemleri konusunda farklı öneri
lere sahip oldukları da açıkça görülüyor. 

Işçi ve emekçi sınıfların ve demokratik güçlerin mücadelesini geriIet
mek, onların örgütlenme özgürlüklerini ciddi şekilde kısıtlamak ve demokra
tik silahlarını kullanılmu hale getirmek; kısacası, onları sahip oldukları mev
zileri terke zorlamak için tüm burjuva partileri, yeni anti-demokratik yasa ta
sarılarından, sıkı yönetimlere kadar her yönteme başvuruyorlar. Bu çerçeve
de sunulan öneriler paketine yönelik hiçbir itiraz yoktur. Fakat, bunları ye
terli bulmayanlar vardır. Ve görünürdeki çelişki ve çatışmaların da altında bu 
yatmaktadır. 

CHP ve iktidarın" demokratik toplumsal muhalefeti sindirme k; geliş
mesinin ve etkinliğinin önüne enııeller koymak için sürekli bir "sıkı yönetim
Ii" yönetim anlamına ııelecek olan baskı ortamını ııerçekleştirmeyi hedef aldı
ğı anlaşılmaktadır. Ilan ettikleri sıkı yönetim ile, tasarlanan anti-demokratik 
yasa taslaklarının hayata geçirilmesi sırasında karşılaşılabilece,k engı;lIeri ön
ceden ortadan kaldırmayı hesaplamaktadırlar. Yani sıkı yönetim ile, yarın için 
planlanan sürekli "sıkıyönetim" yönetiminin koşullarının oluşturulması 
amaçlanmaktadır. 

Diğer taraftan, AP ile faşist hareket partisi ve diğer faşist gerici güçler 
ve örgütler ise, ııelişip güçlenen demokratikleşme mücadelesini tam boy.çık 
faşist rejimierde uygulanan baskı ve terör yöntemleriyle susturmayı ve dur
durmayı öngören bir çabayı ısrarlı ve kararlı bir şekilde sürdürmektedir. MC 
partilerinin ve örgütlerinin bu Çabası yeni olmayıp, uzun süreden beri devam
edegelen sistemli ve örgütlü bir çabalar dizisidir. Bunun sonucundadır ki, 
faşist güç ler, bugün mevcut hükümete karŞı ve ona raAmen hükmedenalterna
tif bir iktidar durumuna ııelmlşler ve bu durumu sürdürmeye uAraşmaktadır
lar. 

Büyük burjuvazinin demokratlk toplumsal muhalefeti susturma ve 
önlemeye yönelik tedbirlerin özüne karŞı �lkmadlAı gibi, tam tersine buna sa
hip Çıkan CHP ve hükümeti; düşünlllen uygulamaların dozajı ve biçimi konu
sunda MC partilerini, kendisiyle uzlaşmaya çaAırmakta, aynı zamanda sürekli 
olarak MC partilerini işledikleri suçların tanlAı olarak şahitilk yapacaAı tehdi
di ile yola ııetirmeye gayret etmektedir. Kimi zaman da, kimilerince solcu u
yılan Necdet UAur'un yaptıAı gibi, Iran 'daki durumu örnek flÖstererek MC 
partilerine, özellikle AP'ye sonu olmayan tehlikeli yola girmemesi: gerektiği 
yolunda telkinlerde bulunmaktadır. Böylece, CHP IIlm çabalarını diAerlerinin 

de savunduAu ve özüne katıldıkları yeni baskı düzenlemeleri etrafında uzlaş.
maya ve beraberliği saAlamaya yöneltmektedir_ Ecevlfin "şahitlik ederim ha!" 
anlamına gelen "tehditleriyle", Necdet Uğur'un "tek kurtuluş AP ile CHP' 
nin birliğidir" yollu konuşmasının aynı zamana rastlamasını başka türlü açık
lamak mümkün değildir. 

Sıkıyönetimin işlev ve görevleri konusunda sürdürülen tartışmaların 
düzey ve seyri de, yukarıda belirttiğimiz "Ecevit'vari baskı ortamı mı? Yoksa 
MC'vari baskı ortamı mı?" seçeneklerinden hangisinin ııerçekleşmesi için sıkı 
yönetimin kullanılacağı doğrultusundadır. MC partiferinin görünllrdeki telaş.
ları ve tepkileri, sıkıyönetimin 'uygulamalarının beklenen biçimde MC'vari bir 
gelişmeye gereken katkıyı getirmediği içindir. MC partileri bütün girişimle
riyle, planladıkları hedeflere onları götürebifecek görevleri sıkryönetime yük
letmeye çabalamaktalar. "Eşgüdüm", sıkıyönetim komutanları ve atanan yar
gıçlar, sıkıyönetimin işlev ve görevleri konularında sürdürülen çok yanlı, ama 
özde aynı noktaya, varan tartışmaların tümü, aslında biçim ve yöntemı farklı 
seçeneklerden her ikisinin de üzerini örtmeye yöneliktir. 

Sıkıyönetim sistemli olarak ilan edildiği günden bu yana, kendı başı
na bir amacı gerçekleştirip; daha sonra yeniden geldiği yere gidecek bir alet, 
bir araç olarak ortaya konmaya ve öylece sunulmaya çalışıldı. Onu kullana
cak' elin, kimin 014uğu, kimlere kalkacağı bir kenara kondu, unutturuldu. 
Onun, anti-demokratik özü, temel hak ve özgürlükleri kullanılmu hale getiren 
yanı gözlerden ve dikkatlerden uzaklaştırılıyor. Bu IIlr sunuşun çerçevesi de, 
tüm burjuva partileri sözcüleri ve yayınlarından, bazı demokrat ve ileriel
lere, maoculara ve goşistlere kadar uzanan bır kesitin elbirllğl lle doldurulma
ya çalışılıyor. Böylece sıkıyönetimin, ister Ecevlt'vari baskı ortamını ııerçek
leştirmeye, isterse MC partiferinin, MO:iıen farklı, başka olası faşlst hükümet 
biçimlerini de yedekte tutarak, özlem duydukları faşist ortamı ııerçekleştir
meye yönelik olsun, işçi ve emekçileri, demokratik güçleri, kısacası demok
ratik toplumsal muhalefeti gelecek yeni koşullara alıştırmak, uyarlamak anla
mında temel işlevi olduğu gizlenmeye çalışılıyor. 

Mücadelede perspektif olarak uzlaşma hedef alınmışsa, yani profesyo
nel suçlularla anlaşma asıl hedef ise, bırakalım suçluların yakalanmasını, on
ları geçici bır süre Için bife olsa, suç sayılarını azaltmaya razı etmek mUmkün 
değifdir. Ta kı, suç işlememek, o an için onların hesaplarıyla denk düşsün. 

" . ,  " 
Yenı baskı düzenlemelerin gerçekleıtirilmesiyle oluşacak yenı koşul-

lara bugünden uyumu saAlanmaya çalışan sıkıyönetimin biçim olarak orta
dan kalkması, demokratikleşme mücadelesini eski konumuna kendillAinden 
oturtmaya yetmeyecektir. Bu anlamda da, MC partiferının ve faşist odakla
rın kaybı olmayacaktır. Ancak, gem vurularak durdurulan, susturulan, ııemok
ratlk mevzileri ellerinden alınan, demokratik silahları paslandınlan işçi ve 

emekçi sınıflarla, demokratik güçlerin Içine düşürüleceAI bu olumsuzluk onlar 
açısından herşeyin bitmesi olmayacak, baAımsızlık, demokıasl sosyalizm mil
cadelesi daha örgütlU, daha gUçlü bır şeklide enııellerlsöke söke yoluna devam 
edecektir. Ama ııeçlcl bir süre ıçın bile olsa, tasarlanan ve pıtirilmesl öl1lÖriI
len yenı düzenlemelerle, Sayın Ecevit ve CHP'ye, dün Hitler'I getirenlere 
bugün edilen "dualar" gibi, "dua" edilmesinin önü alınamayacaktır. Tutundu
Au dalı, kendı eli ile kesen CHP'ye ve Ilderlne acımaya zaman bile kalmaya
caktır. 
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AP ve MHP' nin 
gözdağtoııası 

Suçlu1utu, eli Jwı1ıIıIı, ubl· 
kası ayan·beyan ortada olan btr 

siyasal şebeke, adeta anayasa v
.

e 

yasa dışı bır güç, lcazet ve Imti· 
yaz desteRinde hill tutulur ve 
görülürken, bu şebekenin cina· 
yetlerlnl ve suçlulu!!unu politik 
avantaj ve açıbmlara dönüştü:· 
meRe çabşan AP Genel Başka· 
nının bugünlerdekı manevıa ve 
hesaplannı dikkatle Izlemek ge· 
rekecektlr. 

71/"'ly. 'yı ldGre 'MnIeri 'onım· 
t'UZ 1O)'0,.JnI& ••• " 

Demirel' in savcılılı ıçınde 
"yenı Caclalar" kozu da vardır. 

Demirel sıkıyönetim lIanıyla 
sonuçlanan raundu kendı lehine 
kaparunış görmektedir. Ve yanı. 
başmda seyrettilli bir suçhıluk 
karargahınm, anayasa1 olarak, 
yasal olarak tevkıCı balinde kı, 
bu suçluJann resmen tescili ola· 
caktır, Demirel kıyAmet! kopar· 
maRa hazırlanınaktadır. Yok 
eller bu saj!1anamazsa Demıreı, 
"yenı facialar" basamaklannı sa· 
yacaktır. 

Hükümetten ayrılmasıyla, 
kahverengi gömlekli basının arka 
odalannda yapılıın panayır komp· 
lolan adına bır takım sözcülerlne 
göz yaşlan dökW!:enflrran Ozay· 
dınb'nın, istiCasıyla başlayıın 
geçtli!lmiz hatta, gensoru öner· 
gesinin oylarunasıyla sonuçlandı. 

AP Genel Başkanı Süleyman 
Demirel ve 45 arkadaşının Kah· 
ramarunaraş oIaylanyla ilgili ola· 
rak hükümet bakkında venll!!i 

gensoru önergesinin gündeme ab· 
nıp abnınaması, geçtl�lmlz Per· i 
şembe günü Millet MeCllsl'ndel 
görüşüidi. Görüşmelerin sonun· 
da yapılan oylama sonunda,I 
önergenin gündeme abnınası 210 
evet oyuna karşılık 226 oyla red· 
dedlldl... 

Asbna bakılırsa başta Demirel 
olmak üzere MC mubaleCetl bu 
gensoru önergesinin sonucuna 
umu ila bakınıyorlardı: lfılkiimet 

özaydınlı kimi kurtardı? 
özaydınlı'nın istifası, isti· 

fanın nedenleri ve sonUÇları 
konusunda çeşitli yorumlara 
yol açtı. Bütün bu yorumların 
ilginç bir" ortak özelliği vardı: 
Bugüne kadar çeşitli biç imler
de özaydınlı 'ya karşı çıkan 
hemen herkes, istifasından 
sonra O'nu savunmak, hatta 
el üstünde tutmak için adeta 
sıraya girdi. 

Gerici ve faşist basın, öz· 
aydınh'nın istifasının hükü
metin düşürülmesi yolunda 

. bir adım olmayacağını bili· 
yordu. Bu nedenle istifayı, 
özaydınlı'nın avukatlığını üst· 
lenerek hükümeti bir adım da· 
ha yıpratmak için kullanma· 
ya girişti. Gerici basına göre 
özaydınlı, Kahramanmaraş 
katliamı sırasında asıl sorum· 
lululun "sol tahrike" ait ol· 
dulunu açıkladığı (!) için is
tifaya me<:bur bırakılmıştı! 
Bu da hükümetin "aşırı solu 
hinaye ettilinin" yeni bir ka· 
nıtıydı! 

özaydınlı'nın faşist terör 
odaklarının üzerine perde ör· 
ten, devlet kuruluşlarındaki 
faşist işple seyirci kalan, 
hatta faşist u;ısurlarta uzlaşan 
politikasına, demokratik &iiç. 
ler tarafından bulÜne kadar 
ısrarla karŞı çıkılmıştı. Bazı 
ilerici basın orpAl.ı da öz· 
aydınlı'nın tutumuna karŞı 
geçici de olsa uyanlarda bu· 
lunmuşlardı. Ne var kı özay· 
dınh'nın hükümetten ayrıl. 
masından sonra bazı basın or· 
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pnlannda Eski Bakan'ın uy. 
gulamaları iç in neredeyse 
" .. f' çıkaran bir tutumun iz· 
lenmeye başladığı görüldü. 

özaydınlı'nın istifası, hiç 
kuşkusuz, "anarşi" denen fa· 
şist terör dalpsını dindirme 
konusundaki başarısızlığının 
bir sonucudur. Fakat bu ba· 
şarısızlık, eski Bakan'ın "elin· 
de olmayan nedenlerin" mi 
sonucudur, yoksa yansıttığı 
belli bir anlayışın, "özaydınlı 
kafasının" mı ürünüdür? Asıl 
sorun budur. özaydınlı'nın, 
elindeki olanakları bir yana 
itip faşist terör odakları kar· 
şısında adım adım gerilemesi· 
ni bir yana bırakarak, karŞı' 
sına Çıktığı söylenen engelleri 
başarısızlığının mazereti biçi
minde ileri sünnek, tutarlı bir 
demokrasi anlayışıyla bağdaş' 
mayacaktır: i 

Evet, Içişleri Bakanlığı 
koltuğunda oturan kişinin sa· 
dece kimliğinin değişmesi tek 
başına hiçbir sorunu çözme
ye yetmeyecektir. Faşist te
rör dalpsının dindirilmesi 
için, herşeyden önce, olayla· 
ra bakış açısının değişmesi 
zorunludur. özaydınlı'nın Is.. 
tifası, aynı anlayışı sadece de· 
ğişik bir kimlikle somudayan 
bır başkasının onun yerine 
geçmesiyle sonuçlanacalcsa, 
o zaman özaydın!ı, sadece 
her fırsatta temize çıkardığı 
faşist &IIçieri kurtarmış ola· 
caktır. 

nasıl olsa, kendı lehine güveni 
sal!la yacak çollunlui!u saıı laya · 
caktı. 

Çünkü bu Demirel, geçen yı. 
lın ortalannda kendisine uzab· 
lan bır hükümet düşürme CormiJ. 
lümn denklemine ses Çıkarma· 
mış bır Demirerdir. Malatya 
olaylan ve "Kars kalesine kızıl 
bayrak çekilmesi" masahnm sah· 
neye kondullu günlerde "Bu iıii
kümetln düşmesine, çıkacak bır 
olayda 100 kişinin ölmesi yeter 
de artar bile" ,eklindeki Cornıii-

Gensoru önergesinin Millet 
Meclisi'nde gÖlÜ4ü1mesi :masın· 
da yapılıın gerlllmli konuşmalar i 
ve bu arada CHP' den bır istiCa 
olayının meydana gelmesinin 
görülÜdeki barometresinin dı· 
şında önerge sahibi Süleyman 
Demirel bır taktik nabız yokla' 
ma yapmış oIuyordu._ , le, "yan ceblme koy" anlayışı 

ne kadar m4!frU ile o kadar me .. 
ru ,ekilde _iz kalan Demırel ' 
in bu ınantıtı önceki battalarda 
'u biçimm a çıRa Çııanı.tır: 

AF Grubu tarafından Maraş 
oIaylmyla ilgili olarak hükümet 
haklanda .ailen gensoru ÖDa'
geııiııin pııdeme aimması 210'. 
karŞı 226 oyla reddedildi. öner· 
ge üzerine yapılan konuşrnalar· 
da yapılan eleştirilere hükiimet 
aclıha--cevap .eren Ecerit, faşist 
terörün MHP ve AP tarafından 
desteklenen silahlı kadrolar tın· 
fından yaratıldığını söylemiştir. 
Konuşması parlamentoya has Id· 
şip kakışmalarla sık sık kesilen 
Ecevit özetle şun1an söylemiştir. 

". Bana, mU/iy.!çUU cinDY.! 
ifliyor dedirtemeuiniz ... " 

Faşist terör odak ve kaynak· 
Ianna cinayet Iştah şurubu su· 
nan Demirel, beri yıından da 
sözümona savcılık rolünü sii.ııÜl· 
mektedir: 

". Suçluları bulun. EIt.r bu 
(aciaya el koymazsanız, y.ni (a· 
ciciann meydana gelmesinde 

leri döneminde devlette çqitli 
görevlere yerleştiri1mişlerdi. 
Bahçelievler ve Ba4ıat cinayeti 
sanı1dan bunlar arasındadır. Dev· 
letin ellerinden kaçtılını anIa· 
yan1ar yeniden sokağı ateşe wr· 
diler_. Emniyedn balisdk sem. 
leri çalışmaya başlayınca cinayet 
�lemekte kullanılan gezen 
tabancalarm lıanP parliierce 
hanp Üçe öqütlerince RçJııbnn 

Hükümetin mevcut göriinüııı 
ve tutumuna bakılına, Demıreı 
ikinci seçene�in uCuklannı göz· 
den geçtrmektedir. 

Her iki seçenek için geçerlı 
olan pcılltlka da, sürekli ııerlllm, 
sürekli barut politikasıdır. Bu po
litikanın malzemeleri de "Bu kı, 
komünizm geliyor" dan başlayıp, 
sermaye ııoku altında puaıluı 
glidümlü CHP'ye yenı yenı saldı· 
rılarla desenlenınektedlr_ .. 

Bu arada Demirel, IıkıyÖD&
tim Ilanı üzerine İngiliz büyükel· 
çısınin tebrikl dahll kutJamalan 
kabul ederken, CHP'ye karşı, 
"sıkıyönetim" sDalunı kullanma· 
ya hazırlanmaktadır. Demirel'e 
göre: "sıkıyönetimler! CHP getir· 
miş, kendisi çmmüştürL. " 

o 

CHP'NIN 
UTANGAÇ MANTIGI 

Sınıfsal özüyle, destel!ini sal!· 
ladıj!ı kitlesel potansiyelin nite· 

eline veriJdiği ortaya çıkmaya 
bqladı." 

Ecmt bu kOG� 
öııemli nolctalara dejinıniş, ciııa
yet ociaidanm aç*ça öııe ç'" 
DLIf, katD çevreleri ve oaiara ar· 
ka çıbnlan suç1aıruştır. Bu ko
nuşma belk! de kendiii tarafm. 
dan bile bir süredir unutulan 
ve zaten apaçık olan .,rçe1diği 
ortaya koymuştur. Ama yalıuz. 
ca lıi1inen1eri yeniden açıldaına· 
nın tek baflll& bir yararı olma· 
dığı anIaplmalıdır. MIW'niıı ab
yönelimin konıy1lCU1uğuna 
sığınmaya çalışması, CHP'yi ür
kütmemeHdir. Faşist odakiar 
üzeriııe .tmenin, cinayet ,.he
ke1erInin dağıtılmasmm ko§ulla· 
n heııilz yokobnanuştır. Ecevit 
sözlerinin gereiderini yerine .. 
tinnelidir. Politik dilriiııdiik, lıer 
JÜL1 yeni inSanIann canına kıYıI
dığı fU Jllnlerde, ihma1 edilmez 
bir öuüikt!r. 

"BilkiImet için \'eIÜen genso
roda 'devlet otoritesinin zaafa 
uğndığı bildiriliyor. Devlet oto
ritesinin yerine ııeçinnek üzere 
yıllardır silahlı ınilltaniar yetiş· 
drenler tarafından bunlar söyle
niyor. Bunlar belgeleriyle açık· 
landı. AP hükümette iken kendi 
ıçişleri Bakanınm Emniyet Ge· 
nei MüdidlliüDt lıu:ıdadığı ra
por ortadidır. O clöııemde bile 
bile komando kamplarına &öz 
yumdular." 

SıK/YÖNETiM Ecevit, aeçim pziieri .... 
sında Tokat'ın bir ilçeıinde AP' 
ii bir bekanııı kendiaini dlıılemek 
Için lıem,elırl1erini MHP ııı mer· 
kezlnde toplantıya ç.pdılını 
myleyerek konUfIIIUml §öyle 
sUrdllrdlI: 

o 

"Yıllarca TlIrIdye'de iniYer
litelerde öpnlm �dı. 
ODTtl'ye \fçl adı aituıııia yaz. 
Ierce liIIhIı eylemci ........ 
Cephe dönemlerinde pwet .y. 
ian ortaolaı11ua k.adıır sJrdi· 
Cephe OrtaIdUı lktiAIann yolu 
mektepaden geçer, diyerek 
memleket buaOnJdl apmaya .. 
tiri1d1. DeYled ele geçlrınişleıdl. 
Son zamanlarda yaka1anan eU 
kanlı eylemciler Cephe HOkIImet· 



I�inin çelişkilerini üzerinde top· 
Iayan CHP'nin, bu saldınlara ve
rece!!1 ancak Iki cevap vardır: 

Sınıfsal özüyle; Demirel'I de 
içine alan sennaye iktidarları 
6uçlulu!!u •. 

Destelıini saj!ladıltı kitlesel 
potansiyelin niteııııi açısından 
da; socumluluk-. 

Ve bu socumluluk da, en açık 
ve anlaşılır biçimde TİP Başkan· 
lık Kurulu'nun bildirisinde şöyle 
çizilmiştir: 

". Ozgürlükçii demokrtU� hu· 
kulı devleti, Mlktan yana Mlkkı 
birlikte olmak, Mkça düzen id· 
dia ve scwunmolarında "gori cid
diyet şartı, Ilkıyönetimin, terö· 
rizmin legalleştirilme.i ıçın 
dej1i� yalnız ve yalnız terörizmi 
ortadan kaldırmak ve bir daM 
başgöstermesini önlemek ama· 
cıykı kulkınılrruısına OZ4mi dik
kati göstermek, bundan da öte, 
böyle kulkınılrruısını mutkıka ba· 
şarmaktır ... " 

TİP Başkanlık Kurulu bildiri· 
sinin bundan sonraki bölümü de 
berlmlde bükümet ve CHP için 
ders alınacak niteliktedir: 

". Iktidarın demokrasi doğ· 
rultusunda çift başlılıktan kur' 
tulup demokratik düzen içinde 
tekleşme.i ancak bunun başanı' 
masıykı okınaklıdır ve bunu ba· 
şaracak güçler Türkiye 'de mev· 
cuttur. Hükümet bu yolda çalış· 
tıj11 ve u/1roş verdij1� demokra.i 
ve Mıktan yana olmanın çetin 
sınavını başarabildigi ölçiide tüm 
yurtsever, demokrat, ileric� .01 
güçlerin de.teğini arkasında 
görecektir ... " 

İşte bu CHP ve hükümeti, ser· 
maye "sol"unun provokatif 
patolojisini, özaydınlı kafasıyla 
simgelenen anlayış dedektifil!!iy· 
le işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin 
demokıatil< talep ve özlemlerine 
bulaşbmıadı!!ı ölçüde başanya 
yakın olacaktır. 

Ancak CHP'nin ve hükümetin, 
ÖZ8ydınlı'nın istifasıyla, özay· 
dınlı kafasından anndıi!ıru da ile
ri ıiimıek mümkün dei!i1dir. 
YURUYUŞ 'ün dizgiye hazırlan· 

Sıkıyönetırnin yIa1IrtDle 
gii'mesinden sonra AP'nln ve 
MHP'nln, iizelllkle AP'nin tu· 
tumu konU5Unda basında çe
şitli yorumlar yenıdı. Her Iki 
Parti de, daha sıkıyönetimin 
Ilan edUdlği Ilk günden başla
yarak sıkıyönetimi hükümetin 
doğrudan doğruya karşısına 
çıkarmak, hükümeti devirme· 
nin bir aracı haline dönüştür
mek ıçın yoğun bir kampan. 
ya ve propagandaya giri,tller. 
Faşist sııçlerin ötedenberi 
planladıklan stratejinin bır 
parçası olan bu politikalan, 
kimileri tarafından, sıkıyöne
tIm uygulamasıyla birlikte 
MHP'nin sııc:ıınO yitirdiği ve 
kendisini savunmak ıçın bir 
çırpınıp ıirdlği biçiminde 
yorumlandı. "Aydınlık" adın
daki ınaocu pute, böylesi 
değerlendirmelerden kalkarak 
TUrkiye'de gerçek bir faşizm 
tehnkesl olmadılı, hatta sıkı· 
yllnetlmln bu tehlikeyi daha 
da uzakJaştırdlll biçiminde 

yorumlar uydLncak kadar 
Berilere gittI. 

Bu tür yorumlar, Türkiye'
de faşizm tehlikesinin kay· 
naklarınıılzlemeye, faşist güç. 

lerin tlIm iktidarı ele geçirme· 

ye yönelik tertiplerini örtbas 

dıııı sıralarda, özaydınlı'dan bo
şalan makama vekalet eden Or· 
ban Eyüboıılu'nun "asaleten" 
bakmalta hazırlandıi!ı bildirili· 
yocdu. 

öte yandan gerek CHP için· 
de, gerekse polıtık kocldoclarda 
daha uzun vadelı beklentile� ha· 
zırlandı!!ı bildirilen Milli Ei!ltIm 
Bakanı Necdet U!!ur'un geçtii!l' . 
miz hafta TBMM karma komis· 
yonunda, bütçesiyle iiglli eleş· 
tirilerl cevaplandınrken yaptı!!ı 
konuşma, demokrasi socumlu· 
lultu adına iç karartıcıdır. Nec· 
det Ui!ur, AP deblizlerinde gizl� 
açık hangi besapların yapıldıi!ını 
bir yana iterek şöyle konuşmuş· 
tur: 

". Türkiye 'de kurtarıcı AP ve 
CHP örgütleridir •. " 

Necdet Ui!ur'a göre, tabanda 
bu örgütlerin mensupları, yukar. 
dakUere destek ,olacak ölçüde 
birbirlerine destek oluyorlardı! 
Halkın çoi!unluj!unu "iki büyük 
parti" temsil ediyordu! Ui!ur, 
sonucu da uan ediyordu: 

lt. Demokrasi olmazsa AP de 
olmaz, CHP de olmaz ... " 

Washington beyaz perdesinı 
hatırlatan bu mantı!!ın dayandı· 
i!ı kaynak da, suyunu faşizmin 
hatai!ına dökmektedir •. 

Bu mantık, 1977'nin ortala· 
nna kadar da kitleleri "Ya CHP, 
ya faşizm" diye aldatınıştır. Ta· 
rih henüz yeni oldui!u için ola
cak "Ya CHP·AP, ya faşizm" di· 
yemiyecek kadar da utangaç bir 
manbktır bu. .. 

Necdet U!!ur'un bu mantık 
kalıbım dışa vurması nedensiz 
dei!ildir. CHP Genei Merkez ka· 
rargahında ve hai!lı dü!!iim nok· 
talannda son glinlerde tartışılan 
aııırlıklı konulardan biri, bu yılın 
6on1anna doi!ru yapılacak 
Senato üçte bir yenileme seçim· 
ieridir. 

Artık kulislere de taşan de· 
i!erlendirmelere göre, konuşma
lar şöyle geçmektedir: 

". Solun, olla olla yüzde 1 ol· 
duj1unu ikın ettik, ya bunun hın· 
cını çıkartmak için bu .eçimde 

MHP 
ve 

sıkıyönetim 
ztmeye çalışmaktan başka so· 
nuç vermeyecektir. Türkiye'· 
de faşizm tehlikesinin kayna
ğı hiçbir zaman sadece MHP'· 
nın ıörünürdeki gUcOyle sınırlı 
olmamış; faşist güçlerin Ikti· 
dar stratejisi de hiçbir zaman 
birtakım mevzilerde tutun
maktan ibaret kalmamıştır. 
Faşist güçlerin bır darbeyle 
Iktidara el koyma yolunda 
yaptıklan hesaplar da, yine 
hiçbir zaman, doğrudan dol· 
ruya kendı emir ve kontrolleri 
altındaki bır sıkıyönetimin 
IIanına bağlı olmamı,tır. 

Faşist güçler, Iktidar he· 
saplannı, bütünüyle kendı 
kontrolleri dışında olan ikti· 
dan bır gecede bUtOnüyle ken· 

bize terı dönerse' .. " 
". So� ya bir akllllZlık eder 

de, bizi ds,tekkmez.e' ... " 
". Bunu şimdiden ankıtma· 

j1a geçmemiz lazım", Yokla .a· 
j1ın ekmej1ine yaj1 sürülmüş 
olur ... " 

CHP kulJslerl şimdi bu rüzgıır· 
iarla dalgalanmaktadır, özündekı 
ve ırade edUişindekl zavallılık bir 
yana "CHP 'nin ekmej!ine sürüı· 
meyen ya!!, saj!a sürülmüş olur" 
şaşırtınaca ve kandırmacası gün. 
deme adımını atınıştır. CHP'nin 
nevzubur "soi kanadı" ile kaydı 
CHP'de AP'lUerlo birieştl!!i or· 
tak noktalardan haŞlıcasl da bu· 
dur ilginç olan. .. 

Güncel ve ivedi görevier CHP' 
yı beklerken, Necdet Ui!ur man· 
tıi!ımn CHP' deki yaygınllitı ibret 
vericidır •• 

Yenı baskı reçeteler! Ecevlt'ln 
imzasını bekliyor ... 

dı ellerine geçirmeye dayiIITIlŞ 
değillerdir. Bugün ülkemizde, 
uzun yıllar boyunca sistemli 
bir biçimde oluşturulmuş 
olan yasadışı bır faşist iktidar 
odağı vardır. Faşist güçlerin 
politikası, gıdere\( devlet aygı· 
tının bütün güçlerini bu oda· 
ğın kontrolU altına sokmaya, 
ülkede iktidarı kendı ellerinde 
tekleştlrmeye yöneliktir. Fa
şist güçlerin, bugüne kadar 
kazandıkları mevzileri koru
maya yönelık girişimleri de, 
temelde b u amacın bır parça· 
sıdır. AP ve MHP'nln, sıkıyö
netim uygulamasını hükUme· 
tın kontrolünden çıkarmak, 

ıiderek hilkllmetln karşısında 
bır gUç halıne dönilŞtllnnek 
yönündeki çabalarının arka
sında da bu yatmaktadU'. 

Faşist sııçlerfn jJu planlan
nın UzerIne bır siı perdesı çe
kerek onları "maAdur" ve 
"mulum" Ilan etmek, olsa ol
sa kimilerinin Sıkıyönetimin 
kanatları altına sılınma çaba. 
sının bir ifadesidir. Demokra· 
tık güçler, faşizm tehlikesinin 
nerelerden ve nasıl kaynaklan' 
dılının bilincinde olarak, fa· 
,ıst gUçlerin Uzerine perde 
çekme glrl,lmlerlne Izin ver· 
meyeceklerdlr. 

"KIf geldi, Komünizm bek�niyOf"/· 

işte faşizme 
döşenen yol 

lç�de bıılundufwnuz lroşuDar pdci, fatist güçlerin, eUe: 
rinde bulllOdıırduklan iktidar odağmm etldııliğiııi cı.ııa da ar
tmnak için girişimlerini yoğunlaştırdıklan koşııDar. Sıkıyöııe
tim uygıı1amasmı kendi iktidar odaklannın denetimine sokma· 
ya çalışan bu güçlerin karşısma dikilınek ve bu niyetlerini boşa 
çıkartmak, demokrasi güçlEriııin en ivedi görevi. Bir yandan SI
kıyönetimi karanlık emeUerine basamak yapmalannı engeUe
rnek, diler yandıın da bu emeJlerini açığa çıkartmak gerekiyor. 
Son günlerde birbiri ardına yapılan açık\anıalar, yazılıp çizilen
ler bu niyetlerini apaçık ortaya koyuyor. Aşağıda "yetkili 
ağız\ar"dıın sua1adıklannu, demokratik güçler için birer uyan 
niteHğinde: 

"Sıkıyönetim tabiatı icabı "geçici" bir müessese
dir. Sıkıyönetim bir bedef dei!il, "sıkıyönetim sonra· 
sı"m bazırlamaya c;aIışan bir vasıtadır. "ruıkiye'nIn ba· 
nşık, güvenli, istlkıarlı demokratik bır "ııkıyönetim 
soruası"na ulaşması, teker teker ber Türk vatandaşına 
baj!lı. Rejim artık gücünü ortaya koymuştur. Rejime 
ve onun bekçisi SUahLı kuvvetlerinılze güvenmek, nor· 
mal yönetime selametle geçiş için milletçe üzerimize 
düşen eöreVıerl yapmak zonındayız." (Taha Akyol, 
Hergün, 27 Aralık) 

"Sıkıyönetim, artık bu bükümetln bır doping! de
i!il, mmetln "devlet &raYltıanna" cevaptır. İktidar 
boşluRunllO giderilmesidir, alternatittir. Sıkıyönetim 
bqarık olduj!u ölçüde, EcevIt ve arkadaşı.uun Iıqa· 
nslZlıkIan tabak gibi maya çıkacaktır. Ecevit ve arka· 
daşlan büsbiitiiıı tükenecektir." (Güneri ClVaoRiu, Ter· 
cünıan, 28 'f\nılık) 

"Başbakanın anlayışı yüzünden sıkıyönetim 'bii
yük Işleyiş güçlükleriyle' karşılaşarak başanaıılı!!a 
mahkum ediline, rejim ve ülke biitiirılü!!iiııü konımak 
için başvuracak bangi müessese kalacaktır'I" (Taha 
Akyol, Hergün, 29 Aralık) 

"Millet; siyasi kanaatl ne olursa olsun büyük, çok 
büyük çoj!unluj!u ile Türk milleti Ise, kahraman, adil, 
milli terkibin öz ve temel konıyucusu ve sahibi OR· 
DU'sundan emın ve müsterih perdelerin arakınrruısı'm 

bekliyor: göreceksiniz ... " (Cemal Kutay, Son Havadis, 
3 Ocak) 

"Sayın sıkıyönetim komutanlarına, alınacak so· 
nuçtan politikacıların de!!U, kendilerinin sonımlu tu· 
tuiacaklarını hatırlatmak ilteriz." (Necdet Sevinç, Or· 
tadoj!u, 3 Ocak) 

"Sayın sılı.ıyönetlm komutanlarına, alınacak so· 
nuçtan politikacıların dei!il, kendilerinin sonımlu tu· 
tulacaklannı hatırlatmak isteriz." (Necdet Sevinç, Or· 
tadoj!u, 3 Ocak) 

"Sıkıyönetim idaresinin bükümet başkanına karşı 
sonımlu olması Sıkıyönetim Komutanlanna, kanunla 
verilen görevlerin bükümet başkam tarafından "'"'* 
dilecei!i anlamına gelemez." (Nuri Bayar, 30 Aralık) 

"Hükümet BaŞkanı sıkıyönetimin işine kanşmak· 
tan vazgeçsin. Bıraksın sıkıyönetimi kumandanlar ida· 
re eder." (S. Demirei, 29 Aralık) 

"Kanunlara saygılı, devletine ve mmetlne bizmet 
etınek şuunında olan teşkllatımız ve meıısuplanınız 
her zaman oiduj!u gıbı yine devletin emrinde ve ya· 
nında olacaktır. ŞereOi Türk Ordusu'nun çalışmalan· 
na yardımcı olabilmek Için ber türlü tahrik ve tertip
lere karşı dikkatli ve uyanık Olacai!ız." (UGO, Istan· 
bul Şubeııl Başkanı Recep öztilrk,27 Araüt) 

YOROYOŞ· 9 OCAK 197'·6 

ı 
J 
\ 



i le r ic i  
genç l i k  

ha reket i 

Provokasyon 
titaretinden 
faŞistlerle 
işbirliğine 

)hoeu ..... . d .. rimellerln 
_Do;IiItıı mticldele lıedetı.ri
Di upllnila IIı\tlmIeri 1978 
I:oywıca da lirdil. Bu yıl ay
ol UIIWIdıı maoc:uhıluo 
lCıııIıIL iç -.ı_n cıa dep-
-.ıtI1jJıir yıl oldu. . ii! 

0eÇqIıııIıı yıl "Ba1Ian te
"-tı" ..ıı.uıda bır "IıIr
......,." lUIk OIdaL "Hal
ırın Yolu" ..... PDA a1Ia
mıa LıftWL.. 8a tafaiam,
PD� 'a maOII!UJtn daba da fa
Ili; ' ....... 1IIıi1ndL. 
�LIaJa � . "'" 
lidae Wr  .... ...... lıIıIı· 
............... D - ,.aaııtk
ı.w dUa da açıta Wldullr; 
-fatIımıin laIaLIke ObııadıIUU 
... açak biçimda l&YIIJUDqa 
bqIadıIar. ıı.td, � 
... ç.... iiw aa1dınIıira bi-
kıtldar. 

MaoealıliıD bu yıl lçIoda 
aıdtllJdMt )ıI'cmıIIruyoalaıdül 
biri dil, ıa.uıt katILIed ..... 
ölreDcl1er "bi ptererek, fa
.utJer adına .... \anu "okuma 
1ıaIı:\an "nın çılırtluuı1ıilml 
yapmalan oldu. Bir yıl lıÜn!' 
since ıazeı.lerlndii kar,ı-dav
rimcllilin yönı.ınleriııl w
b,tıklııı:ı "kord.,leriDi" ,.nç
lik kitJelerinden ıızak1qtımıa· 
ya çabfM\an ele, "ö�alm 
özcilrlü� ft can iii-iili 
cfütmaıu zorboıJao" OIııraLı: ilan 
eıli*. 

AydJDlıkçl ıııaoeu1anıı 1Iit· 
tiilderi kartı da'flimd politika 
da diler maocu 8I".ıpw. pıre 
a-u·bir "_te,t"\an ftldı. 
Bu "_te,tlanııı da oldukça 
iyi 1aıIlııııdılar! 

GeriCI P.ldn yönetiııılıılıı 
liirlikleııcllli buııahmda ye 
IOIIDdIlll maaeu cephede 
orıaya Çıkan Amuut1uk·çın 

.pôlemillndii, Pekin 'de Iklida· 
n kim ele ""çirdly... ondan 
yana oldular. Buııu yaparken 
de, hiçbir tereddüt 'Ôlterme' 
dIler. Aydııılıkçıların dilerle· 
rine kartı kullandıkları ..... iiii· 
tej"lan buydu. "Ha11un Kur· 
tu!u,u ii 1 ii Halkın BirIiIi" •• 
benzerleri ile, bunu yçma· 
dıkları Için epeyce ııanıldılar. 
Bu ıonuoculann �çaaimlz 
yılda çinillme:;e iı •• ladıklan· 
ol ve oldukça rabaw. bır yıl 
,.çlrdilderlni &Öylemek müm· 
kün. 

Ne var ki, It�ndi iç ıorun· 
ian ınaoculann aa1dı".nhk· 
\annı artbrmalanna eOlel ol' 
madı. Yine tatl.tJerle omuz 
omuz. provokuyonlar düzen· 
Iediler, ilerici ""nçUk b_ka· 
!ialn blrUillDin önüne .. çme· 
ye çalı,tılar. Maocululuıı, 
.. nçUk içinde b .. layan tec· 
ritlaln temarnlaıım.,ı v. ıonu· 
nun _tIrIlıneol, 8irdillmb yı. 
bn önemli ,öNvlerinden biri �kcıı. 
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Anınasisi birl ik YOlunda 
. . 

öj!renci gençlik, 1978 yılında 
oldukça hareketli ve canlı bir dö
nem yaşamıştır. Bu somut geli· 
şimde, öj!renci gençli�1n ülkenin 
siyası gelişmelere olan duyarlılı· 
j!ının yanında, faşist saldınlann 

cözime dOğru 
, 

özelJikle okullar üzerınde yoj!un. deleden uzaklaşması, umutsuz· 

luk kazanmasının da, önemli pa. luj!a sürüklenmesi tehlikesini ya· 
ratmıştır. Bu gelişimde gençlik yı vardır. 1978 yılı, öj!renci . .  d dinmi' b gençlik açısından, bir anlamda, ıçın e yer e 

. 
ş
. 

ozguncu a· 

MC iktidarlan döneminde faşist. kım1ann sonucu ıyı hesaplanma· 

lerin işgal etti�i okullann, bu . mış çıkışl�n ve �t gnı� Çı' 

işgallerden kurtanlınası için mü. �arlannı g�zete�.
k duz.enle��le. 

cadele yılı oldu. özellikle Milli n eylemleı:ın de onemlı e.tkisl .?I. 
E�itim Bakanlıj!ı'na baj!lı yük. duj!unu �ylemek .g�r�kır

.: 
Yük: 

sek okullar bu mücadelenin en sek o�renıın gençlij!ının onemlı 
sıcak a1anın� oluşturdu. Bu okul. bır kesim!�i etk�i altmda tutabi· 
lar, 1978 yılı öj!renim dönemin. �e� �u ej!11im faşıst saldlfl!anlann 

de, e�itim yapılan kurumlardan IŞ.'�I kolayla
.
ştırmakta

.� 
m�cadele: 

çok faşist saldırılar karşısında �i. ıstedIIden alanda surdurmelen 
geniş öj!renci kesimlerinin can ıçın zemin hazırlamaktadır. Ge· 
güvenliklerinin ve öj!renim özgür. ç,en yılın 

.
bu .olumsuz ve son de· 

lüklerinln korunması, ej!itimin r.e� .�
eblik�lı �avasıru �ak, 

sürdürülmesi ve faşist saldırganla. onunıı�zdekı do.ne';'?de �lIımsel 
no açıj!a çıkanlması için yoj!un so�a1

.�
t �ençlenn onemlı ve ha· 

mücadelenin verildij!1 biriın1er yati gorevı durumundadır. 
görüniimünii taşıdı. 

Buna karşılık, 1978 yılını ta· 
mamladıj!ıınlZ bugüne kadar fa· 
şist işgallerın büyük ölçüde kırıl· 
dıj!ı söylenemez. Daha doj!rusu, 
MC döneminde faşistierin işgali 
altında bulunan birçok okulda 

.i bugün düzenli bir ej!itim sürdü· 
riilemeınektedir. Faşistler, etkin· 
Ukleri kmlınaya başlamış okulla· 
n. planlı saldırılarl� e�ltimi sür· 
düremez duruma sokmaya ÇalıŞ' 
maktadırlar. Bu amaçla, bombalı 

Isiiahlı saldırılarla, ilerici öj!renci· 
leri topluca katletme girişimleri· 
ne ai!ırlık vermişlerdir. Istanbul 
Onivenıitesl, Ankara Mühendislik 
Mimarlık Akademisi vb. okunar 
bu konuda somut örneklerdir. 
Dij!er bir çok alanda olduj!u gibi 
can güvenli�1 ve öj!renlın özgürlü. 
�ünün &ai!lanması konusunda da 
CHP hükiimetl faşistlerin amacı 
belirli ve planlı bu saldırılan kar· 
şısında beceriksizce davranmış, 
fqist saldırganlı�a karşı tavizkar '
bır tutum almıştır. 

Bır yanda faşist saldırganlann 
bombalı ve silahlı saldınlannın 
yarattıi!ı yıIgınIık, diRer yanda 
Iktidann can güvenURini ve ö!!re· 
nlın özgürlü!!ünU saRiamadaki be· 
cerlkalz tutumunun ortaya çıkar· 
dıRı güvenaizlik gıbı faktörler 
yüksek ö�renlın gençURlnln ken· 
dı yaşamsal sorunlan IIIIn müca· 

İLERtcl GENÇLİK 

HAREKETI 

1978 yılında gençlık yine 
toplumun en hareketU kesimleri 
arasında yerini aldı. Ancak bu 
hareketlilik, salt 1978 yıl. Türki· 
ye'sinin ortaya çıkardıRı bir olgu 
de!!lldl. Gençlik yapısı gere!!i, 
toplumun en duyarlı, en canlı 
kesimi durumundaydı. Bu so· 
mut özellikler yanında 1978 Tür· 
klye'sinln siyası gelişmelerin ve 
olayların yoRunluRu, gençllRin 
hareketUliRlnl arttıran dlRer fak· 
törlerdl. Ancak siyasi gelişmeıeı 
karşısındaki duyarlılı!!ı bır bütün 
olarak di!!er kesimlerden daha 
fazla olan gençli!!ln, sınıfsal fark· 
Wıkları taşıdıR' da bilinmektedir. 
Bır başka deyışle sınıfsal farklı· 
lıklarındıın ötürü örnel!in Işçi 
gençlıRın, belirli olaylar karşı· 
sındakl tepkisinin, sınıfsal konu· 
mundıın ötürü, ö!!renci gençlık. 
le ayru olduRu söylenemez. 

Türkiye'de gençUk örgütlen. 
mesl öteden beri bUyük ölçüde 
öj!rencl gençURe dayanıyor. Son 
yıllarda Işçi ve emekçi gençU!!1n 
de gençUk örgütleri ıçınde yer al 
maya başladı!!ı göriilüyonıa dE 
oransal olarak öj!rencl gençURIn 
aRırlıRı devam ediyor. 

IŞçl.EMEKÇI GENÇLICIN 
KONUMU 

Işçi gençliRIn sendika üyele· 
rinln en can1ı kesimini oluştur· 

duj!u, işçi temsilcilerinin bUYÜk 
ölçüde genç işçilerden oluştuRu. 
ülkemizde yaşanan gerçeldiktlr. 
Ata1dıklan. carılılıkları sonucu 
genç işçiler sendikal mücadele 

Denelık 
• 

hareketinde 
makyavellzmln 

. ,. bır yı lı 
. Geçtiğimiz yılda. öpcl ııençlik içindeıd oportiiniııi 
gruplann, gençlik hareketinin antifaşiııt birflllııi dhwnid&
yen girişimlerine bol bol tanık olundu. Faydadılı rehber 
edinen bu gruplar özellikle kitle gölterileriııde. dar grup çı
karlanıu herşeyin üstünde tutan bir anlayış içinde oldular. 
i Mayıs gösterisi bu gruplann birlikte eylemden ne anladıiı
om çarpıcı bir örneği idi. "Gövde gösterDi" yapma adma 
ortaya koyduklan çirkin tablonun, bu tür gruplann ı.pıu 
çekenler tarafından da hiç mi hiç göıülemediği, daha IOIIIS
lan da birçok kez anlaşıldı. Bunun sonuncu örneği, sosya
IiIt bilim adanu Necdet Bulut'un cenaze törenindeki da_
DıŞlanydı. Kendilerinia altmdan kalkamadıklan eylemlerin 
kitleaelli�ini fırsat bilip, içi boş sloganlan sözde kitlelere 
ınaletme düşüncesinden yıl lıoyu \8Zj\eçmedDer. 

Yöntem olarak makyave1izmi seçen bu puplar, za
man zaman birbirlerine karşı "zor"a başvurma1ctan da çe
kiıımedier. Okullan Derlci gençlerin birbirlerini kırdıkIan 
aiaııiara dönllştllmıeye çalıştılar ve bu davnınış1anyla da, 
kazanıiınış demokJatik mevzileri provokasyon1ara açık 1ıale 
Iletirdiler. Gençlik çalışınumda 1ıer yol mUbabbı" anlayı
şını hakim kılmaya ça1ı.ştı1ar ... 

Antlfaşlst mücadelenin en önünde olmayı Wta kiıııae
lere bırakmayan1ann, geçtiğimiz yılda en fazla uÇııştıklan 
konulardı bunlar. KImIleri dün lÖyledlklertııl bullÜJ1 uvuııa
maz bale gelmenin ve teait olmanın, khnOerl lae kendi Iç 
sonın1annnı çöı1imllnU burda aradılar. 

Bu olwnluzlupn önllne geçmenin, en azından upri 
düzeye indirmenin blrlcik yolu, biilmiel ıoııyalllt &ençlik 
tı.ftketinin, gençlijiıı antlfqift jiç ve eylem blrllline, doğ
ru poHtlk yol göstericllğiıUr. 1979 da bunun mUcadelal � 
rileceldir . 



ıçınde çotuıılukla bqı çeken 
unaııiar durumundadırlar. Ne 
fti' kı ııendlkal öqiitler ıçınde 
mücadeleclllklerl yiikıek olan 
genç lfçUer, gençlik öqiitlerI 
ıçınde aynı caniılılt gösterme· 
mektedlrler. Daha da ötesl, genç 
Hlt öqiitlMlne katılmaktıı çetın· 
ren �dırlar. Bır bqka 
deylfle, pçtlRtmlz yılda da de
Rlfmeyen oIcu, genç l,çUerIn, 14· 
çı olmaktan geleJı özeIUklerlnln, 
genç olmaktan gelen öze\liklerI· 
ne göre daha beILrIeYICL oImuı· 
dır. 

Dıaer emekçi gençlik kesim· 
Jeıi uuuıda da benzerı bır du· 
rum gözlenmektedir. Memurlann 
mealeki öqiitlerlnde, genç me· 
murlar, aktiviteleri en yüksek ke
siml oluştunııaktadırIar. l,yerle
rinde memurIann sendikala4ma 
lıakJanııı ahnmail dolmltusunda 
en önde mücadele edenler genel· 
lik1e genç memuılardır. GrevIi, 
toplu sözı .. meti .. ndika hakkı 
ıııiicadeleeln1n ÜIt boyutIara ııIaş. 
bit 1978 yılında da bu deterIen· 
dlrme geçerlillllnl liirdümıiiştiir. 
Ancak tlpkı genç lfçiler arasın· 
da olduRu gibi, genç memurlar 
da gençlik öqiitlenmeslnden u· 
zak dumıaktadırlai. Elbette, bu 
geUfimde, gençlik öqiitleııpıe· 
sinden uzak dumıaktadırlar. EI· 
bette, bu gellşimde, gençlik ör· 
gütlenmeeln1n yerinin ve öneml· 
nin ı.-avranaınamış olmasının, 
emekçi gençtilin öqiilleıımesiiı. 
de günümüze, yeteri öRnticilikte 
deneyin aktanIınaıııış olmasının 
etkisi, yadsınamayacak. ölçüde 
büyüktür. GiıçtiRitniz yıl gençlik 
öqiitlenmesinde daha önceden 
varolan bu zayı1lık1anıı aşıldıRını 
lÖyleınek mümkün detUdir. 

GENÇLıK öRGOTLERlNtN 
GENEL DURUMU 

1978 yı1ı, gençHlt ÖfJÜtlerI 
alanında bir ııetı .. me ııatIamuı 
açıııııdan önem tqıııı.aktadıt. 
1973 ıonlanndan bqlayan ve 
bugüne kadar ge\\fen dönemde 
gençUk örıiillerIyle ötrenel bI
rim öqiit1er1nln Içiçe geçirUdiRi; 
biriııiıı dilerInI . tap-dJRı blçi· 
mindeki ,örüşlerin yayeııı' oldu· 
lu gözlenmekteydl. BuIÜR be 
kendilini "ay_t" (!l _yan her 
erup kendl-gençlik öqiitünü kur· 
maktadır. Bunu bir açıdan doRal 
kaqılamak gerekir. Geçmlf dö
nemde gençlik öqiitlenmesi de
nlnce öRnnci gençlik öqiitlen· 
mesini anlayanlar, bugün tüm 
gençURin öqiitü olma Iddiasıyla 
Isimlerini de�lftirmekte; öqiit
lenmelerini "işçi, köylü, öRrenci 
gençtiRi" kapsayacak biçimde 
detIştirdlklerinl söylemektedir· 
ler. 

Ancak gençlik öqiillenmesi a· 
lanındaki eski anla}'1Jiın terkediı· 
meslne, öRrenci gençtik öqiitle· 
rinin gençlik örgütlerinden ba
Rırnsız olan birim öqiitleri oldu· 
Runun kabulüne ra�men; flUi 
olarak eski anlayışın ürünleii bu
gIin ö�rencl birim öqiitlerlnin 
başına musaUat olmuş durum
dadır_ özeUikle belirli ö�renel 
derneklerinin yönetiminde bulu
nan goşlat, maocıı ve dI�er opor
tünlst-revizyonist akımw öRren. 
ci derneklerini kendı kurduklan 
gençlik öqiitlerlnin peşine tak· 
ma gayreti Içine girmişlerdir. Bu 
anlayışın sonucu olarak ö�renci 
dernekleri, kurulu bulunduklan 
birimdeki ölırencUerln akademik 
sorunlanyla uRraşan ylRınsal ör· 
gütler olma yerıne, belirli genç
lik öqiitlerlne kaynak saRiayan, 
o örgUtlerin gjlç gösterllerl ıçın 

\rUJIaıııLaıı örıiitler konumuna 
cliltürIilınilşlerdlr. 

Bu&ün öRrenel örglitlerl, ııenlf 
öRtenel keslınJe�nden kopuk be
Ur\I "uyu! çizgilerin odakIaştlRı, 
ıçı büyük ölçüde bo,a1tıImıt ör· 
gütler durumundadırlar. Bu yüz. 
den, .akademlk demokratik mU· 
cadelede son derece önemlı yere 
aeblp olan bu örglitler bugün bü· 
yük ölçüde öRnnel gençlik k .. 
limIerInIn 'güvenlnl yltlrml,tlr. 
Y'ıiksek öRnnlm kurumlarında 
öRteneUer uasıııda yaygın olarak 
gözlenen ıııwzıılıln önemli bır 
nedeni de, mücadele uaçlan du· 
rumundakl öRrencl örglitlerInin 
_pkm akuıılarm elinde işlevalz 
bale lıetlrllrnelerIdlr. 1978 yılı 
ıçınde yapılan ö�nci dernekleri 
kongrelerlne katılımın son dere· 
ce düşük oluşu bu_ iigialziiRIn 
açık kaıııb· olarak gösterUebUir. 

GENÇLlK öRGOTLERt 
'VE SAPMALAR 

ö�nel öqiitlerlnln lflerli�l· 
ni büyük ölçüde sekteye ul!ratan 
oportünlat-revlzyonist akımlar 
Için gençlik öqiitleri Ise, bır baş· 
ka ıimacın gerçekleştirildiRI ör· 
gütler görünümüodedirler. Bu a· 
maç, belirli "siyasetlerin" örgüt
lenme uaçlan olarak gençUk ör· 
gütlerlnln kullaıııiması biçiminde 
bellrglnleşmektedlr. BUimseI sos
yalizme yabancı akırnlarm taban 
kazanmak için başvurduklan en 
önemli kaynak gençlik ve özel
\ikle öRrenci gençlik olunca, bu 
akırnların kendı gençlik öqiitle
rini kumıa\annı elbette do�aI 
karşılamak gerekir. 1978 yılında 
ardı ardına birçok örgüt bu e,ınaç. 
la kurulmuş ve buıjuva baaınının 
"bölünmüş solunda" yerlerini al
mışlardır. 

"Siyaset"lerIn gençlik örgüt
leri olarak ortaya çılırnalannm 
yanında uıl büyük tehlikeyi bu 
eruplarea kurulan gençUk örglit
lerInin dller demokratik Idlle ör· 
gütlerInin içişlerIne miidabale et
mek ve böylelikle örgütleri kendı 
güdümlerIne alma için kulianıiı· 
yor olmasıdır. Geçtillitniz yıl ya. 
şanan birçok örnek yanında, 
TöS:DER Ko�de ve sonra· 
sında meydana gelen ve bu örgü. 
tü parça\anmanm eşiRine getiren 
olaylar bu konuda son derece ,
çık birer göstergedir. 

Gençlik örgütleri kurarak ta· 
ban kazanmaya çalışan birçok 
erup geçtlııitniz dönemde sürekli 
bır bölünme ve parçalanma için
de oldular. özeUikle maOCll ve 
goşlat gruplar bu bölünmelerde 
başı çektiler. -

GiınçUk öqiitlenmelerl düze
yinde gözlenen bu parçalanma, 
bölünme, öqiitlenme anlayışın. 
daki i1kesizli�in gençlik kesimle
ri üzerınde yarattı!!ı olumsuz ha
va hiçbir yoruma gerek bıraktır· 
mayacak ölçüde açıkça gözlen· 
mektedir. Yenl yeni kesimlerln 
örgütlü mücadeleye kazanılmalan 
bir tarafa öqiitlü mücadeleden 
uzaklaşma hakim e�UIm duru· 
muna gelmektedir. Ancak bir 
yandan faşist saldırganlılıın diller 
yandan Işçi sınıfı hareketine ters 
sapık akımlann her olayda, her 
antifaşist gösterideki bozguncu 
tutumlanmn yarattılı tabiODun 
yanında geçtilılıniz yılın aydınlık 
hk yanını Genç öncU'nUn kuru· 
luşu vıı örgütlenmesini gellştlr. 
mesl oluşturmaktadır. Genç ön
cU'nUn gelişip güçlenmesi, tablo· 
nun karanlık yanının giderek 
kaybolması anlamına gelecektir. 
1979 yılına bu lnançla giriyoruz. 

BiLiM IDIMLARI. Fı,ımı 
LIIETLI'. , 

� 

Prof. Dr. Nihat Aktan: 
"BlUM ADAMLARı 
TOM ÖZGüRLüKLERl ' 

SAVUNMAK ZORUNDADıRLAR." 

"Bilim ııdarııIarıııa yapılan aaIdınIar b\Iim. 
diIpıwıhğıdır. Aydınlıktan korlmıadır. Dik· 
kat edilecek oluna, bilim adamIanna yapılan 
lIIdınIaıda ııeçilen hedefler hep toplurna hiz· 
met JÖtiiren Frçek bilim ldamIan olmakta· 
dır. Soyut bilim anlayışında olan, kitap SaJıi. 
feled arUına ııılafıp kalan ve idiçiik azınlığa 
hizmet sıınaııiua dolrunulmamaktadır. 

"Böy\esi ııeçilmif, ııeçkin bilim adaUiIan-
118 )'apılan saidıniann ve cinayetledn lII1\&a, 
bilimin toplumsal SeJLŞmeniıı SOnıııIan ile 
uğraşına ilkesini saptırmak, biiiın adamlmnı 
toplumdaıt soyutlanıaktır. 

"Böylesi bir FOO değerlendirme yapddı
ğmda bilim adamiaııı>ı düşen görevler; hak 
ve özgiidüldedn toplumun tüm kesimleıinde 
işlerlik kawııııuı için çalışan ilerici-demok· 
ratlarla bütünleşerek tüm özgiidiIldedn işler
liği için çalışmaktadır. Bilim özgürliiğüniin 
varlığı tiiın özgürliildedn tophımda tam ola
rak Frçeldeşmeli ile mümkiiDdllr. Bilim 
ldamIan ha1Ida bütünlük içinde tüm özgür
lükled _wnmaIıdır. Bu hak anayuanm 
21 . maddelİllde herkese veı:ilıııiştir. Bu hak
kı, görevi yeni oiaıı. ve bilinmeyeni araştır· 
mak olan bilim adamı en başta kUJIanmaLı. 
dır.tt 

Prof. Dr. Tayyar Bora: 
"BlUM ,wAMLARI, BAGIMSJZlH 
VE DEMOKRASI 
MüCADELESINDEKI YERINI 
ALMAUDIR." 

"Bilim � yapıla aldın ft dııa
yedai bilim '�JDda a)'llDl8k kb
ııiııIikIe obın ...... , ÖU:IIiIde öidiidita 

bilim a� ayıu __ lıadi .... 
nnda öDde pa kifk OLııfU b_ � 
kanıtıdır. Bn bilim ---- LıiIiııı.& yet- i ' 
ldııIik:Ieriaiı YaIaıı, uak saı ..... ...... 
kIrP aaygı ve -PYi dt ...... oimuı, fa· 
şist ç� ctikbderiııi iizdiide iiitieıjııe 
çekmiştir. Fqizmiııı bılme OIUı 1ııriIı8II kar· 
şıtiığı böylece bir ka cı.ı. 1CIIilırt!uıımpw. 

"Birtririııi iıky_ bn tiir ciııayedaia � , 
amacı, bilime, ı.pn.d* w demOIaaıiYe �, 
_ygılı kitWed yıiıbrmik, kapitlılizmia ilke
ıııizde yuattığı btllllbaıı fqiii yôataııllde 
çözmeye çalıfm*br. 

"Bu � ka,pmda  illcnnivleki na
muılıı, bilime ve keDdiııiOe _yp. bilim 
adamiarmm göJe'ri, ldtLeJOiie biIimiD doğru-
1armı YıIınadan anlatmak ve JıaIkmUZı kapi. 
taIiZmin ağmdan kuıtamı8k için bağmımlık 
ve demobui l8ftŞIIIIIDdaJd onııılu yerini al.maktu. ii 

Demokratik platform ve gençlik örgütleri 
CHP nin gerici ve Iıoalucı nilelilı",lıi ;yoao toIanIamoı Meclio 'e _ ...... lilı 

ha" ve özgiirlülıleri oı"&)Ia al"", "imleri, .moluati" pltıtforrnd. yenideli binııw)'Ol ,.Ime 
çalı,ma","nın yolunlu" lıazan"""U14 ne.n oldu_ MC dö_iııde. ç.,illi ...... IÜ ltit
le ve gençU" örgütlerinden olu",n pltıtformun çalışınaltın, CHPnin ilııw.. ,.,-I3oIı bi;
yü" ölçüde a"'amışh. 197Ş 'in or"'","n@ iae iamiv", �ndi yolı halı ,.lmirtL 

Daha ö""e or"''' çalı,maltır@ yer olmam" olan D.I8IC'in tim ö".,ı.rı yö...wı if 
ve giiçbirlili ç""""yltı, birço" "urul.." An:ılı!! ayı içinde biranı)'Ol ,.ldün. CHPn'" anti
demo"n:ıti" "imlerinin engellenme'; ve hükümetin u)'OlMI"",", için y"",ılabilecelı ""'", 
biçimleri "'rtı,lldı. nk görü,me .onucunda, tüm örgütlerin or"'lı müc:odele içinde oIııClllı
ItıM benirmendi ve ortalı bir booın topltınlıı' ile luımuoyu1lQ duyuruld ... Arduıdlui, Bcı,ı.
kan Ec.vit'. t./grof çekilerek bu YOla t<uarılarının geri alınma .. ia"'ndi 

Bu ilk çıkı,ltır, ilerici demokrat ke.imlerde olumlu bir ,.Ilfme olanı/t delnndi
rilmi,li. Yaıa t<uarıltırına ve anti·d.mokn:ıtik uygultımaltın:ı luır,ı "illuel bir /eplıinin 01"'
turultıbilm •• i için olumlu bir hava gözleniyordu. 

Ancak or"'k çalışmııların işleyişi ve eylemlerin hazırlanı, konla" @ha .onra"i gö
rüımelerde. alabildiRine yolun, "'rtışmalara neden oldIL Bu toplantı@ özellikle "PııÇU" 
örgiitleri" ba,ı ç.ker durumdaydılar. SiYtJIJi çizgilerin mm.ilciai oltın gençU" örgütleri için, 
demo"ratik pltıtformdaki birikm •• demokratik kitle ve gençUk örgütlerinin i, ve güçbirli
linin ıallanmaıını amaçltımamtılıydı. Onlar için bu çalışmaltır, .iyOHtlerin itti'al .. nı ol..,· 
turan bir araç olarak ele alınıyordu. Bu amaçla, düzenlenecek eylemlerde "eylemd. birlilt, 
Qjitasyon@ serbastlik " gibi gorip tezlerin uygultın';'o .. nı öneriyorlardı. Bir ba,ko deyişle, 
kitle .ylemleri her grubun kendi sloııonlarını attılı. kendi pan"artltırını açtıj/ı gö.teriler 
olarak d,'erlendirilm.li, grupların "ajitosyon" çalışmaları engellenmemeliydL 

Uzun süren bu IDrtı,mıılar. DISK'i d. için. alan ve gençlik örgütı.rinin önemli bir 
bölümünü "ap.ayan kuruluşların. ilk.siz, kararsız ve .amimi olmaktan uzak tutumlanyla 
balirli bir .onuca varma@n noktolanıyordu. Iş v. giiçbirlilinin gerçekleştirilme.i b.lirli 
eylem biçimlerinin kara ... ballanm",ı için bir çaba içind. olrrnıyan. hatta gerekıiz tartış
malarla korar alınmGBını .ngelley.n bu g.nçlik örgütleri ardından, ortak çalışmalann Çllı
maza girdilin� bu durumda onu çalı,tınnak için ul..." manın gerekıiz oldulunu oç,klı
yorlardı_ 

Nitekim aralarında 10D. DOB, SOB vb. bulunan birç�k ııençlik örgütünün. bu 
görüşmed.n hemen Bonn:ı, Istanbul'do y.nid." biraraya gelerek, demokratik platformdan 
birş.y umulmama .. gerek tilini dile getirm.leri v. kendi aralarında bir eykm diziai çıkar
mak iç'in çallŞ""'lan iş ve giiçbirlili .orununa n. kodar foydaeı bir anlayışla yaklaştıkla
nnı .omutluyordu. 

D.v-Oenç için de oynı del.rlendirme söz konusuydu. Bu örgüt. demokratik plat
formda birkştiricl, .onuca vorıcı tutum almak yerine tartı,malann çı"maza girme.inde 
ön.mli rol oynuyordu. Zat.n bir eylem luırarı alınmOll kendileri için pe" önem ta,ımıyor
du. Onlar. bu çalı,maların önee.inde 1 S ilde YOla t",arılarına karşı prot •• to mitingleri dii
zenlemek için hazırlıklara başlamışlardı. 3-5 bin yerine, onbinlerce kişinin YOlo tOlarıları
na karşı düzenknen .ylemlere katılmGB� D.v-<lenç aç"ındon birşey ifade etmiyordIL 

Bugün dünd.n daha zor giinler ya",",yor. Demokratik hak v. özgürlükı.rin o.kıyo 
alınmaya çalı,ıldllı. demeklerin kapatılma" Için t.tikte baklendili bu dön.md • • dünün 
ıamlmi olmayon tutumların@n vazııeçmek Iş ve giiçbirlili .orununu dürüst v • •  orumlu bir 
onlayışla d.'erlendinn.k önem ka""nıyor. Fa,ist tınnanı", karşı Cılız t.pkller ne dün 
ııeçerl1 oldu v. ne de bugiin olabılecek. Sorumlu @vranmayı ö".enmek için. darbe yeme
ye gerek olmadılı bilinmelidir. 
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1978 ' te 
Türkiye 

e konom is i  

1978 yılı Türkiye için, içinde bulun
duğu ekonomik-politik ve askeri bağım
lılık çemberinin keskinleştiği , ekonomik 
bunalımdan kurtulmak amacıyla çaba 
landıkça çemberin daha çok daraldığı 
bir yıl oldu_ 1978, aynı zamanda, bir ön
ceki yıl uluslararası finansman kuruluş
ları ile çıkmaıa giren ilişkilerin yeniden 
düzenlenmesi için Ecevit hükiimetine ve
rilen bir fırsat yılı oldu_ 

Y ılın ilk gününde ikti dara gelen CHP 
hük�eti tarafından kamuoyuna yapılan 
açıklamalarda her fırsatta bir " enkaz" 
devralındığı belirtiliyordu_ Devral ınan 
gerçekten bir enkaz dı_ Aına alınan "ön
lemler" enkazı temizlemek yerine, "eşe
lemeye" yöneldi. Ilk ay, sözkonusu ön
lemlerin hazırlanması ve "ekonominin 
üç aşamalı bir operasyona gereksinim 
duyduğu" yolunda kamuoyu oluştunna 
çalışmalanyla geçti _ 

Ekonominin gereksinim duyduğu üç 
aşamalı operasyon şöyle açıklanıyordu: 
Birinci aşamada savurganlık ve kötüye 
ııi diş önlenecek; ikinci aşamada ekono
mi onarılacak; üçıncüde ise normal ge
lişme sürecine girilecekti. Tabii bu tab
loda 1978 yılı birinci aşamada yerini alı
yordu_ 

1 Ocak 1975'den geçerli olmak üzere 
ithalattan alınan damga resmi uygulama
sı sırasında , AET çıkışlı mallar için orta
ya çıkan aksaklıklann giderilmesi için 
Bakanlar Kurulu bir "düzeltme" kararı 
a ldı. Buna göre, daha önce yüzde 9-10 
oranında uygulanan damga resmi yüz de 
2S'e çıkarıldı_ Eylül 1977'de Demirel ta
rafından açıklanan "istikrar tedbirleri" 
paketinde d� yer alan, ancak uygulan
masına fırsat bulunamayan bu önlem, 
Ocak ayının daha ilk yarısında E cevit 
hükümetince alınmıştı_ Böylece, daha 
önceki orana göre 1978 bütçe yasa tasa
rısında 8,5 milyar dolar olarak hesapla
nan ithalden alınan damga resmi mikta
rının 1 8-20 milyar dolar düzeyinde ola
cağı hesaplanıyordu_ 

Aynca, Ocak ayının son gününde Ma
I iye Bakanlığı tarafından yayınlanan bir 
tebliğ ile "tüketimin kısıtlanması ve tü
keti cinin korunması amacıyla, taksitli 
satışlarla ilgili olarak düzenlenmesi zo
runlu olan sözleşmelerin damga resmine 
tabi tutulacağı" açıklandı. 

1 Mart 1978'de, yeni bütçe ile birlik
te IMF'nin istediği "istikrar programı" 
nın temel taşları sayılabilecek bir di zi 
ekonomik önlem uygulamaya konuldu_ 
Dövi ze Çevrilebilir Mevduat'a (DÇM) ta - '  
nınan kur garantisi kaldırılıyor, yurt dı
şına çıkışlar iki yılda bire indiriliyor ve 
alınan döviz tutarı da en az 300, en fazla 
500 dolarla sınırlandırılıyordu_ Bedelsi z 
ithalat yoluyla getirilen malların ticari 
amaçlarla satışının yasaklanmasının ya
nısıra yu!'! dışında altı ayda n az kalanla
rın zat eşyası dışında gümrüksüz eşya ge
tirimi durduruluyordu. Aynca ticare ge
ziler için tahsis edilen dövizler yüz de 50 
oranında indiriliyor, kabul kredisinde ve 
dış kredilerde kur garantisi kaldırılıyor
du. 

BUI LI LAR Ci 
• 

IMF'YE SUNULAN öDUNLERDE 
SON ADIM: DEVALUASYON 

rüşmelerde "varılan sonuçlan" 10 Ocak 
1978'de, 

Tüm bu önlemlerin en önemli ta
mamlayıcısı olan devalüasyon da 1 Mart 
1978'de yapıldı. Liranın değeri dolar 
karşısında yüzde 23 oranında düşürüldü. , 
Liranın Alman markı karşısındaki değer 
kaybı ise daha yüksek oranda o ldu. Yüz
de 24,4. 869 kuruştan işlem gören mark 
devalüasyondan sonra 1 1 ,50' den hesap
lanıyordu artık. 

• Gerçekçi, mevcut gelirtere göre bir 
bütçe yapılması, 

• Gerçekçi kur uygulanması 
• Tasarruf tedbirlerine uyulması 

biçiminde açıklayan eski Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan da , bu uygulamalara ta
nık olmazdan önce şöyle diyordu: "Biz 
IM F ile ilişki kurmanın uygun olacağını 
düşünmüşlÜk. CHP bu i lişkilerden dola
yı bizi tenki t etmişti. Bu koşullar altın
da nasıl bir yöntem kuullanılacağını bil
mem mümkün değildir." 

Oç aylık döneme sığdırılan bu uygu
lamalar ile IMF'nin klasik reçeteleri ara
sındaki paralellik, Türkiye'nin dünyada
ki saygınlığını yeni den sağlama iddiasıy
la ortaya çıkan E cevi t  ve hükümetinin, 
bunu hangi yollarta gerçekleştirecekleri
ni kanıtladı. 

Bilgehan'ın "bilmem mümkün değil
dir" dediği yöntemler, çok değil iki ay 
içinde açığa çıkmıştı. 

.� 
IMF ile MC döneminde yapılan gö-

Hükümetin IMF konusundaki eline 
çabukluğuna şaşıran MC döneminin 
Başbakanı da 1978'in son günlerinde sız-

Borç ödemeleri ibnıcat 
gelirlerinin yarısııp hularak 

1978 "..... bllklimetin aftndenıInCIdd bııfiiı:a koııııiiidm bki borç .. 
tciemeied Idi. Mm 'ile Niııuı aylanııda yopıı bır pidide lIInIiIdIeıı � 
ılır, - !!dı  OECD olan Ekonomık ı'bidiii ye Kdmııııa ÖqIItiI'ııiıı 1'arII'te 
yapüıı toplantJlan ıoııımda yem bir qamaya uı.,tı. OECD LıIııYeIIııde kıını
iuı Tilıldye'ye Yıaduıı Kouoniyum'u 'ile Tilıldye lDIIIIda 17-20 Maya taıIJı· 
leri _da yapılan görilfme1mle bir ÇÜfma Grubu'nun OIUftUıUID- b 
rarIaftınIdı. Tilıldye'den alacaklı olan btItiIıı tiibiere açık tutulan Çalışma 
Grubu, erteleme Için yapılan tiim aııIaşnWarda uaa rolll oynadı. l'arII toplaD
tJ1an, süresi dolduin baide ödenmemiş buluun 1 ocak 1-977'deıı borçlarla -
ödeme süıesi 30 Haziran 1979'. kadar gelecek oluı devlet borçlanyla, pranti: 
II ticari borçlann ertelenmesi kanııyla sonuçlandı. 

Paris'teki toplantuım bır başka önemlı yannu da borç erteleıııelai k0-
nUm ile TOrIdye 'ye proje bazında yapılaaık yardmılaım birbirinden aYııIıııUa 
olutturuYordu. 

Daha somald aylarda Norveç, A VUIturya, ABD, Belçika-LilkaemblllJ, 
Fecı-ı Almanya, 1neç, lcaıya, ısviçre, Fiıılıuıdiya ve IııaBtere ile yapılan an
lııŞıııaIar 1978 Kamu'ma dek liIrdLL ve toplam oyarak 975 milyon dolar tu ... 
nndakl borç erteleııdi. 

Sonuç olaıak 1978'de ertelenen 369 milyon dolııılık petrol b� ye 
Norveç taıafından ııiibıeıı 3 milyon dolarlık borçla blrllkte, htlldiınet 6CIemeII 
gereken borçlannm 1 milyıır 347 milyon dolarlık bölliıııilııil 1979 un lkInd 
y_dan itibaren ödemeyi, bOrçluıdığı � kabul ettirebiimitti. 

Oy-, MalIye Bakanı Ziya Mllezzinoğlu'nUD Mll)'ll aymda yaptıjı ..m 
açıklamada OECD Be liirdIIıfIIeıı gölÜfmeleıe değinerek, "Bu düzenleme çer
çeYesiııde, Oye ülkelerle oluı ç.,ıtli borçlıuunızııı ıma para 'ile faiz olaıak yak. 
Iaşık 1 .5 milyıır dolarlık kıiıııı yeni bır ödeme planına b� , şek. 
linde konllfllllll, IıiIkllmetin, gerçeldeftlrileııden daiıa ytıbek tutudakl bcııcu 
erteietuıeyi pluıladığıııı gilltenli. Daha ıoma, bu II'dktar yine ..m açıkIaıM
larda öııı:e i ,4 milyıır, somald aylarda da 1 .210 milyon liraya dtlfOrOldO. 

TOrIdye'nIıı 1978 yılında ödemesi gereken dış borç miktan, yapılan ho
.. plamalan göre 4,4 milyıır dolan buluyordu. özetle, OECD çerçevesineleıd 
erteleme anlaflllalanyla birlikte, yd içinde ödenecek borçlann YakIııŞık dörtte 
birlik bölümünün gert ödemeııi bır süre daiıa ııec:iktlrilmlf oluyordu. 

1975'In sonuna gellndi�inde, 1975 yıima dek uzun wdeli 1975-1977 
yıUan arasında da kısa vadeli borçlanma politikasınm uygulanma. sonucunda 
Tilrldye'nin borçlannın ana para ve faiz ödemeleriyle birlikte 2S milyar do"':' 
iık bir büyüklüğe ulaştığı görüldü. Yüzde 70'lik bölümü kısa &ürder içinde 
ödenmesi gereken bu borçlann alacaklısı durumunda olan kişi " e  kunıluş &a
yısı da 1978 sonunda 98 bın idi. 

IJınıcat gelirleri ve yurt içinde yaratılan gelirle yapılan k.aı1ı1aştırmalır 
TOrIdye'nin 1978'deki dış borç yükilnUn boyutlan konusunda daha çarpıcı so: 
nuçlar veriyor : 1978'de dış borçlar, yurt içinde yaratılan gelirin yiizde S7'si 
oranındadır. Geçen yd 2 m1Jyar dolan biraz geçen mraeat ge1irlerinin iıe 12  
kabna u1aşmıştır_ 

.. 
Dış borç ödemelerinin dış!lltım gelirlerine oranı önümüzdeki yıllarda 

yuzde SO dolayında seyredecek. Bu göstergede TOrIdye dünya rekorunu elinde 
tutmaktadır. Türkiye'ye en yakJn ülkeler yüzde 33 ile Moritanya ve yüzde 32 
ile Meksika'dır. 

i . 

Ianmaktan kendini alamıyordu: ''B1ı 
UI"""rara .. Para I'onu 'na I977 .. nui· 
nin Eywl'ünde gittiir. Aldılımız /rorarlan 
ilan ederek gittik. 16 /Qne lrarardı bu. 
I 7.';ni lÖykyemezdi Para Fonu. Nite
kim lÖykyemedi de._ uıuolQ1U11Ul Para 
Fonu, bizim .konomik polili/romlZın 
dojru olduRunu /robul elmi, ve ona gö
re de malum(l) yefil ı,ılını yairmaya ka
rar wnni,ti. " Demirel, daha sonra şart
lann, iç jurnallerin, iç baskıların "mese
leyi başka şekle getirdiğini" belirterek 
"musluk akmadı" diyordu. 

NİYET MEKTUBU VE 
STAND-BY 

Hükümetin izleyeceği "istikrar prog
ramı"nı içeren niyet Mektubu 23 Mart 
1978'de Uluslararası Para Fonu'na su-

. nuldu. Ziya Müezzinoğlu imzası ile Fon'a 
sunulan bu mektubun ardından, Uluslar
arası Para Fonu "Stand-by" düzenlemesi 
karannı vecdi. Karar, "Stand-by" düzen
lemesinin bütününde ve bir bölümünde, 
belli tarihler arasında geçerli olmak üze
re, "performans kıstasları" olarak adlan
dırılan yükümlülüklerin Türkiye tarafın
dan yerine getirilmesini öngörüyorılu. 
Bu yü�lülüklerin yerine getirilmemesi 
halinde, Tılrkiye Fon'dan hiçbir kulla
nım yapamayacakıı. 

"Stand-by" düzenlemesinin bütünü 
için uyulması zorunlu limitlerden biri 
Merkez Bankası Net Iç Varlıklarına, di
ğeri ise Merkez Bankası tarafından çe
şitli kamu kuruluşlarına ye Klrlere açı
lan kredilere ilişkindi . Fon Mayıs 1978' 
den başlayarak Nisan 1979'a dek !içer 
aylık 4 dönem belirlenmiş ve bu dönem
ler içinde Net Iç Varlıklar ve kamu kre
dilerinde saptadığı sınırların aşılmaması
nı istemişti. 

Mayıs-Temmuz ve Ağustos-Ekim dö
nemlerindeki Merkez Bankası veri leri ve 
IMF tarafından açılan kredi dilimleri bu 
isteğin geri çevrilmediğini ve limitlere 
uyulduğunu gösterdi. 

"Stand-by"da yer alan bir başka kıs
tas ise kısa süreli dış borçlann sınırlandı
nıması i di .  Kamu kesimi tarafından ve 
hükümet garantisi altında yapılacak 
borçlanmalar, S yıldan daha kısa süreli 
olursa 750 milyon dolardan, 10 yıldan 
az süreli olursa 1 ,5  milyar dolardan fazla 
olamayacaktı. 

Ayrıca, 1979 yılına ilişkin olan ye 
kredi di limlerinin kullanılması konusun
da iki koşul daha getiren "Stand-by" dü
zenlemesi, Türkiye'nin IMF'ye "yakın 
bir danışma" içinde olmasını da öngör
mekteydi . Türkiye Fon'a belli ara lıklarta 
ya da Fon'un istediği zamanlarda rapor
lar aracılığıyla bilgi verecekti. 

Tüm bu koşulların yerine getirilmesi 
halinde Türkiye'nin kullanacağı kredi 
toplamı 300 milyon Özel Çekme Hakkı 
i di. Diğer bir deyişle 9 milyar lira. 

IMF'NİN BOY HEDEFI: KlT'LER 

Birinci kredi di limi 24 Nisan'da ikin
ci dilim ise Maliye Bakanı Ziya Mü�zzin
oğlu'nun Birleşik Amerika'yı ziyaretin
den sonra temel tüketim mallanna yapı
lan zamlann ardından Eylül ayı içinde 
açıl dı. 25 Kasım'da devreye girmesi ge
reken üçüncü kredi dilimi ise bugüne ka
dar sağlanmadı. Ancak, kamu iktisadi 
kuruluşları tarafından başlanan ye TUr-



E PER IliST KUSIT 
klye'nin acil gereksinimlerini kaııılama
ya yönelık milyarlarca liralık yatınmla
nn finansmanı bu dönemde de sınırlan
dıiına göre, üçllncü dilim kredinin de 
açılmaması için şimdilik bir neden yok. 

19n yılında döviz damoiazı içinde 
iken, 1978'de IMF'nin kredi kısıdamala· 
n nedeniy le bir de lira bulamaz hale ge
tirilen Kınerin bu durumu, yıl içinde 
hazırlıklan tamamlanan ve Meclislerden 
geçen Dördüncü B�ş Yıllık Plan 'daki 
aiırlıklı konumlarının da dikkate alın
mayacaiı yolundaki kuşkulan doirular 
nitelikteydi. 

Türkiye'de dışa baiımlı ve tüketime 
yönelik sanayi yapısında gerekli deiişik
liklerin yapılmasında önemli rol oynaya
bilecek KIT'lerin, doial tekel durumun
da oluşu da ekonomide yönetimi elde 
tutmaya olanak vermektedir. Bu neden
le, uluslararası finansman kuruluşlarının 
titizlikle KIT'lerin üzerine gitmesi boşu
na delildir. 

Emperyalist 
zirveden 

ne bekleniyor� 
" 

Dört büyük emperyal;'1 devletin 
liderleri. CarIer. Schmidl. d 'E.IDing 
ve Callaghan, önemli uluılararusı .0-
rulonn "katleri""; göriifmek üzere 
Guadeloupe 'da biraraya geldiler. 
ABD-ÇHC ilişkileri, SALT görü,
melerinin durumu, OrtadoRu, Afri
ka ve ıran 'daki gelişmeler, görüşü
len konulann ba,ında yer alıyor. Bu 
arada Türkiye 'nin içinde buiunduRu 
büyük ekonomik bunalımın ve bu 
bunalımın çözülme.inde Batılılann 
ne gibi yardımlar yapabilecekleri de 
gÖTÜfme konulanndan. Ecevit ';n da
,ha önce .ürdürdügü ilişkiler .onucu, 
konunun gündeme alınacaRı anla,ll
m"h. Yine Bah 'nın "etkili" gazete
.; New York Time. da. Türkiye 'nin 
ekonomik .orunlann'n IMF gibi ku
rUIUllann uzmanlarına bırakılamı
yacaRınl .öyleyerek, kendi deyi
miyle "Türkiye 'nin kurtarıl17'UUI 
operayonu ''na yardımcı olunmaıı 
gerektiRine işaret etti. Benzer bi'; 
açıklama da .Brezi,..ky 'den geldi ... 
Ancak TUrkiye, yalnızca ekonomik 
.orunlan çözüm bekleyen bir ülke 
olarak ele alınmayacak Guadelou
pe 'da. Emperyalizmin Ortadoğu 'da
Iıi heıaplannın bir parçaıı olarak, 
ıran 'da emperyalizmin hoşuna git
meyen bir ,onuçla karşıla,ılmaıı 
durumunda, Türkiye 'nin konumu
nun ne olacağı da, şimdiden ele alı
nacağa benziyor. 

Bu gelişmeler de gö,teriyor ki, 
Ecevit hükümeli tekelci burjuvazi
nin bunalımını atlatabilme.; için, 
en gerici emperyal;'t çevrelerden 
yardım beklemektedir. Başından 
beri izlenen bu politakanın ekono
mik bunalımının allatılmaıının lek 
çözümü olarak görülme.inin, Türki
ye 'yi daha da güç durumlara gö
türeceğinln kaçınılmazllRınl göre
miyor. Guadeloupe 'da e,en ııcak 
riizgarlann hükümeti naııl elkileye
ceRi dikkatle izleniyor. Ecevit hükü
metinin .ıkıyönetim Iwnlndan ,on
ra dı, ilişkilerde ne kadar rahatladı
Rı da, bu görü,melerle aydınlana
cak! 

Hükümet, uygulanan programı bugün
lerde tekrar gözden geçirecek Ye Fon ile 
anlaşacaktır. Böylece, .halen gUndemde 
olan 30 milyon Özel Çekim Hakkı tuta
nndaki üçUncü kredi diliminin ardından, 
25 milyonluk dördüncü kredi dilimini 
kullanabilecektir. Türkiye 1 978'de uy
gıdanan kısıdamaların ardından, 1 979 
yılındaki sınavı da IMF kıstaslanna şöre 
başarıyla verdikten sonra sözü edilen 
"yeşil ışıiı" görebilecektir. 

'!'ORKİYE - AET İLİŞKıLERı 

1 978 yılında Türkiye - Avrupa Eko
nomik Topluluğu ilişkilerinin, IMF ve 
OECD'ye go're daha durgun bir havada 
sürdürüldüğü görüldü. Avrupa Ekonomik 
Topluluğu'na ilişkin tartışmalar özellik
le, Türkiye tarafından önerilen, ilişkile
rin belli bir dönem için dOlıdurulmasl ile 
Avrupa Para Birimi konulannda yoğun
laştı. 

Türkiye, yılın ikinci yarısında hız ka
zanan görüşmelerde kendisine topluluk 
tarafından tanınan ödünlerin, üye olma
yan üçüncü ülkelere de tanınması sonu
cunda zarar gördüiünü Ye ödünlerin 
aşınmaya uğradıiını belirterek, yeni 
ödUnler istedi. 1979'a gelindiğinde bu is
tekler konusunda henüz elle tutulur bir 
sonuç alınamadı. 

Yunanistan, Portekiz ve Ispanya'nın 
kaalma girişimlerinin hızlandırıldıiı 
1978'de, topluluğu, Türkiye'nin tam 
üyeliği konusunda, i zamanlamanın iyi 
yapılması gerektiği sık sık vurgulandı. 
Şubat 1978'de bir anket yapan TüSI
AD, sonuçları değerlendirdikten sonra, 
"özel kesimin, Türkiye'nin AET'ye tam 
üydiği konusunda 15-20 yıl beklenmesi 

• 

gerektiii görüşünde" olduğunu açıkladı. 
Ankete verilen yanıdardan, soru sorulan 
sanayicilerin yüzde 64'ünUn üydiie ta
raflar olduiu anlaşıl ıyordu. Ancak, aynı 
yüzde 64, üyeliiin getireceii sorumlu
luklann bugünkü koşullarda Usdenileme
yeceğini savunuyordu. Nitekim, Aralık 
1978'in son günlerinde aynı ğörüşler De
mirel tarafından şöyle açıklanıyordu: 

"Türkiye OrIDk Pazar'a üye oluna
'
_ 

lında ekonom;'ini rekabet edecek Hvi
yeye getirmiş demektir. Ve TUrkiye''';n 
hedefi. ekonom;'ini açık ekonomiye da
yanan bir hale- getirmek tir. Bu kalkın
mı,lık demektir. 

"... Türkiye. kaldıramayacal. bir ta
ahhüdün altına girmemelidir. Derhal mü
racaat etmesini .iycui bulurum. Türkiye 
OrIDk Pazarıa ilgili bütün ilişkilerini ye
niden revize etmeye zaten mecburdur. " 

Kısacası 1 978'de Türkiye'de tekelci 
büyük burjuvazi henUz kendisini Toplu
luk ile rekabet edebilecek güçte görmi>
yoıdu. 

Liranın dış değerinin ABD dolann
dan kurtarılarak �ET ülkelerinin para Ia
rından oluşan ve kısa adı (ECU) olim bir 
sepet'e bailanması olasılıiı, yılın son ay
Iannda güçlendi. Avrupa ülkelerinin, pa
ralarına, dolar karşısında göreli bi� güç 
ka��ırma çabaları sonucu ortaya Çı
kan Avrupa Para Birimi 1 Ocak 1979' 
dan itibaren resmen uygulanmaya baş
ladı. Liranın, IMF'nin Özel Çekme Hak
kı'na bailanması yolundaki Maliye Ba
kanlığı girişiminin Ağustos ayından bu 
yana sonuçlandırılmamış olması, ECU' 
nun gündeme gelişinde etkin rol oynadı. 

Yalnızca Türkiye'nin deiil, tüm geri 
kapitalist ülkelerin ulusal paralarının de
ğerini yeni bir birime göre ifade etmele
ri, sonuçta. sürekli devalUasyon anlamına 
gdiyor. Bu nedenle, tartışmaların yo-

V,tu Hikmet ÇeHn OECD Genel Sekreteriyle, altta Maliye Bakanı bir halin lop
lantııında: Bunalımdan çıkış yolunda derinle,.n bunalım. 

ğunlaşmasına raimen Türkiye'nin bal
Ianmak için somut bır girişimde bulun
madıiı bu "sepet"ln, ekonomik sorunla
rı daha da büyUtmesi, varolan "darbo
iulara" yenilerini eklemesi kaçınılmaz
dır. 

Uluslararası finansman kuruluşlarına 
olan baiımlılıiın pekiştirildiii, enflas
yon ve ödemeler dengesi açığının büyü
düiü, dış borçlann kadandıiı 1978 yılı 
geride kaldı. Ekonomik politikanın bu 
çizgide sürdürülmesi baiımlılık zincirin. 
yeni halkalar eklerken, giderek daha da 
yoksullaşan emekçi kidelerin bu zinciri 
kırma amaayla yürUttükleri ıhücadeleyi 
de keskinleştiriyor. 

YORUM 
Ecevit bükümetinln ekonomı poli

tikası bır yıl.ım doldurdu. Bu politlka
mn bir yıl içinde geçtiRi başbca uR
rak noktalan ııend çizgileriyle .yan 
sütunlarda özetieniyor. Ecevit hükü
metinin ekonomık alanda bugün gel
diRi noktanın, bükümetln kuruıu,u 
aıruuıda vemen IÖzıer kartısındaki 
konumu da bu kı .. özetle ortaya çı
kıyor. 

Ecevit bükümetlnln ekonomı poli
tikasımn birinCI lOnucu biç kuşkusuz 
işçi sınıfımn ve 'emekçl kitlelerin IU
tındaki yükün biraz daha atu!aşmuı 
olmuştur. 'lUrkiye sanayiinin boitazı
nı sıkan döviz darbııı, hammadde kıt
bRl, aramalı sıkıntısı gibi sorunlann 
faturası da lşsizliRIn ve pabalılıRln 
yoltunlaşmaSl biçiminde yine emekçi 
kitleler tarafından ödenmiştir. Enf
lasyona kııııı alındıAı öne ıUzUlen ön
lemler de, yatınmlann sılurıandıni
maSlyla, devlet 'IIlruluşlannda işçi ve 
memur istihdaııunın daıaltı1ınaSlyla, 
işsizlik ve pahaIılık dalgaSl!)a yeni iv
meler kazandımıaktan başka sonuç 
vennemiştir. 

Bu sonuçlann Ecevit bükümetinln 
· bilinçli Ye kararlı bir tercihinden kay
naklamp kaynaklanmadıRı sorunu ay
n bir konudur. Önemli olap, bu sonu
ca hangi politikalann yol açtıAıdır_ 
Bu soruya ise, verilebilecek tek bır 
yamt vardır: Ekonomık bunalımın 
çözümünü emperyalist merkezlerin 
deste�inde arama politJkaSl. 

Ecevit hükümetinin bir ydlık eko-
· nomi poııtikasımn manIIRı, emperya
list merkezlere güvence vererek onla
nn malı ve ekonomik desteRini kazan
maya çalışmak olmuştur. Ba,ta IMF 

i olmak üzere emperyalist finans kuru· 
luşlannın öne &ürdüRü koşuUann her ıL ne pahasına oluı:sa olsun uygulanma
Si, bu mantlAın ürünüdüz. Ecevit hü
kümeti böylece kendi . 'kurt&nna 
operasyonu "(!) için yeşil ışı�ın yakı-

· lacaAım, sözlerinin geregini yerine ge
tirebilecek zaınam kazanabileceltini 
ummuştur. Oysa sonuç, emekçi kit
lelerin sırtındaki yükün altırlaştınlma
sıyla birlikte, gerici partilerin dema
gojlsi Için aradıklan malzemenin on
lara tea\lm edlmesı olmuştur. 

Ecevit hükiimeti iktidar olabilme
nin yolunu emperyalist merkezlerin 
desteelnde aradıkça, faşist güçlere 
yenı olanaklar hazırlamıktan başka 
sonuç alamayacaktır. Bu politikadan 

i geri döpülmetd lçin bili zaman vardır 
· "e bu zaman Iyi deRerlendlrllmelldlr_ 
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"Ve böyle buyu.rdu 
Başbuğ" 

"Böyle yaşıyorum ve böyle
ylm; böyle deli,mez, mutlak lif! 
mm ıonıuzluk içinde kuzunu
zum. Çünkü bu vaıhk dlfandan 
alınmadı; o, benim kendiınln, sa
dece kendımın varlık ve biçim' 
Imdlr." (Jobannes G. F1chte· 
Bütün Eserler, Cılt 2, s. 319) 

Büyük sermayenin en gericI, 
en ..ıdırgan, en şoven unsurlan
mn fa,ist diktatörlülünü kunna 
görevlııl üstlenen hareket, amacı
na UIaŞınak için kitleler anumda 
kendine taban saitlaınu zorun
dadır. Bunun için yıllınlaıa gün
lük yaşamla nglli toplumsal de
magojllerin yanısıra, "yenı bır 'il
kü", yenı bır "felsefe" sunmak 
zorundadır. Aslında ne bu yenı 
ülkü "yenl"dir, ne de yenı "felse
fe". Toplumlan yüzyıllar boyu 
oyalayan "detlşmezllk", "mut
laklık", "soosuz\uk" görii41erl yi· 
ne insanlan koşuDandımıak ama
cıyla kullanıJmaktadır. 

Hitler'in "felsefi" görüşlerini 
en çok etkileyen iki fIiozoftan 
biri olan J.G. Fichte, yazının gi· 
rişine aldıRılDIZ satırlan yazar· 
ken, kendi yarattıAı bir "Ben
Felsefesl"ne dayanıyordu. F1ch
te'nln "ben"I delllşmezdi, mut
lutı ve sonsuzdu. "Ben"ln ilk ışı 
kendini anlam .. ı, kendisiyle ken
di olmayanı aywletmeslydi: 

Hitler'In esin kaynal!ı F1chte, 
evrendeki tüm varlııılan kendi ki
şiliRine kurban ediyor ve şöyle 
diyordu: 

"Görülebilir ve duyulabilir di· 
y. birşey kesınlıkle olamaz. çün. 
kü görmek ve duymak yoktur." 
(Lı.k. L 209-210) 

Flchte dollanın özne için bır 
.ınıriama ve engel meydana getIr
diiIInI, ııına bunun aşılmas ge
reklllilllnI yazıyordu. Bu " aşma" 
olayı bır baş&nydı, ancak ardın· 
dan hiçbir duıaklanıa gelmemell, 
"aşınalar" sonsuzluRa deRin bır· 
birini \z;.emellydl 

BİR BAŞKA 
"FELSEFE" 

19. yüzyılın ikinci yanamda 
Friedrlch Nietzsche adında akd 
hastası bir başka bwjuva fIIozo· 
tu da benzer şeyler yazıyordu. 
Nietzscbe'de "ben" düşüncesi 
bambaşka biçimde gelişiyordu. 
Bir '"ıistüninsan" amacı atıyordu 
ortaya Nletzsche. "U.tünlnaan" 
olmak ıçın gereken "erdem "leri 
sıralıyordu: 

"Karşı koymak, "kölenin soy· 
luluRudur. Sizin soyluluilunuz, 
sözdinlerlik olmalı. Sizin buyur. 
maruz dahi sözdinlerlık olmalı! 

"Hayat sevginiz, en yüksek 
umudunuza beslediiliniz sevgi ol· 
sun; en yüksek umudunuz da, en 
yüksek hayat düşünceniz olsun! 

"Fakat en yüksek düşüncenizi 
ben buyurmalıyun size, o da 'u· 
dur; inıan altedilme,; gereken 
bi"eydir. 

"Böyle . yatayın .özdinlerlik 
U. lDUaf hayatınuı/ Uzun ömür 
de neymi,/ Hangi sava,çı esir· 
gensln ister kı! 

" Ben esirgernem Sızı, ben sızı 
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candan yürekten severim, ..... , 
kardlflerim b.nim/ 

Böyle buyurdu Zerdüşt!" 
(Fr�d,*1i N�tuche, Böyle 

Buyurdu Z.rdüf� .. 65) 
19. yüzyılda burjuva fIIozolla· 

n Işte bu tür "düşünceler" geliş· 
tlriyorlardı. Bu dÜşÜQcelerden 
neride faşistler yararlanacaklar· 
dı. 

"HITLER'tN 
SENTEZt" 

HIUer, yılınlan knşullandır· 
mak için Flchte'den ve Nletz· 
sche'den bır "sentez" yaptı. Bu 
"sentez"de, her ıkı filozofun 
"Itine gelen" düŞÜDce1erlnl alı· 
ynr ve ortaya sürüyordu. Şöyle 
diyordu Hitler Kavgam'da: 

' 'Meydana getiren kuvvet, 
topluluk detlldir, teşkilat iruıan 
ekserlyet de dej!lIdlr, <laima her 
y.rde, tek ba,ına ,.rttir. 

( ... ) 
'Teşkilat, insanlıllm nail ol· 

duilu lütullarm hiçbir zaman 
kütleden gelmedillinı, yanıtıcı di· 
malllardan ÇıktıllıDl bllmeli ve ır· 
km hakiki velinimetlerinin �U1ar 
olduRunu kendine prensip edin· 
melidir. AyDl zamanda teşkilat 
bu prensip le hareket etmelidir. 

( ... ) 
' 'Mutlaka.yüksek kabılıyetıere 

sahip kimseler Işleri eUerine al· 
malıdırlar." (Adolf Hitkr, Kal)
,am, •. 63-64) 

Fichte'nin "ben felsefesi" 
Hitler'de çirkin bir biçimde sm· 
tıyordu. Nletzlche'nIn "sözdin
lerlik ve sava, hayatı yaşayan sa· 
va, kardetlerl" de ortaya çJb. 
yordu Hitler'de. Bunlar, o "ır· 
km" Insanlan olmalıydı. Bu in
sanlar "yüksek kabiliyetiere sa· 
hıp kişiler teıafından" yöneW· 
meli, karşı koynwnayı öllrenme
lIydller. Doktrin, "ekserlyet fik· 
rini temel oIaıak almamalı, o, 
,ahaıyet üzerıne bina kurma\ı"y. 
dı. 

Kavgam'da Hitler'In "ben fel· 
sefesi" de açık açık yazılıyordu: 
"Yalnız bir adam otorite, emir 
ve iktidar haklu Ile blrilkte mllle· 
tine karşı melUllyetl omuzlanna 
aTacaktır. Bu, bOyle olmalıdır." 
(a.g.k. s. 68) 

''TEK LİDER 
TORKEŞ " 

Yerlı malı faşistler, Insanlık 
terlhlnin bu "en büyük" faşlstl· 
nın düşüncelerini taklltte bu 
noktada da geri kalmamaktadır· 
lar. MHP programının 8. madde· 
sinde aynen ,öyle denmektedir: 

"Partimiz kuvvetli, adlı ve sü' 
ratll bir devlet yönetimi ıçın, 
Tek Başkan · Tek Meclis sistemi· 
nı savunur; yürütmenın başkan· 
lık, yasamalUn tek meclis siste· 
mine çevrilmesini öngölÜr ... " 
(MHP Programının B. madde.i) 

"Kuvvetli, adlı ve süratll bır 
devlet yönetimi için" Işleri ele 
alacak başkan, Hitler'In belirttiiii 
gibi "otorite, emir ve Iktidar 
hakkı ıçın mesutiyetl omuzlanna 

alacaktır." Bu "Tek IIder"ln kım 
olduRunu öllrenmek Için, fa,ist
lerin duvar yazdanna bır göz at
mak yeterlidir: "Tek Uder Tür. 
k,," diye yazıyorlar faşlatler. 
"Tek lider" Ise kendı kendini ele 
verıyor: 

"Güçlü bır devlet, şahslyetll, 
dirayetli devlet başkanlan De ka
Imdlr." 

Birincisi, Ficbte'nln Hitler'de 
pıatlRe geçen "Ben felsefesı''' 
Bu, TUrke, 'In klşıııııı Için geçer· 
11. "Tek lider" olma arzulan TUr· 
keş'de kendini sık sık gösteriyor. 
İkinci nokta Ise, F1chte'nln "söz
dınler savaş kardeşlerl.." Hitler 
gerçekten birçok kişiyi "sözdın· 
ler, karşı koymaz savaş kardet
lerı olarak" koşunandırmıştı. Bır 
heykel gibi dimdik duIBD, anlam· 
sız �uer1e!karşıya bakan ve sait 
eUeri havada "Hen!" diye ç�lık 
atan birçok insan, birçok knşul· 
ianınış kışı. Bunlar SA'\ard1 ve 
kendUerince birer "üstüninsan" 
olaıak, '"ıiati.iıı ırklanmn" dünya
ya egemen olabilmesi Için savaş 
verlynrlardı. Bu savaşa lumpen· 
ler, sapıklar, canller vb. katı1mı,· 
tı. Bunun yanısıra aktif 91aıak 
faşist olmayan genç alman ııiSan· 
lan, daha sonra orta yaşWar a.&
"kere alınmış ve başka Insanlann 
üzerlerine sa\dırtılmı,lardı. 

Savaşm sonu ise bazı "mut
lak" olduRu sanılan şeylerin 
"mutlak" olmadık1annm, Nazl 
İmparatorluilunun "soosuz\uk" 
IddialannID palavra olduRunun 
ortaya çıkması ldL. "DeRişmez. 
Ilk" felseCesi de fos çıkmıştı so· 
nunda. 

"BlZDEKİ 
SAVAŞ 

KARDEŞLERI" 

"Bırıün canımız lIkılıyordu. 
Sokaııa çıkıp öldürecek adam 
aıadık.' Bu sözleri Ferhat 'nıyaüz 

-adında "ü1lıiicü genç" lÖyliiyor
du poiiae verdiRI Ifadesinde. Bır 
başka üikücü, Mustafa Gülean ise 
"1unlan söylüyordu: "Fıraat buj· 
sam komünistlerı · yine öldürü· 
rüm. Artık savaş zamanıdır." 

Bır polisi yaralamaktan 19 yıl 
hapse mahkum olan Osman Yıl· 
mazcan adlı '"ıilkücü" de duruş· 
madan sonıa kolunu havaya kal· 
dırarak OORınyordu: "Tann 
"Türk'ü korusun!" 

Bunlar, yerlı malı fa,istlerln 
"sözdinlerlık ve savaş hayatı ya· 
,ayan" savaş kardeşlerldır. Gerçi 
ne Nletzsche'nln ne Flchte'nln 
yazdıklanndan haberleri vardır 
bu "savaş kardeşlerl"nln. Ama 
sapık burjuva fIInzofianndan bu· 
llinlere uzanan bır "felsefe zıncl· 
rI"nln eylemcneri olarak, ne yap· 
tıklarını bile doııru dürüst bılme· 
den, koşUııandırılmı" Insanlık· 
tan çıkarıımı, olaıak ya,amakta
dırlar "savaş hayatlanDI." 

Onlara "emiriere Itaat etme" 
öj!retllmlştlr, bır de "adam öl· 
dünne." İnsanlan ortadan kaldır· 
malanna bır "Inanç" bavası vere
bilmek ıçın bazı ,eyler öj!retll· 
mıştır: 'Tann <laIJı kadar 7YJrk, 
Hirn <laltı kadar mUılüman." Bır 
de "'nIrk.tslam sentezı" öRretll· 
mıştır. 

Faşistlerın "yenı" olamk bır 
takun "felsefi görüşler" öne sür· 
diliiii, ancak bunlann "yenı ol· 
madıj!ı" vurgil1andı. Nasd faşizm 
tekelci kapitalizmin dışında dil· 

Bafbul'un ",.lu,.· 
.i", inıanlara boyuıı 
.'mayi lif! köleiili 
öıütky.n gerici bur
ju... (ilozoflanruiDn 
kayna1ılanıyor. L __________ -..... --..:ı 

şünillemezse, faşizmin felsefesi 
de bwjuva felsefesinden ayn 
düşüııiilemez. 

FAŞlZM 
İNSANLARı 

"SöZDtNLER" 
HALE GETlRMEYE 

çALışıR 

tnsarılann "sözdinler, karşı 
koymaz" hale getlri\pıesj, faşist. 
lerin en önemlı i.ınaçlanndan biri. 
sidir. Hitıer'de "fertlerin toplulu· 
ila hükmelmesi gerek1illgl" biçi· 
minde ortaya çıkan bu görüş, 
Türkiye'de faşist partinin progrs
mmda da şöyı. ıradesini bulu· 
yor: 

"... vatandaşlaruı mukadd .. 
bir itootle baIJlı bulunduklan 
'nIrk devletinin en genış ania· 
mıyla feulıat � himGy";ne ka· 
vuşturulduRu bır düzende millet 
olarak gerçek mutluıuııa erlşece· 
ılın. Inanıyoruz." (MHP Progra· 
mı, Madde 3) 

özel teşeblıüJij elinden geldi. 
Rlnee koruyacak olan faşistlerin 
hedef aldıllı devlete vatandaşla· 
rın "mukaddes bır !tatle baillı 
o1maJanndan" ortaya çıkan 
açıktır. ''Mukaddes Itaat" karşı 
koymamak, söylenen berşeyi 
dinlemek demektir. Faşizmin In. 
sanlan ne hale getinnek istediRI ' 
buıadan anlaşılmıyor mu? 

Faşizm, toplumsal Ilerlemeyi 
durdurabilmek Için, insanlann 
birbirleriyle dayanışmasını engel· 
lemeye ve bireycUlk duygusunu 
geliştirmeye çalışır. Faşizmin In· 
sanı, "tek Iider:'ln ya da ':yüksek 
kabiliyetiere sahıp klmseler"in 
peşinden koyun sürüsü gibi giden 
onlann her dediRIni yerıne geti. 
ren bir Insan tipidir. Bu, heinen 
hemen tüm ünlü faşist önderlerin 
öne sürdüilü bır savdır. 

"İnsanlarm kıymetlerını men· 
sup olduklan ırkıanna göre tak
dir etmek ve sonunda marksistle· 
rln 'bır kimse diller bir kimseye 
aittir' yolundaki düşüncelerine 
harp açıp, bu milcadeleyi sonuna 
kadar devam ettlrmek lazundır. 
( ... ) Nasd kı, I_nlara dahil 01-
duklan ırklaıa göre ayn ayn kıy· 
met veriliyorsa, topluluk Içinde
ki kimselere de ayıu şekllde mu. 
amele etmek lazundır." (Hitler, 
Kaugam, •. 59) 

• 

Bugün Türkiye'nın birçok ye. 
rinde fa,lstler tarafından kıŞkır. 
tı1an Alevl·Sünnl çatışmalan, 
D0Ru'da yaşayan emekçi halk 
kitleleri üzerınde kurulmak iste
nen baskı, büyük kentlerde Işçi 

ye emelı:çD.rin kltDlJıl.rine, ör
Ilitlerine kaqı elritD.n weimlar, 
D.rleDerin btledOmelerl Hitler'in 
yulwıdaki sözlerinin "ya.-a 
geçlrümeslndm" bqka blrııeY 
deRlldlr_ 

Toplum Içinde ltçl-emekçl 
aınıf ve tabakalar üzerinde dikta· 
törlük kurmayı amaçılyan fatıst 
hareket, dı, politikada da b&rlfın 
düşmanıdır. İkInci Dünya Sava
lIDda insanlık tarihinin en kor
kunç örneili olarak yaşandıllı gi. 
bi, faşizm ba1k1an, ulu&lan birbı· 
rine kırdınnaya çabalar • •  

"Nuyonal sosyalizm yabancı 
mIIIetl_rln ne olduklanna dair 
milletimizin gözlerlnl açmalı " 
ona şimdiki dünyanın gerçek 
düşmanının klın oldulunu batır
lalmaktan geri kaimamaiıdır. tn
sanlıl. feııalılt yapan ciiflll&lllll 
üzerine herltai1J hiddetini yönelt
m.li ve bütün felakatlerlmlzlıı 
,erçek sebebinin o oIdui!ww 
göstermeliyiz." (Hitler, K ....... m. 
.. 240) 

BullÜn 'nIrklye'de Fqiltler, 
bu " halkları blrbbine dÜfDWl et
me" polltlkaanı Hitler'lnk1 pbl 
uygulama istemierini hiç de 1IIı
laınıyorlar. 

"Gayemizin ne oIdui!Jınıı ön· 
ce tam vuzuh Ile tespıt edelim: 
Gayemiz Kıbns'ı sllkuna kavuş· 
turmak deilildlr. Kıbns 'nIrk'üııü 
mesud ve mürerreh kdmak da de
�lIdir. Bu gibi şeylerin hepsi ana 
gayeden sonıa gelır. Ana gaye, 

Kıbru� 7YJrk kılmaktır. Son ça
kılına ve son yapralına kadar. 
Bunu yapab�dIIirn1z ölçüde şim· 
dı yapanz, yapamadıRımız kada· 
nDI Deride yapılabilmesi ıçın 
şimdiden, bütün zekamızı kuDa· 
narak Derili ıçın açık kapılar 00· 
zırlamaya çalışınz. Bu uRurda 
gerekırse kendimiz, gerekırse 
Kıbns'takller bır süre .daha rahat· 
sızlılla, hatta acıya katlanmayı 
zevk ve görev saymalıdır" (A I· 
JHUlan TUr"." D" Politikamız 
u. Kıbru, •. IS5) 

Alpaslan Türkeş 'in bu sözleri 
faşizmin saldırgan, bant düşma· 
nı yüzünü ortaya çıkanyor. 
Amaçlan, açıkça beıırttlklerl gi
bi hı .. bır zaman Insanlann bırara· 
da, bant ıçınde yaşamalan delili, 
yayılmacılık, saldırganlıktır. Bu 
saldırganlıılın "nlabillrlllIl" şim· 
dlllk sadece Kıbns ıçın sözkonu· 
sudUr. Blnız daha güçlü olabIIse· 
ler hedeller de deitlşecektlt. Tıp. 
kı eski Osmanlı İmparatorluilu 
gıbı Atina 'ya, Sotya 'ya, Belgrad'a 
Bükreş 'e, BaRdad'a, Şam'a göz 



dikecekler, "ü\kü\erlnl" Sovyet
ler Blrllitl Içlerine saldın amaç· 
lanna dönüştüreeeklerdlr. Yine 
Nletzsche'nln "felsefesi" çıkıyor 
ortaya: 

' 'Yüreklerinizdeki nefreti ve 
kıskançbRJ bilirim. Nefreti ve 
kıskançb!!ı tıuumayacak kadar 
büyük deitUslııfz. Bunlardan 
utanmayacik kadar büyük olun 
bari! 

"Bilgi errnJşleri olmak eliniz· 
den gelmiyorsa,· hiç degilse bilgi 
savaşçdan olun. Onlar, bu tür er· 
mlşliiıln yoldaşlan ve öncüleri· 
·dirler. ' .  

"Pekçok asker goruyorum: 
Pekçok savaşqİ eörebilsem 'ı<aş. 
ke! 

( ... ) 
"Gözü hep düşman arayan ki· 

şiler olrnabsınlZ ·kendl düşmanı· 
nlZl· Ve kiminiz ilk ba�ta nef· 
ret eder. 

"Kendı düşmanıDIZI arama\ı. 
sıDlZ, kendi savaşıDIZI açmalısı· 
DIZ ... 

"Siz banşı, yeni savaşlann 
aracı olarak sevmelisiniz, ve kısa 
banşı uzun'undan çok sevmelisi· 
niz. 

"İşı dei!il, savaşmayı salık ve
ririm size. Banşı deııil, zaferi sa· 
iık veririm size, İşiniz savaş ol· 
sun, banşınız zafer olsun! " 

(N�tz<che, Böyle Buyurdu 
Zerdüf� i. 64) 

Ve Alpaslan Türkaş devam 
edlyor: 

"Kıbns için yapılan mücadele 
bltrnlş detOdir. Uzun süreceti ve 
ç .. ltli gellfmeler geçirecei!i mu· 
lıakkaktır. Bizim umurnl efkan· 
nuzda herşey bitmiş, zafer kaza· 
nılınıf, sadece yapılacak iş ola· 

• rak elde edilen topraldann iktisa· 
di katkınınw kalmış gibi bır ha· 
va ve gevşeme temayüm göriilü
yor. Tehlikeli bır hatadır. Uzun 
ve çetin bır mücadeleyi göze al· 
mak ve herkesi ,imdiden buna 
Iuız ... /Qmak gerekir. Bilhassa dik· 
katleriiı gevfemesl ve düşmanı 
alay konusu yapıp küçÜ!DS"me, ' 
çok tehlikeli olabilir. Emerson' 
dan: Hürriyetin bedeli ebedi bır 
teyakkuzdur." (Alp ... /Qn TUrkeş 
o.g.k. 1. 1 54) 

Tiitkeş 'In bu sözleri faşiStle. 
rin aaldırgan yüzlerini açıga çı
kannaktadır. Faşizm her ülke 
ıçinde halkınuza karşı, hem dı· 
,arda b&fka halklara karşı saldu· 
gaııdu. Içeride Ferhat Tüyı;iiz'ler 
Mustafa Gülean'lar, Oltuzban 
Cengiz'ler bu aa1dırganlıgm ge· 
reklerinJ yerine getirirken, baş· 
buRlan dışanda da aa1dırganlıi!m 
Işaretlerinl vermektedir ve "e!!er 
bu aa1dırganlıita şimdilik olanak 
yokaa" Uerisl ıçın "müteyakklZ" 
olma dlreküfinl vermektedir. 

"ye'd 
Tnrancı 
tomplo-

N. AKA 

1· fkiye'de ırkç�turancı 
unsurların, M. Kemal'in 
başkanlığındaki iktidar 

tarafından içyüıleri açığa Çıka· 
rıldıktan sonra bir süre sindik· 
leri görülür. Fakat bu dönemde 
de boş durduklarını sanmak 
gaflet olur. Rıza Nur, Türkiye' 
de yayınlanması yasaklanan ki· 
tabını dışarda yayınlayarak bu 
dönemde gizlice Türkiye'ye 
sokmayı başarmış; Nihai Adsız 
bir dizfiftira ve küfürden ibaret 
olan Kurtlar Sofrasını bu dö· 

' nemde yayınlamıştır. 
Bugünkü faşist . kadroların 

ağababaları olan Turancılar 
özellikle M. Kemal'in ölümlin
den sonra, tavşana kaç tazıya 
tut politikasının uygulanmaya 
konulmasıyla gemi azı ya aldı· 
lar. Ikinci Dünya Savaşı'nın 
faşistler tarafından kazanılaca· 

ğ, kanısına yaygınlık kazandı· 
rılması ve Cumhuriyet gibi 
"ağırbaşlı" gazetele(in bile 

• kendimize "yenı düzen" içinde 
bir yer aramamızı öğüt verme· 
ye başlaması, turancı unsurla· 
rın cesaretini arttırdı. Orhon, 
Gökbörü gibi sözüm ona ideo
lojik içerikli, Çmor Alh gibi 
edebiyat dergileriyle faşistler 
tozu dumana katmaya başla· 
dılar . •  

Bir süre sonra, Reha Oğuz 
(Türkkan) etrafında kümele
nen Turancılarla, Nihai Adsız 
grubuna mensup Turancılar 
arasında, bazı nedenlerle bir 
anlaşmazlık . çıktı. Gökbörü' 
de yuvalanan Reha Oğuz Türk· 
kan yandaşı faşistlerle, Orhun' 
da yazan Adsız'ın yandaşları 
bjrbirlerine veryansın ediyor 
lardı. ' 

' 

ADSIZ'IN DA KAFASı 
DOLlKOSEFAL'Ml ş !  

I rkçl·Turancllar kendi· 
lerini herşeyden önce 
"milliyetçi" olarak su· 

nuyorlardı. Fakat bunların mil· 
liyetçiliği herşeyden önce bir 
"kafatası milliyetçtliği" idi. O 
zaman sık sık şu öykü anlatılı· 
yordu: Nihai Adsız ya da arka· 
daşlarından biri kafa ölçülerini 
saptayan bir alet bulmuştu. 
Adsız, bu aletle herkesin kafa· 
tasını ölçüyor, kafası brakiufol 

olanlar öz be öz Tüfk lGibui 
ediliyor, dolıkOlefoller ise o za· 
manlar "turfa" telakki edilen 
"sami" ırkına, ya da öteki 
ırkıara mensup sayılıyorlardı. 
Aleti herkese uygulayan bu hız· 
lı ırkçı sonunda kendisine de 
uygulamıştı. Bir de ne görsün· 
dü? Kendisi de dolikesefol de
ğilmiy miş? I rkç l·Turancllar 
arasında, M. Kemal'in gençliğe' 
hitaben söylediği söylev de 
"muhtaç olduğun kudret da· 
marlarındaki . asil kanda mev· 
cuttur" tümcesini 'yorumlaya. 
rak O'nun da ırkçı(!) olduğunu 
söyleyenler de vardı. Kısacası 
I rkçl·Turanclların ileri, anti· 
emperyalist eğilimleri taşıyan 
bir milliyetçilikle ilgileri yok· 
tu. Bunlar Anadolu halkını 
kendi içinde birbirine düşür· 
mek için çeşitli etnik unsurla· 
rı kullanmaya çalışan "bölücü
ler"di. Anadolu halkına önem 

Faşizmin 
inlOnlık "e 
okı/ dlfl 
ideolojiıi 
in.anlan 
ıon tim le 
ölçUyor. 

bile vermezler, düşledikleri 
konvansiyonel bir Türk ırkını 
Anadolu halkına üstün tuta, · 
lardı. 
. . Devrin Cumhuriyet Halk 

Partisi hükümetleri, zaman za· 
man o döneme göre ileri sayıla· 
bilecek hareketlerde bulunmuş· 
lardı. Örneğin Köy Enstitüleri· 
ni kurmuşlar, klasiklerin çeviri· 
lerini başlatrnışlardı. Fakat AI· 
man faşistlerinin Avrupa'da üst 
üste kazandıkları başarılar 
Halk Partisi yöneticilerini gide. 
rek daha büyük bir ölçüde, par· 
ti içinde yuvalanmış olan eşraf, 
tüccar gruplarına doğru yönelt· 
ti. Bu yöneliş "varlık vergisi" 
lle doruğuna erişti. 

Hasan Ali . Kenan Öner da· 
vası, bu eğilimin faşist Alman· 
ya'nın yenilgisinden sonra da 
kendisini sürdürdüğünü kanıt· 
lar. Irkçl·Turanclların bir pat· 
ronu yenilmişti; şimdi yeni bir 
patrona gereksinimleri vardı. 
Amerika Birleşik Devletleri so
ğuk savaşı sürdürerek ve anti· 
komünizm silahını elden bırak· 
mayarak Ifkçl·Turancllara yar· 
dımcı oldu. 

SINDIRMENIN YOLU: 
ANTIKOMONIZM 

I rkçl·Turancl diye nite
lenen faşistlerin de baş
,lıca iki tutkusu vardı. 

Bunlardan birincisi, kendi dO
şüncelerinde olmayan tüm ile· 
ricileri ve demokratları komU
nistlikle damgalamak; böylellk· 
le korkak ve çekingen unsur· 
ları yanlarına çekınek, hiç 01· 
mazsa korkutup susturmaktı. 
Susmayanları fizik zora daya· 
narak susturmak ise bunların 
çok sevdikleri ve isteye isteye 
kullandıkları bir yöntemdi. 

Ikinci bUyük tutkuları ise 
"milliyetçi kadrolar" yetiştir· 

, mek ' ve bunları devletin önem· 
ii mevkilerine getirmekti. ırkçı· 
Turancılar, bu fikirlerini yaman 
bir ısrarla gerçekleştirmeye ça· 
Iıştılar, hatta bu amacın 
gerçekleşmesi için bazı ödünler 
bile verdiler. örneğin DII·Tarlh 
Coğrafya Fakültesi Arkeolojl 
profesörü Ekrem Akurgal on· 
ların anladığı yönde bir "mlll� 
yetçi" değildi ve olamazdı da. 
Çünkü bu zat Selanikli Idi! 
Fakat anlaşılmaz bir Inatla Irk· 
çl·Turanclların yardımına 
koşuyOJ'du. Bu 'profesör düşük 
ı.O'lu birçok öğrenclyi bol ke
seden asistan yaptı. Sonra bu 
asistanlar, doçent, daha sonra 
profesör oluverdiler. Örnek Isti· 
yorsanız, Baki Öğün, Yusuf 
Boysan, Haluk Opan (Kara· 
mağralı) bunlar arasındadır. 

DiI·Tarih Fakültesi'nin Irk· 
çl·TuranCl öğretim üyeleri Halil 
Demireloğlu, O.man Turan, Şi· 
nasi Altındağ da bu hususta 
kendilerine düşeni yap.ı.lar, bu 
"milliyetçi kadro" yetiştirme 
kampanyasına katıldılar. Prof. 
Osman Ersoy böyle bır çaba· 
nın ürünü olmuştur. Anıropolo
Ii kürsüsü başkanı ve bir süre fa· 
külte dekanı olan Prof. Şevket 
Aziz Kansu'da bu kampanyada 
"şerefle" yerını aldı. O da ken· 
dı payına düşeni yaptı ve ırkçı· 

Turancı Oı1wı Acıpayamlı'yı 
011· Tarih Fakültesi'nin bilimsel 
heyetine hediye etti. Kansu bu 
hareketinin ödülüro sonradan 
1948 yılında faşist öğrencilerin 
hareketine uğrayarak bol bol 
aldı. ' 

I rkçı-Turancı öğretim üyele· 
rinden Emin Bilgiç o zamanlar 
henüz pek genç ve tecrübesiz· 
di. Yalnız görüldüğü kadarıyla 
Fakülte içindeki ırkç .. tınncı 
öğrencileri yönlendiriyordu. 
Bu ve buna benzer oyunlar 
diğer fakültelerde tekrarlandı. 
Tıtrkiye bilim hayatının bu "öz 
evlatları" , kendilerine umulma· 
dık olanakları sağlayan kimse
lere şükran borçlarını fazlasıy·. 
la ödediler ve kendi karbon 
kopyalarını yetiştirdiler. Bu 
kimselerden bazılarının son za· 
manlarda CHP'nin koruyucu 
şemsiyesi altına girdikleri ve 
böylece ideolojik alanda büyük 
bir ilerleme ( l )  gösterdikleri gö. 
rülüyor_. 

TORKEŞ ADSIZ'IN 
YANıNDA 

• 

I kinci Dünya SavaŞı süre
si içinde büyükçe bir bi
rikim gösteren bu 

kimseler dönemin tutııçu hD� 
metlerinin elinde, bu&iln de SÖ
rühiüğü gibi v .... ucu giiç olarak 
kullanıldılar. OmeAin 1946'lar· 
da, demokratik savaşımın baş .. 
nı çeken basın organlarıncan 
T AN'I sustınmayan CHP hU
kümetl, gazeteyi tahrip etme 
kararını verdi. Işte bu amaçla 
Irkç� Turancı &ilruhu kullana
rak matbaayı tahrip ettirdı' Ile
riciler, demokratlar ve sosya
Iistlere karŞı amansız bir sava· 
şıma girişmiş bulunan Halk 
Partisi ve sonracan Demııkrat 
Parti hükümetleri, bu VLl'ueu 
güçten zaııı;ın zaman yarvlan· 
ma yolunu tuttular . .  

O uman bu tür gösterileri 
yakıp yıkmaları kutlamak için 
boy boy fototraf 'çektirdikleri 
olurdu. Bu fototratlardan biri· 
ni anımsıyorum. Bu fototraf 
Kenan Oner • Hasan Ali cava· 
sına bir sUbut delili olarak su· 
nulmuştu. Resmin ortasınca 
Adsız bayramlık yüzü ile du· 
ruyordu. Etrafını ırkçı-Turancı 
gençler almıştı. Bunların ara· 
sında ca Alpaslan Türkeş bu
lunmaktaydı. 

O yıllarda sokağa bunlar 
egemendi; yakıp yıkıyorlar, 
kırıp geçiriyorlardı. Ama bun
lar Türkiye'nin öz evlatları 
"milliyetçi" gençlerdl(!) Bh 
kere yanlışlıkla mahkum edll· 
mişlerdi ama, bu yanıısı kısa 
sürede dilzeltilmlşti. Sonracan 
bu geçici mahkumlyet ırkçı
Turancıların dillerine pelesenk 
olmuştu, onlar ca kedi gibi 
yanlış bır yerini görüp, "aman 
ne biJyük yaram var" diye uzun 
süre kendilerine acımaktan bır 
türlU vazgeçmediler. 

Yukarıda açıklanan gerçek. 
ler bugün gemi azıya alan fa
şist komplonun temellerinin 
daha o günlerde atıldığını ve 
bu adımların ardında TUrkiye 
burjuvazisinin olduğunu gös· 
termektedir. 
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Bugün Latin Amerika faşiz· 
min çizmes! altında bulunan acı· 
lar ıçınde bır LOta durumunda. 
Kapitalizmden sosyalizme geçiş 
olgusunun beıırledıaı çal!ııruzda 
henüz ayakta duran tekelci kapı· 
talizmln güvenebilecel!I son kale· 
lerden biri. Latin Amerika ülke· 
lerlndeld faşist hareket ve yöne· 
tlmlerln en önemlı özeUll!1 dol!· 
rudan doaruya İkinci Dünya Sa· 
vaŞI öncesinde Avrupa da kurul· 
muş olan faşist ve nazl devletle· 
rln bır uzantısı olması. 

FAŞIZMtN 
LATIN AMERiKA'YA 

öZGO 
öZELLIKLERI 

Hitler Relch 'ının Ildncl Savaş 
sonunda yenilgiye uj!rayacal!ı 
kesinlik kazandıktan sonra, "Na· 
zl Hazinesl"nl kurtarmanın yol· 
ları araştırıldı. Sonuçta, o sıralar 
yaklaşık bır milyar dolar olduj!u 
sanılan bu paranın Latin Amerı· 
ka 'ya ulaştırılması kararlaştınldı. 
Nlteldm, bu hazıne 1945 yılında 
Arjantın'de "ilgIU yerler"e ileti· 
miştir. Bu paranın kaçınlınasının 
tek bır amacı vardı: Dünyada 
"Nazı Imparatorluj!u"nun yenı· 
den kurulmasına yardımcı ol· 
mak. Ancak, bu paranın Latin 
Amerlka'ya transfer edilmesi ol· 
ıusunu başlı başına bugünkü fa· 
şlat yönetimlerin varlık nedeni 
olarak görmek doerıt deaildir. 
Nazl mirası çok kısa sürede erlti!· 
mlştlr. Ama, bugün Latin Amerı· 
ka 'yı kasıp kavuran faşizmin 
maddi dayanaldan arasında ulus· 
iararası tekeilerln bu bölgedeki 
Çıkarlarmı sürdürme istemlerinin 
belirleyici oldul!unu s�ylemek 
yanlış olmaz. Bunun yanında il· 
glnç bır özeilik olarak, Latin 
Amerika'da Alman kökenli iki 
milyon kişinin yaşamakta olınası· 
aydınlatıcı bır özelliktır. Hitler, 
Almanya'da nazl iktidarını kur· 
duktan sonra bu özellll!i göz 
önünde bulundurarak Güney 
Amerika'ya çok sayıda özel ajl· 
tatör göndermlştı' 1977 yılında 
Latin Amerlka'daki faşist dıkta· 
törlerden üçü Alman kökenlidir. 
Bunlar, Brezilya'da Emesto Gel· 
sel, Boııvya'da Hugo Banzer ve 
Paraıuay'da Alfredo Stroessner' 
dir. 

Ekvator'da Cadoı Baquero' 
nun IIderllj!lndekl Nasyonal Soı· 
yallBt Hareket, Adoll Hitler Tu· 
pyı'nın bu ülkedeki ikizıdır. 
Nuyonal SolyallBt Haraket'In 
bır özelllj!1 de kendı mUltanlarml 
dlRer faşist örgütlere solonayı 
başarmış olmaııdır. Bu militan· 
lardan biri olan Dr. Yepeı ordu 
ve polis örgütü ıçınde çok etkılı 
olan MIlliyetçi Devrimci Eylem ' 
adlı faşist örgütün yöneticisidir. 
Bu örgüt, seçimlerde oylann 
dörtte birine yakın bır mmını 
almayı başarmaktadır. Nasyonal 
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Latin Amerika 

Faslzm kalarının 
son büYOk durağı 

Soayallat Hareket aynı zamanda, 
aUahLı bır örgüt olan Abden Kal·' 
deron Tupyı'nı da denetiminde 
bulundurmaktadır. 

önemlı petrol kaynaklarmdım 
dolayı Latin Amerika'daki en 
önemlı ülkelerden biri de Vene· 
zuela. Venezuela'da hükümet ge· 
r111a1ara karşı neo·faşlst saldırı 
birliklerini savaşa sürmektedir. 
Dlgepol adını taşıyan Venezuela 
gizli polisinın yararlandıl!ı başlı· 
ca örgütler, Bal!ımsız Venezuela, 
Milliyetçi Eylem Hareketı ve 
Milliyetçi Halkın Haçlı Seleri ad· 
Iarml taşıyor. Bolivya'da da po
IIsle neo·faşlstler arasında sıkı bır 

lşblrllj!1 silrdürülmektedlr. öyle Peru 'da, faşist hareketler en 
kı, 1971 yılında Ulusal Devrımcı belirgin biçimde, 1960'larda ya· 
Hareket ve Bollvya Sosyalist Fa. budl düşmanı gösteriler blçlınln· 
Ianjı adlı faşist örgütlerin ortak de açıl!a Çıktı. Bu gösterilerin 
çabası sonucu Iktidara gelen Hu· kaynaRındakl örgüt Nuyonal 
go Banzer bu örgütlerin vurucu Sosyalist Halk öncüsü'dür. Amc· 
timlerinin siyasi pollsle bütünleş. ılkan emperyalizminin sömürüsü 
meslnl sal!lamıştır. Polıtık Dene. altında Inleyen Peru 'da faşistler 
tım adını taŞIJ8 n Bollvya polisi "Yankee Defol" sloganını bol 
poııtlk suçlan uçak ve heııkop. bol kullsnarak bilinç düzeyi geri 
terden "düşürme"slyle tanındı. halk kitlelerini kazanmaya ul!· 
Bollvya'da neo.faşlst bır yönetl. raşmaktadır. Paraıuay'da 1954 
ml kalıcı blçlıne sokmak ıçın dü. yılında General StroeSlner ıktı· 
zenlenen sözde "yasal" tertiple. dara geldI. Iktidara geidiRinden 
rin başarısızlıila uj!radıilı 1978 beri Paraguay halkıııın sesi ve so· 
yılında görüldü. luj!unun çıkmaması ıçın elinden 

FAŞIST CELLAT geleni yapıyor. Stroessner'ln, 12 
MENGELE Mart'çılan anımsatan bır eda ııe 

PARAGUAY YURTTAŞI i "Paraguay gıbı yoksul bır ülkede 
--------....:.... \ demokrasi lükstür" diyerek getir· 

Uruguay uzun süre Güney dlill sıkıyönetim, Ustüste yenUe· 
Amerıka'nın "lsvlçre"ll olarak i nen uzatmalarla, kendisine faşist 
ün yaptı. Ama faşistler, ülkenin "düzenı" sürdürme olanailını sa�· 
çehresini tümden deillştlrdUer. lamıştır. Sıkıyönetlınln uzatılma 
1973'te yapılan darbe ve Tupa. gerekçesi her zaman aynı olmuş· 
maro gerillalanna karşı glrlşUen tur: "Sürekli komünlst tehdldlne 
acımulZ şıddet hareketleri ülke· karşı koymak." Arada sırada ya· 
yı kocaman bır toplama kampına pılan seçlmlerde( ! )  Stroessner 
dönUştürdU. Askeri kamplarda Iş· oylann yüzde 90.95'lnl almakta. 
kence görmekte olan poııtlk tu· dır. Paraguay'ın bır başka belirle. 
tuldu sayısının sekiz bini buldu· ylcl özelliiii buradaki Alman ko. 
Ru sanılıyor. Nasyonal Sosyalist lonlslnln bellrıı coj!rafl bölgeler. 
Cephe çevresınde örgütlenen fa· de toplanmış olınasıdır. 
,ıSt çeteler Uruguay sokaklann· Brezilya'da 1945 öncesinde, 
da ant1raşlstlerln kanlarını dök· başta "YeşU Gömleldller" olmak rnek te ve onlan hunharca, Insan· üzere bızı faşist hareketlerin ve 
lık dışı biçimlerde katletmekte· . örgütlenmelerin görüldUAü söyle. 
dır. nebillr. Ancak, bu hareketler hiç 

Vıtta Uruguay'cID 
_m.lıçi kitleler 
fa,iJlmi lan.tliyar; 
yancID Vıd.la 'nın 
aı_rlerinin 
katl.tti�i 
y urtıı.u.rler 

bır zaman gerçek anlamda etkUl 
olamadılar. BrezUya'dakl Alman 
kolonıSinin sayısı bır milyonu aş· 
maktadır. Ikıncı Dünya Savaşı' 
nın ertesinde bu kolonl NIzI sa· 
vaş suçlulannı büyük bır "seve· 
cenllkle" baj!nna basmıştır. Bre· 
zilya 'ya yalnızca nıziler deııU, 
aynı zamanda onların dıııer ülke· 
lerdeld Işbirlikçileri de kapaitı 
atmışlardır. 1964 'te Brezilya da 
.skm (aşist bır darbe gerçeldeş· 
tlrlldl. Bu darbenin ABD denetı· 
mlnde gerçeldeştlill yolunda 
önemlı sayılacak belirtiler vardır. 
Brezııya'lı faşist askerler bır kur· 
şun bUe atmadan Iktldan ele ge
çlrdUer. Buna karşın, ABD, "Sam 
Kardeş" olarak adlandırdıııı bır 
plan gereıılnce, faşistlerin yardı· 
mına gitmek üzere bır uçak ge· 
mlsl, on destroyer, bır helikopter 
taşıyıcı ve sekiz avcı uçai!ını ha· 
rekete hazır durumda beklettL. 
"Gelenek·Aile·Mülklyet ' adını 
taşıyan neo·faşlst hareket toprak 
reformunu engelledi ve boşan· 
maya karşı bır kampanya açarak 
bır milyondan fazla Imza topla· 
dı. Brezilya'da faşlstlerle hükü· 
met ortak bır çalışma Içine gire· 
rek büyük bır fişierne operasyo· 
nuna gırıştı' Aynca yaklaşık Uç 
bın demokrasi savaşçısı faşist 
zlndarılarda katledIIdI. 1976 da 6 
rum, 29 tiyatro oyunu ve 64 kı· 
tap sansüre ul!radı. 

Faşist yönetimin ilk yıllarda 

VlM/a: AI1ırnlin· ... (o,ı.t NIIrn 
moral ,mll6aııy/a ya,ıyar. 

-itladıitı ekonomık bqarı dö_ 
ml artık g.lde kalmlfbr. BnzIl· 
ya'nın dif borçtan 30 mılyar do- i 
iara ulaşmıştır. Artık uluılaraıuı 
malı çevreler bUe Brezilya faşiz. 
mını tredIIerle ayakta tutmaktan 
yorulmuştur. 

·TESCILLI KAm 
RAUFF DINA'NIN 

EMRINDE 

ŞUI'de taşlatierin AUmde ön· 
der\lltndeld Halk BlrlIll'ne lıaql 
eırı.tlRI darbenin öykÜlU aynnb· 
Ianyla bUlnlyor. Ama neo·faşlst 
öratltlenmeler bundım çok daha 
elki tarihlerden beri vardı. 1962' 

. de FranJıZ Pfelffer'ln kurdulu 
ŞUI Nasyonal Sosyallat I,çl Par· 
tlsi, Dünya N asyonal Sosyallatler 
Blrll�l'nIn üyesidir. Bu parti, çok 
kısa sürede örgütlenerek silaiılı 
eylemlere girişti. Halk BiriiRI ik· 
tldan dönemlnde Nasyonal So. 
yallBt Işçi Partisi U1egal savaş 
bUcrelerl oluşturdu ve CIA ajan· 
Ianyla sıkı U1şkiler kurdu. Yine 
aynı dönemde eırı.ııen eylemle. 
rin başıru çeken örgütlerin ara· 
IlOda Vatan ve özgürlük de var· 
dı. Faşiat generaller cuntası 42 
ay süreıı bır olalaniiltii durum 
\ian etti. Şili'dekl tüm demolırat 
ve nerlcUere lıaql eırı.neD ıı.ıu. 
nın bynal!mda çok ünlü DıNA 
bulunuyordu. 

Arjaııtln' de Ikıncı Dünya Sa· 
vaşı'ndım sonra neo-fa,1st bue
ketler doarudım doaruya np! 
hareketler olarak ortaya çıkP. 
Hitler'in intihar ettlRI Berlln'den 
kaçan naziler Arjantlh'de kendı· 
lerlne göre "saRiarn 1,ler" kurdu· 
lar. Daha sonra, sıra politik ör· 
gütlenmeye geldI. ıkı SS ajanı .. 
kı nızilere sahte belgeler, konut, 
Iş ve para saRiayan bır büro bile 
açmıştardı. 1955 yılında Peron' 
un iktidardan düşürülmesi ve siir· 
güne yoııanınasının hemen ardın· 
dan faşist hareketler çok sayıda 
kIIRe bölündü. 

Bunlar ıçınde en önemlisi, 
Juan Oueralta tarafından kuru· 
lan "Tacuara ' (mızrak) adlı te· 
rör örgütüdür. 1963 yılında Ta· 
cuara 'nın önde gelen yönetlcUe· 
rınden biri örgütten aynldı ve 
birkaç yıl ıonra Latin Amerika' 
dald en ünlü troçkist önderler· 
den biri olarak ortaya Çıktı. Bu 
olay Tacuara ıçın büyük bır bu· 
nalımın başlanııcını belirIIyordu. 
Bölünmeler başladı. Yenı kuru· 
lan örgütler arasında en önemlili 
Arjantın Nasyonal Sosyalist Cep
hesl'dlr. Cephe, kurdulu çe,ltll 
komando birilideri aracılılıyla 
Vldela rejimine baakı eylemlerin· 
de yardımcı olmaktadır. Bug\lıı, 
Arjantın gerçek bır nazl Wktli 
durumundadır. poııtlk tutuklu· 
lar, Işkencehanelerde "Heli Hlt· 
ler" diye baRırmaya zorlanmak· 
tadır. Işkenceler sonunda 1976' 
te 900, 1976 da ise 1600 kl,ı ya· 
şamını yitirmiştir. Arjantın'de 
geçerlı olan strateji tüm ıosyallst 
ilerici ve demokratların kitle. 
olarak yokedilmesini önıörmek· 
tedir. 



• Dış politikada bır yıl arısa karsı Soğuk 
savas duvarı 

• 

DUııYa 1978 yılına emperyalist 
IÜÇleıiıı ıoluk .. vq Iattııtmaıan. 
'UD yoRwılaıblll bır ortamda gir. 
mI,tl Bu kqkırtınalaz bqlıca ıkı 
alanda kendisini gölterlyordu: BI. 
rlnclll, IDahlanıııa y&nfında yenı bır 
uçramaya yol açacak uyıuJamaya 
gldOmeslydl Bu polıtıka en belirgin 
biçimde ABD'nln ve NATO mer. 
bzlerlnln nötron bombu üretımı 
lıaZıriıkJanııı Dan etmeleriyle kendı. 
liııI göltermlttl İkinel uldın çizgisi 
tae sosyalist !i1kelerln lçltıerıne ka· 
lifmaya yönelılt propagandanın yo· 
lIunlqmaunda kendini belli ediyor· 

Ugill öııer\lerlne yennerlnl ekledner. 
Empevyallzmln sosyallat ülkele

rin lçltlerine karıtmaya yönelllr 
kampuyuı, htll1eyden önce bu ül· 
keled tek tam11ı polıtık ödOnler ver
meye :ıorlama amacına yöneltOmlt· 
tl Ba,ta Sovyetler Blr\lill olmek 
üzere IOSya!Ist ülkeler böyle bır şan· 
taj poııtikasına boyun ej!meyecekle
rini en açık biçimde 1978 yılında 
da gösterdner. Sosyalist dünyamn 
karads banş politikasını ııürdiirmele· 
ri sonucuı:ıda, geçtlllimlz yıl boyun· 
ca, emperyalizmin mUdahalecl poli· 
tlkasında da bir gerneme kendlai.nl 

'gösterdl 1978 sonuna doilru ABD' 
nın, yenı bir SALT �şmuının 
lmzaIaııması önllne koydullu engel· 
lerı kaldırmak zorunda katı .. , .bu ge
rnemenln somut bır bellrtlslydl . 

Emperyalist merkezlerde 
koltuk anıyışı 

. du. ABD'nln 1977 batında göreve 
başlayan yenl başkanı C8lter'ın 
bayıaktulıtuu yaptııı &özde ' 'Insan 
lıakJaııııı .. vunma" kampanyau b
.. iiirede bütün emperyalist merkez
lerin poUtlkaanın ana çlzglli baIJne 

ıelrnlştl 
Emperyalist gUçlerln dünyada 

,erginllRi canlandırmak, yumuşama . 
liireclnl durduramk geriye çevirmek , 
amacıyla hızlandırdıklan bu politı· 
kanın ilk sonuçlan, ylne 1977'de 
ortaya çıkmışb. Sovyetier BlrIJili ne 
ABD uıısında sürdürülen ve 6tratejlk 
SDahLarIa ilgili Ikıncı bır anlaşmanın 
baj!lanmasmı amaçlayan SALT-2 
göıiişmeleri, 1977 boyunca açık bır 
çıkmaza saplanmışb. Varşova Pakb 
ülkeleri ne NATO arasında Viyana' 
da lÜrdüıiilen Karşılıklı ve Dengeli 
Kuvvet İndlriml göıiişmelerl de biç· 
bır sonuç a1ınamadan neredeyse te· 
mamen durdurulmuştu. 

NATO karaıpblanııda planlanan 
yenı iilah sistemlerinin uyıuJamaya 
konmaana yönelılt girişimlerin, bü· 
tün NA TO üyelerini baillayıCl bır bl· 
çlme ve takvlme baj!lanınuı yolun· 
da 1978 yılında önemli adımlar abl· 
dı. NATO 'nun Mayıa ayında 
Wuhlngton'da yapılan zirvesi, bu 
adımların en önemlili ve daba son· 
ıaldlerin bir başlangıcıydı. Wublng· 
ton zirvesinde NA TO üyeleri, bloka 
baj!lı bütün ülkelerin ukerl harca· 
malarını 1981' e kadar her yıl sürekli 
olarak en az yüzde 3 arbrma1anm 
öngören bir programa imza koydu
lar. "Uzun Vadeli Savunma Progıa
mı" adı verilen proje, aynı zamanda 
yenı SILaJı sistemlerinin ylne bütün 
NATO üyelerini kapsayacak biçim· 
de geliştirilip yaygınla,bnlmaaıııı 
öngöıiiyordu. Bunların en önemli
lerInden olan "AWACS" projesının 
keslnleşmeııl, KaIUll ayında yapılan 
Savunma Bakanlan toplanbunda 
gerçekleşti. 

SUablanma yan,ında gerek nlcel 
,erekae nltel olarak yenı bir aşama. 
mn ba,lanpcım Işaret eden Wuhlng· 
ton zirvesi, ulualaıaıuı poııtlkayı 
etkileyen bir bqka önemli olayla 
aynı tarilıe rasUablmı,tı. Bu, BM 
Genel Kurulu'nun aIlahJızlanma ko· 
nusunda toplanan özel Oturumu 'y
du. BM Genel Kurulu'nun bu top
lanblı, dünya ballf güçlerinin genel 
ve tam bir lIlahaızlanma yolundaki 
Iradesinin dUe getirUdI!!1 bir plat.
form oldu. 

BM'ln SUahaızlanma özel Oturu· 
mu'ı:ıda Sovyetler Blrıı!!l'nln ııan. 
ve aIahsızlanma dollrultusundakl 
eylem progıamı bır kere daha teyld 
edUdi. Bu eylem programı, yıl bo· 
yunca, dliler sosyalist ülkeler tara· 
fından da de6teklenen somut adım 
ve önerilerie dünya kamuoyunun 
önünde urgUendi. VaqoYa Paktı ül· 
kelerl, 1977 Kuırn ayında NATO 
ülkelerine yaptıklan, nükleer silahla· 
nn kuUanılmasının y�saklanmasıyla 

EmperyaUzmln dünya ölçiililnde 
yltlrdllll insiyatifi bölgesel ya da ye
rel düzeylerde yenıden ele geçirme 
gIrI,lmIerl 1978'de de durmadı. Or
tadollu ve Güney Afrlka'dakl tertIp
ler, Güneydollu Asya'mn yenıden 
gerginlik odaj!ı haline getlrUmesl ça· 
balan, bunlann önünde gelen örnek
lerlydl 

Maocu Çın yönetiminin gerici 
poUtlkası, emperyalizmin soiluk sa· 
vaş kışkırbc161 girişimlerine yardım· 
cılık rolünü 1978 yılında daba da 
açık biçimde ortaya koydu. Çın 'In 
"yenı dış politlkuı" denen 6tratejl, 
gerçekte emperyalizmin dollrudan 
IşbirllkçDllli rolünün açıkça üstienil
meslnln bellrtlslydi. 

özetle 1978 yılı, dünyada em· 
peryallzm ve gerlcDlk gUçleriyle, ba· 
lif, demokrasi ve sosyalizm güçleri 
aıuındakl mücadelenin daba da kes· 
kInIeıı til!, emperyalizmin yennglsi· 
nın yakırılqbnldı!!ı bır yıl oldu. 

'I'iirldye'nln geçtlRlmlz yıl Için. 
deki ulualararası Uiş�r\nln ve yeni 
kurulaa Ecevtt HilkiImeti'nin tb, 
poUtIk etldrıllklerlnin dellerlendIrU· 
mesl, "dı, poUtik" scınınların da 
"Iç politik sorunlar" gıbı olumlu 
çözümlere ulaşmaktan uzak oldu· 
lIunu göaterlyor. Oysa Ecevtt Hükü
meti lrurulduııunda "umut" olarak 
gösterilirken, dı, politik alanda Tür· 
klye 'nın sorunlanm kısa ııiirede 
olumlu çöztimlere uJqbracalll, bu 
başarıların tae ülkiemlzln Iç ve özel· 
Ilkle "ekonomık" sorunlannın 
çözümüne, lçliıde bulunulan bunalı· 
mın aşılınuına dayanak olacatı 
söylenmekteydı. 

. Gündemde yer alan somut dış 
politik sorunlar Kıbns konUlU, 
ambargo, AET ve NA TO ile Ulşld
ler, Türklye·Yunanistan arasındaki 
uyıışmazhklanıi çözümü, ödenme 
o1anaj!ı bulunmayıın dış borçlann 
ertelettirOmesl ve yeni kredi kay· 
naklannın bulunması olarak beiir· 
lilmekteydl. Bu s«unlann çözümü
nUn ise CHP'nln yönlendireceiii 
dış politikada "yenı" bir .!Inlayış· 
la gerçekleştirilecej!i &ibi .. yeni ve 
kişilikU" olarak nltelendlrlien dış 
politika anlayışının, ülkemizin ulu&
lararası alanda da saygınJı�ınl saRla· 
yaca�ı, toplumsal gelişmeye ve 
ulu6lararas1 banşa katkıda buluna
cailı ileri 6üriilmekteydl. Gerçekten 
de hükümetin kuruluşuyla beraber 
ok etklnUk1er dış politika alanında 
izlendi. 

Ancak 1978 yılı Içerisinde Iç p0-
litika alanında olduııu gibi esasen iç 
politikadan ayn düşümlemlyecek 
olan dı, poUtikada da hükümetin 
beklentilerinin gerçekleşmediIII gö-

hrı'da Ş.1ı � _ �"cr.ıı • """,..rJ o..ı. a • .ta".,., 
hUlıllıMd cr. 4lIıIatfrllllil a,ute tutıııqı ıı.,-ıııadı. DMı .... W. .... ii 
a_tıııftilll" )ICIfIItılcıIMYacırl' flSrfltUl. U.un bır ıIimUr, z..,,� � �1It 
.. "ttm IoWlcını 1161ı11 .... rı.liı .. ...... ı- ııltı .... ArfIt .... ,,.. . ....,.. 
""iii c..ı.n ptariclln r.w"".,. wrfIIyOl\ BIyaI tu,..,,_ ......., iıııdi
lIJa)'/I fıatlaıuyor. KIt .... "" .un,." _millili )'II".,.. If,. ,.. *'- _  
� IS,.,. ... �." ıerçafl, Iı.ıtdlılııl .oriıı ...." ."". 

Şah \11, .. ".u.tıı." 1S_1ıJ dJlt_ffSrfarl" tllmll t/IH. .... " /taç,...,.. 
/ıUırLandıIJ 'ii iü"""'., AJID /tay,.." yem Hç6ııllııllır" '", �, ın ... 
... 1 CepMil! yll_tk""rl"... Şahp/U' &htiycir'" � /ıIIIıIIIIl.d Itu"iıdlı 
,öNuı.rıdlrllırml bıı "ç/J.tUmı.r''III blNıc". Şahplll' Bahıf)rar�" 'IIlper)'CIlU
rffirı ,.rtd. lUıIatı muum.t "damlarınıla" oid"'ıı, uı..ı Cephe .,.'" lturıılaCIIIIt 
)'."1 IıIIltlim,u tar" uplrginde" ""Ia,ıldı. Ş"hpur &hdyar, hIIItIJ_tt lrurma· 
yı partlll/niıı /fÖ,;},iJnii "I"",dan /t"bul ctttll lçin Ira" Partt.i' ..... d. Ihraç Idı/· 
dJ. 

Ira" 'da /fÖ,;}MII odur Iti, ABD tarafındım ı/lndeme ,.tirile" uala,""'CI bır 
çözüm d. tıdma)'acalıtır. Ira" halltııı," dlre"i,/n'" Md'f/arlnI IGptır"",;ya yıl. 
"cl/Ir ""tlm"r bu lt •• de ,.ri ,.uriı.c,lttir. 

ıiiliyor. Olkenln Içine ltUdiiil eeııel 
�al, ekonomık ve politik buna· 
lım .derınleterek airmektıe.Buııalı· 
mm ai!Jrıaş.u devam etmesi, Lo
runlann yaı-J olu,unu gösterdli!l 
gibi, buna1ımdan ç ..... yollanmn da 
ona neden olan yapının dı,ında 
aranmaaı gereklillillnl ve CHP hükii

,metının de böyle bır arayı, içinde 
oImadıi!ım kanıUamakta. 

Gerçektıen de 1978 yılında 'LUr. 
kiye'nin izlediiii dış politik etkın· 
llklerln iilkenfu Içine ltUdiiil buu. 
lımın nedeni olan emperya1lat ala
i temin gereksklım ve ktıemlerlne gö. 
re yUıiitüldiij!ü göıiilmektedlr. 'l\ir . 
klye' de Iktidar dış ilIttuer alanın
da karşılaşbRı scınınlara bep bu çl!r
çeve ıçerısınde çözüınıOi aramış; 
Kıbrıs sorununu empevyallst .lstem 
Içerisinde BM kararlanna raj!men 
dej!erlendlrmeyl sürdürmUş, ambar· 
go kooulU Ile tüm sorunlann ç�ü
leceRi Inancını yaygınlaştırmış, Yır. 
nanistan ila sorunlannı NATO 
AET Ulşklleri içerisinde deilerten: 
dirmlş, sonuç olarak uluslararası 
yalnızlı!!ından lrurtulamadıi!ı gibi, 
ambargonun kalkışıyla yurt toprak· 
tan üstündeki saldın ii6lerine "huku· 
ki" dayanak verilmesinde, AWACS' 
a kablma Ue yenilerinin kuruluşu· 
nun kahıWnde oldui!u gibi ülke 
sorunlannın temel kayiıetı olan 
empevyallst slltıemle baj!lann daha 
da sıklaştırııarak ülkemiz poliııka· 
sma emperyalizmin yön vermesi 
ıçın yenı araçlar ortaya çıkrnuına 
neden olmuştur. Türklye·Yunanls
tan UlşkUerlnde görüldtij!ü gibi em· 
peryallst sistem içinde çöztimler 
araıırııasıııın sorunlan çözmelle de· 
i!ii de, yenl sorunlo, yaratarak sıl
tem Içinde baR .... ·ı ülkelerden yenı 
ayneabklar kop-...lmuına hizmet 

'etmekte oldu�u orl:aya Çıkmıştır. 

Emperyalizme ballırnh ve onun 
Çıkarları doilrultulUnda yönlendırı· 
len dış Dışkller, 1978 yılında 'LUr. 
klye'nin Sovyetler Blruıı ile Imza· 
ladı!!ı Siyasi Belge'nın gereklerine 
saygılı bir politika Izlemesine, 606· 
yallat ülkelerle, koşuliarın da dayat.
masıyla önemli ' adımların abldıllı 
karşılıklı Çıkarlara saygılı ticari ve 
ekonomık ilişklierin geliştlrilmes� 
ne, dolayısıyla ülkemizin dış eko
nomik DlşkUer alanında çıkmazla· 
nnın aşılmasına, ulıulararuı poliıık 
alanda ülkemizin uyeınbtının tesl· 
sine ve böJıemlZde ve dünyada berı· 
tın gerçekleşmesine hlamet edecek 
olanaklan da eneellemektedlr. Bu 
",rçelder karşısında CHP hüküme
ıınln ortaya attıtı " ki,ıılkll yenı dı, 
politika"nın yenı bır YÖllÜllÜn olına
dı!!ı da ortaya Çıkmaktadır. Nite
kim lıi.ikUmetin dı, politikada orta
ya atbllı tüm kavramlar önce Içerik· 
lerinden bOfAlblarak '-unulurken, 
1978 sonlarında tümüyle dt unu· 
tulmuş, terkedilmiş durumdadır. 
Ancak bu eerçeklerln tüm demok· 
ratik hak ve özll-irlüklerin, toplum
sal kurtuluş mücadelesinin barı, 
ıçınde mutlu bır dünyanın ve aydın
lık gelecej!1n güvencesi Işçi ve 
emekçi kllleler ıçın olumlu bır yö
nü de, kitlelerin 1978 yıhnda dı, 
poliııka sorunlanna Ilgi ve duyu
lılıklarının daba da arbnasına Iç 
ve dış poliııka bütÜrı!Üj!ü1lÜ kavra· 
malarına katkıda bulunmasıdır. 
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E n  büyü k Amer ika n  ha lk  şa rk ıc ıs ı  G uth r ie 

''Kimi tabancayla soyar adamı, 
kimi dolmkalemle" 

. PRETIY BOY FLOYD'ıtuı 
Dolaştıkça şu dunyayı 
Bır sürü tuhaf adam gördüm 
Kimi tabancayla soyar adamı 
Kimi dolmakalemle. 

GÜNEY GÖNENC 

Amerika'da özelli.kle 1960'· 
larda çok etkili bir radikal hare
ket olarak kendini gösteren halk 
müzi!!1 hareketinin temeUemin 
oluşmasındaki birkaç önciiden 
biri de Woody Guthrie'dir . Guth· 
rie buglin "Amerika'nın yetiştir· 
dilli gelmiş geçmiş en .biiyük 
halk şııkıcısı" olarak tanınır. Bir 
yandan onun ticari müzi!!e kıı· 
ŞI duyduj!u nefret, öte yandan 
"resmi" kültür politika\annın uy· 
guladı!!ı saıısür, linlinlin dış ülke
lere, bu arada Tiirkiye:ye uzan· 
masını engeUemlş tir. 

Amerika Birleşik Devletleri'· 
ndeki 1929 büyük ekonomık çö
klinlü.sü başladı!!ında Woody 
Guthrie 17 yaşındadır. 1932'de 
ülkedeki işsizlerin sayısı 13 mil· 
yonu bulmuştur. çalışma çalımJ 
daki her 4 kişiden l'i işsizdir, 
her 4 çiftçiden l'i topraklannı 
biiyük şirketlere ve bankalara 
kaptırmıştır. Bir yandan ekono
mik çöklintü, bir yandan bölgeyi 
etkisine alan çöUeşme özeUikle 
Oklahoma, Arkansas ve Missouri 
gibi orta.giiney eyaletleoinde ya· 
şamı oJanaksız1aştıru. Kann tok· 
luj!una bir iş bulabilmek UlDU· 

duyla milyonlarca insan yollara 
dökülür, binlerce kilometrelik 
göçler başlıı. Guthrie o yıllarda 
yoksullaşıp da!!ılmış Oklahoma'· 
lı bir çiftçi ailesinin çocu!!udur. 
Ayakkabı boyacılı!!ı, çöpçülük, 
şöfor yaınaldıl!ı gibi işlere girer 
Çıkıı, "büyük göç"e katılır. Am· 
casının verdi!!i bir gitarla ülkeyi 
bir uçtan bir uca dolaşır; kahve· 
lerde, meyhanelerde şııkı söyle· 
yerek hayatını kazanmaya çalı· 
şır. Böylece geleneksel halk mü· 
zi!!i ile sa!!Jam bir bal! oluşturur. 

GUTHRIE GREV 
ALANLARINDA 

1933'te Roosevelt Cumhur· 
başkanlt!!ına seçilmiş, liberal re· 
fomılannı ("Yeni Düzen"i) uy· 
gulamaya başlamıştır. İşçilere 
grevli, toplu sözleşmeli sendikal 
haklar veren yasa 1935'te meclis
lerden geçer. Gerici Amerikan 
İşçi Federasyonu'na (AFL) göre 
daha ilerici bir konumda olan 
Endüstri örgütleri Birlil!i (CIO) 
adlı yeni bir federasyon kurulur 
ve hızla gelişir (1938'de 4 mil· 
yon üye). Kuruluşunda ABD Ko· 
münist Partisi'nin de önemli kat
kısı olan CIO, tüm ülkede grevler 
düzenlemekte, a!!ır sanayi daIJa· 
nnda ilk kez sendikalaşmayı sa!!· 
Jarnakta; General Motors, US 
Steel gibi dev şirketleri dize ge· 
timlektedir. Gutbrie'yi bu yıllıi' 
da sendika toplantılannda, grev 
alanlannda, yiirüyüşlerde gita· 
nyla ön satta görürüz. Söyledil!i 
şııkılann hemen hepsinin sözle-

• BU DüNYADA YERIM YOK ARTIK BENIM 

, 

Evim bartım, yertm y .. dum yok 
Aldım bqıını doiat .. dwunım 
Bır "nd IKlylm ı,re 
O kent senin, bu kent benim 
Nireye sftseın polis yakama yapı,,, 
Bu dUny;ıda yerim yok artık benim 

Anam babam kardeşlerim ilikendiler 
Bitmez ilikenmez yollarda 
Milyonlarca Insanın sürOndlllU 
Kızıın, tozlu, sonsuz yollarda 
Zenılnler elimden aldılar eviml 
Beni yerimden yurdumdan ettiler 
Bu dUnyada yerim yok artık benim 

Çiftçiydim, çıftçı dediysem ortakçı 
Kendimi bildım bileti yoksul 
ürünlerimiz bankerierin tasasını doldurdu hep 
Karım kandH libl lÖndII 
no,ııı öldU afiniin birinde 
Bu dIlny;ıda yerim yok artık benim 

Aldım başımı dofişıp duruyorum 
Gezip dolaştıkça ii1rdUm 
Şu dIlnya ne kadar bOyIIk 
Ne kadar tuhaf ıu dIInya 
TUm dalaverec:ller zengın 
TUm emekçiler yoksul 
Bu dIlnyada yerim yok artık benim 
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• KıZıL BAYRAK 

Dalgalan zaferin göklerinde 
Kızıl hayrak, kızıl bayrağımız. 
Yükselen umudusun sen 
Tüm sendikalı işçilerin 
Dalgalan dünyanın her yerinde. 

rini kendisi yazar. Ezgilerinin ise 
bir bölümü kendisinindir; ama 
çol!u şarkısının ezgisi halkın 
uzun bir geçmişten beri özümse· 
di!!i geleneksel halk şarkılanna, 
ilahilere, "blues"lara, kovboy 
şarkılanna dayanır; hatta bunlar· 
dan aynen alınmadır. Gerek ezgi· 
lerinin bu özeUiklerinden ötürü, 
gerekse çok çabuk şarkı yazabiı· 
mesi, glincel konulan işlemesi ve 
hepsinin üstünde şııkı sözlerinin 
çok yalın olmasından dolayı 
Guthrie'nin şarkılan hızla yay· 
gll).lık kazanır. 

Dalgalan kızıl bayrak, özgürlUlün ıilzgannda 
Dalgalan kızıl bayrak, dalıt savaş bulU1lannı. 
Dalgalan kıııı bayrak, dalgalan, dalgalan 
Dalgalan kızıl bayrak, getir ban�ı, mutlu yannı. 

Woody Guthrie 1940'da 
New York'a gelir, linlü halk şar· 
kıcısı Pete Seeger'le tanışır. ABD 
KP'nin yayın organı Daily Wor· 
ker gazetesinde köşe yazan olur. 
1941'de Guthrie ile Seeger; Cis
co Houston, Josh White, Lead
beUy gibi sonradan hepsi de bü· 
yük ün kazanacak şarkıcılııla 
birlikte Almanac Şarkıcılan adlı 
grubu oluştururlar. A1manac'lar 
o yıUarda büyük hız kazanan sen· 
dikalaşma çalışmalanna katılır
lar; grev alanlannda, kahvelerde 
çalar söylerler; grup olarak da 
pek çok şarkı üretirler. Guthrie 
bu sıralarda kendi yaşamını ro· 
manlaştırdı!!ı "Zafere Do!!ru". 
kitabını yayırnlıı (Bu kitap 1969 
da filme alınmıştır). Kitaba ver· 
dil!i ad, Guthrie'nin şu sözleri 
anımsandı!!ında daha bir anlam 
kazanır: 

'ry' enileceğin; söyleyen şar

kılan .. .  kötü ta/ihinden .özeden 

şarkılon .öylemiyorum ben. Bu 

tür şarkılorio kanımın .on damlo· 

BIna, .on nefe.;me kadar savaşı· 

nm. Ben bu dünyanın senin ol· 

duRunu .öyleyen şarkılon çalOr 

• öykrim. Ben şarkılanmda, ne 

• BILMEK ISTIYORUM 

kadar ezilmiş, horlanmış olurson 

o� derinin rengi ne olu1"ltJ oı.un 

kendine güvenmen, işink öRün· 

men gerektiğini söylerim. " 

GUTHRIE, SEEGER 
. VE HAYS: 

"HALKIN ŞARKıCILARI" 

,Woody Guthrie 1943'te Cis
co Houston'la birlikte şileplerde 
bulaşıkçılı!!a başlar, gemisi Ak· 
deniz'de torpiUenip batar. Guth· 
rie Amerika 'ya döner, asker olur. 
1945'de savaş bitince Guthrie, 
Pete Seeger ve Lee Hays "Halkın 
Şarkılan" grubunu kurarlıı. 
194549 YıIJan Amerika'da geri· 
cili!!in, şovenizmin ve baskının 
tırmanış dönemidir (1949'dan 
sonraki 5 yıl ise, tarihe, McCarthy 
dönemi olarak geçecektir.) Roos
velt'in ölıuesiyle "Yeni Düzen'in 

, yerini Truman'ın "Hakça Dü· 
zen"i (Fiıir Deal) alır. "Hakça 
Düzen"in reform denebilecek 
yanlan yalnızca sözde kalır, ge
rici yanlan i.se tümüyle yasalaşır. 
1946'da 5 milyon Işçi greve gi • 

Bllmellylm ahbap, bilmek istiyorum 
Nereye giuem her yanımda aç insanlar 
- Dostlarım, yoldaflarım- bana soruyorlar 
Blhnellyim, evet, bnme� istiyorum. 

Neden dolru dürüst bır lşlm yok? 
Oysa bu eller ekmenin, sürmenin, biçmenin ustası. 
Yasalarınız neden beni verimden yurdumdan sürdü? 
Bilmeliyim ahbap, bilmek Istiyorum. 

I şe yarar ne iş yaptınız şimdiye kadar 
-Beni soymaktan öte- sorarım size. 
KaÇıP saklandılınız evleri bile ben yaptım size, 
Hem neden, kimden kaçıyonunuz, bilmek Istiyorum, 

Bizi hapislerde çllrilren sizsiniz, 
Hastanelerlniz, Tırnarhaneleriniz tıklım !ıklım. 
Polisleriniz neden vuruyor sendikalı işçileri? 
Açık konuşun beyler, bilmek Istiyorum. 

Neden Iş bulamıyoruz, boşta seziyoruz? 
Neden ekmek alacak paramız yok, neden? 
Neden hepimiz açlıla mahkum olduk? 
Soruyorum, beyler, çünkü bilmek Istiyorum. 

der. '1935 Yasası yürürlükten kal· 
dırılır; örgütlenme, toplu sözleş· 

. me, grev haklan biiyük ölçüde kı· 
sıtlanır. "Amerika'ya Karşı Çı· , 
lışmalan Araştırma Komitesi"· 
nin aydınlar, sanatçılar üstündeki 
baskısı büyük boyutlara ulaşmış· 
tır. 1948 ekonomik kriziyle Iş· 
sizlerin sayısı 5 milyona, buna ek 
olarak yan·işsizlerin sayısı 10 
milyona Çıkmıştır. CIA ve NA
TO kurutur. ABD KP'nin 12 yö
neticisi ve avukatlatt hapsedlllr. 
Kuruluş yıIIannda Umcl bır ııı. 
teli Ri olan CIO, toplam 1 mil
yon üyeli 11 ilerici sendikayı ü
yelikten çıkanr (CIO 1955'de 
AFL ile birleşecektir). Bu dö
nemde Gutbrie ve Seeger başta 
olmak üzere tüm Halkın Şııkı· 
ian grubu gericiliee, şoveniz· 
me, baskılara karşı mücadele 
verirler. 

1946'da Guthrie, Saeco ve 
Vanzetti'nin 1927'de idam edU· 
diRi Boston'a gider, uzun ince

, Iemeler yapar, "Sacco-Vanzettl 
Baladlan" dIye bilinen 12 şarkı
yı yazar ve plal!a okur. Onun bu 
türden bir çalışması da 1930'Iaı 
sonunda olmuştu. Roosevelt O 

i yıltarda ülkedeki korkunç lşsizll
i!e ·geçlci de olsa· bir. çare bul
mak, ucuz elektrik enerjisi sal!la
mak amacıyla büyük barajlaı ya
pacak kamu kuruluşlan kurar. 
Bu kuruluşlar sermayenin yoj!un 
hücumlanna hedef olur, Rooae
velt zaman zaman komlinlstllk
le ( !)  suçlanır. Bu kamu kuruluş
Ianndan biri olan Sonneville E
nerji Kurumu, kuzeybatıda, Ka
nada sının yakınlannda Colum
bia ırmaeı üstünde büyük bir ba
raj kuracaktır. Bu barajın yapı
mına, aşırı pahalıya sattıktan 
elektri!!in fiyatının düşecellini 
anlayan küçük baraj sahibi şlr
",etler şiddetle karşı çıkarlar. Kı
muoyunu etkilernek için ünlü si
nema oyunculannı propagandacı 
olarak tutarlar, uçaklardan mil
yonlarca bildiri a!mayı d. Içeren 
yol!un Dir kampanyaya girişlr\er. 
Kurum, Guthrie'yi yardıma Çallı
m. Guthrie Columbla ırmaeını 
ve baraj alanını · kendi deyimiy
le . "hemen hemen her daRdan, 
her tepeden; aeaç, direk ve ka
yadan, kısacası her yönden" In· 
celer, bölgeyi gezer, çiftçilerle 
konuşur; sonuçtA 26 şarkı yazar, 
bu şarkılar plaRa alınır, tüm yö-



reye d_gıhlır; Grand CouJee Ba�I gerçekleşir_ Bu şarkılar ara
sınd_ Guthrie'nln kimi ünlü şar
kılıın vardır, bUnlardan "Çai!ılda 
COlumbia, ç&gılda i Karanlılıı
mlZl ışılıa bog" şarkısı özellikle 
ünlüSit. 

GUTHRiE'NlN GİTARI: 
"BU s1LAH 

FAŞISTLERİ öLDURUR!" 

Guthrie 1500'den tula şar
kı yumlŞtır, bunlıınn hiçbiri i
çin telif hakkı çıkarm..,..ştır. 
Onun en ünlü şarkısı 1940'da 
yudıi!ı "Bu ülke benim ülkem" 

. şarkısıdır. Başkaca ünlü şarkıJıın 
arasında "Hoşça hbn" (So 
long), "Sendikw kız" (Union 
maid), "Bu dünyada yerim yok 
artık benim" (Ain't got no 
home) ve Steinbeck'in Gaup U
zümleri'nden şarkılaştırdıi!ı 
"Tom Joad"u sayabiliriz. Onun 
en başanh şarkılıın arasında bü
yük bır sayı tutan çocuk şarkıla
nru da anmaiıylZ. 

Guthrie 1954'te tedavisi ol
�yan Huntingıon hutalıi!ından 
butaneye yatar, 1967'ye kadar 
13 yıl bitkisel denebilecek bır 
yaşam sürer, 3 Ekım 1967'de 
ölür. Artık yaşamından tümden 
umut kesildii!I bir dönemde, 
1966'da, Amerikan Hükümeti 
ona Grand Coulee Barajı'nın ger
çekleşmesindeki hizmetleri için 
büyük ödül verir, bır hidroelek
trik santrala da onun adı verilir 
(Oysa Guthrie tüm yaşamı bo
yuncıı FBI tarafından izlenmiş
tir). Doi!duj!u Okemalı kasabası
na bir beykelinin dikiJmesi girişi
mlne ise 1971'de kasabasakirıle
rı "Buraya bir komünistın beyke
li d1kUemez" diye karşı çıkarlar. 

Woody Guthrie'den geriye 
iiltünde "Bu Silah Faşistlerı öl
dürür" yazılı gltıın, 1500'den 
fazla şarkısı, "gelmiş geçmiş en 
büyük baiit şarkıcısı" ünvaru ve 
ugın kapitalist bır toplumda na
muıılu, diiriist bır yaşamın; yo
j!un anti!aşist MÜcadelenin gele
cek kuşaklara hep örnek olacak 
anw kaldL 

ASY 
onaltıncı 
yaş1nı 
doldurdu 
MAHMUT . 
TUNABOYLU 

"Ne salt geçim kaygusu ile 
kendisini pis bir ticaretin içi
ne gömen tiyatro, ne de bel
li bır azınlığın eğlencesine çe< 
rez olacak bir tiyatro, ne kar
ŞI olduğu düzenin politikasın
da onun dümen suyuna me
murcu sanat, ne de salt güldü
rü dilenciliği ... Zorlu koşul
larda bile söyleyecek sözü ve 
yapacağı olanların, bunun 
mücadelesini verdikleri Çağı
mızda, halktan yana yeni bir 
gerç<tı yaratmanın görevini 
böylesi bir sanat hareketi 
içinde yükümlenmişlerin ti
yatrosu"(O) 

1 963 yılında özel ve öde
nekll tiyatroların yoz tutum
Ianna, düzene, memurcu an· 
layışa karşın Asıf Çiyiltepe 
gibi öncü bir tiyatro adamın
ca kurulan AnkMa Sanat Ti
yatrosu (AST), günümüzde 
birçok tiyatronun havlu at
masına, Yeşilçam'ın pis girda
bına, TY reklamlarının hizme-

tine girmesine karşın, yanında 
olduğu işçi ve emekçilerin 
mücadelesinde sanata ve tiyat
roya düşen görevlerin bilin
cinde olarak günümüze değin 
ulaştı. 

12 Mart'ın o ünlü "balyoz 
harekatı"ndan da nasibini 
alan birçok oyunu yasakla
nan, kapısına kilit vurulan, 
oyuncuları tutuklanan "Siz 
de Yeiji Kocalı Hürmüz'ü 
oynasanıu" gibi Sıkıyönetim 
Komutanlığı'ndan ilginç öne
riler alan AST, sözüm ona bir
ç'o'k ünlü burjuva "sanatç ı"sı
nın "mali kriz", "TV rekabe
ti" gibi bahenelerle üstünü 
örtmeye çabaladıkları ve yoz 
sanata karşın, tiyatroya ve sa
nata düşen görevlerin bilin
cinde. 

Bağımsızlık, demokrasi ve 
sosyalizm mücadelesi geliştik
çe tutunamayan,. kitleleri ar
tık burjuva masallarıyla uyu
tamayan ve sonunda tiyatro 
salonla"nı "garaj" yaparak bu 
işten "vazgeçenler" aslında 
tiyatro ve sanat için iyi bir te
mizlik. 

1963 yılından 12 Mart dö
nemine dek AST - sırasıyla 
değil '- şu oyunları oynadı:  
Sormet Çağan ' ın  çağdaş 
tiyatromuzda bir aşama uğra
ğı sayılan ve toplumsal sorun
ları diyalektik bir yöntemle 
ele alan "Ayak Bacak Fabri
kiiSl" ;  Bertolt Brecht'in Hit
ler faşizminin tırmanışını' ka
rlkatürleştirerek anlattıtı 
"Arturo Ui'nin Yükselişi" ; 
Orhan Kemal'in suçluluiu 
önleme yolunun insanları ha
plshanelere doldurmak değil, 
asıl onların oraya düşmesinin 
nedeni olan kapitalist toplum 
düzeninin değiştirilmesi 
,erektiğini vurgulayan "72. 
Kotuş", Arman Salacrou'nun 
Işçilerin başkaıdırması olayını 
angaje tiyatrosu biçiminde 
anlatan "Durand Bulvarı"; 
Reşat Nuri Güntekın'den Tur
gut özakman'ca uyarlanan ve 
Osmanlı ımparatorluğu'nun 
çöküş yıllarını alaya alan, bo
zuk yönetımı inceleyen Go
lol'Un "Müfettiş"i örneği 
"Sarıpınar 1914"; Yine Or
han Kemal'in bir oyunu olan 
ancak o zamanki AST yöne
ticisi Güner SUmer'ce oyunun 
yalnızca humanist içerilinin 
yansıtıldılı asıl temanın işle
nemedılı "Esklci DUkkanı"; 
Erol Aksoy'un "Odak"ı ; Flk-

ret Otyam' ın doğ uda kaçak
ç��ık sorunu ve gerçeklerini 
anlatmaya çalıştığı "Mayın" ;  
Cahit Atay'ın köy sorunları
nı ve mistik anlayışı eleştir
diğ i "Sultan Gelin", ünlü ya
ur Gogol'ün bürokrasi çarkı
nın nasıl işlediğini anlattığı 
"Müfettiş" ve kişinin düzen
le çatışması "Bir Delinin 
Hatıra Defteri "; Maksim Gor
ki'nin "Küçük Burjuvalar", 
ısmet Küntay'ın Kurtuluş Sa
vaşı'nı gerçek-bir yiiklaşımla 
ortaya koyduğu "Tozlu Çiz
meler"; ve bu dönemde bir 
k�ç anlamsız oyun "Viktor", 
"Heykel", "pazar Gezintisi", 
S. Kudret Aksal'ın "Kral üşü
mesi", Samuel Becket'in "G� 
dot'yu Beklerken". 

12 Mart döneminde yasak
lamalar ve baskı dönemi baş
lıyor AST için. Önce Oktay 
Arayıcı'nın "Seferi Ramazan 
Bey'in Nafile Dünyası" y";'k
lanıyor: Jean Anoulh'ın "Jan
Dark Olayı" oyununun tekst'i 
inceleniyor ve inceleme sonu
cunda oynanmasında "sakın
ca" bulunuyor. Güngör Dil
men Kalyoncu'nun "Canlı 
Maymun Lokantası"da aynı 
akibete IlAruyor. 

Bu dönemd. AST daha -ön
ce oynanan "Hamdi" ile Aziz 
Nesin'in "Gol Kralı Sait Hop
sait" adlı oyunlarını oynamak 
zorunda kalıyor. Ancak "Gol 
Kralı Sait Hopsait" oyununun 
oynandığı sırada AST oyun
cularının hemen hepsi tutuk
lanıyor, topluluk parçalan
maya çalışılıyor. Yılmıyor 
AST, kadrosunu inançlı ve 
Jl'nç oyuncularla yeniden ku
ruyor, Anadolu'ya çıkıyor. 

AST'ln bu dönem oynadı
II en güçlü oyun kuşkusuz 
Bertolt Brecht'in "Hitler Reji
minin Korku ve Sefaleti "dir. 
1933-1938 Nazi Almanya'sını 
anlatan oyun, AnkMa'da dört 
kez oynandı. Beşinci kez oy
nandı. Beşinci kez Siyasal Bil
giler Fakültesi ölrencllerine 
oynanırken Ankara Sıkıyöne
tim Komutanlılı'nın 61 34{ 
1 4267 ve 4 Nisan 1972 
tarihli bildirimi ile yasaklandı. 
Tabii tiyatronun kapısına kilit 

vurmak da ihmal edilmedi. 
Oyunlari yasaklanan, kapı

sına kilit asılan, oyuncuları 
tutuklanan AST, tası tarağı 
toplayıp köşesine çekllmedi. 
Mücadeleye değişik isimle de 
olsa devam etti. 

Yitirdiğimiz değerli yazar 
ısmet Küntay'ın "Evler Ev
ler"j ve "403. KilometreUsi, 

- AST'ın son dönem oyunların
dan ikisi. Iki başarılı oyunu. 
Bilge.su Erenus'un "EI Kapısı" 
Almanya ve Almancı işçilerin 
gerçeğini vurgulayan oyunu. 
Sertolt Brecht'in Gorkl'den 
oyunlaştırdığı ve sosyalist 
gerçekçiliğinlllk ürünlerinden 
UAna" , yn Bre<:ht'in " Ko
mün Günleri", Ömer PoIat'ın 
"Aladailı Mıho"su ve "804 
Işçi", Uğur Mumcu'nun "Sa
kıncalı Piyade"si, Vasıf öngö
ren'in "Zengin Mutfağı". 

AST, günümüzün "en tu
tarlı" tiyatrosu ünvanını bo
şuna taşımıyor elbet. Önce
likle "görevci'" sanat yapıyor, 
yaptığının bilincinde. Oyunla
rını özenle seçiyor, repertuar 
tiyatrosunun seçkin örneği 
oluyor. 

12 Mart öncesi ve günü
müze değin oynanan oyunla
rın hemen hepsi faşizmin 
"ikiyüzlüce aldatan" pisliğini 
serıiliyor. Günümüzde sanata 
düşen görev de bu aslında. 
AST ayrıca faşizme karŞı mit
cadelesinde bir "tiyatro oku
lu" olarak da görevini sürdür
mesini biliyor. 

Günümüzde sanatın görevi
nin, irruyonalizm 'e, LOV� 
nizm'e ve ırkçılığa, yobazlık 
ve insanlık dışılığa kısaca fa
şizme karşı olması gerekti
ğinin bilincinde, mücadelesi
ni bu çerçevede sürdüren AST 
sanatın "görevlerinin ne oldu
ğunu"kuş tüyil mınderlerde 
hala tartışanlara karşın dim
dik ayakta. Ve bu sörevin 
omuzlarına yUkledili ağır so
rumlulukla nice onaltıncı yıl
lara hazırlanıyor. 

(O) Rutkay Aziz - AST Grup 
Yönetmeni, Tiyatro 73 dergi
si, sayı :  1 5, s.21 
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1978 yılının son gIinIerinde T\irldye 
Işverenler Sendlk..ı Konfederasyonu' 
nun (TıSK) yaptıRı "1977 Işgücü Mali
yeti ve Çalışma latatıstlkleri" b8flılıiı 
bır ara,tmııanm aonuçlan günlük baan
da yayuılaııdı. TıSK Genel Sekreteri Ra
Cet ıbrahimoRlu, konfederasyonca yapı
lan araştırmanın aonuçlanw 16 Aralık 
taribli TıSK Haber bülteninde şöyle 
açılıiadı: 

''Al'Oftırmo aonuç"""" göre bulu""n 
//Ünliür ortuıııma ÜCNt 248,44 TL. dır. Bu 
rakam 1977 yılındo ücretlerin 9(, 99,1 
orallJndo orttı,,1IJ ,int.nnekt.dir. 

'�noak TUrlciy,'de bu ücretin _nun 
,.rell 365 //Ün içinde öd.nmııin. ka" .. 
lık, yıl/Jk izin, ""(to /atil� uluaıl.boyram 
ile ,.nel /atil JÜnleri oy"CC ho(tolık ve 
mozeret izinleri doloyıııy" bir ,yıldo (il
I.n .n çok 275 //Ün çOllfıldl" bir ,er
ç.ktir. Bu ned.nle ifçilerimizin /iilen 
çolıtlıklo" ,... bot= dü,.n ücret, aoa
yol yordım "" yon öd.m.ler tutorının 
406,16 TL. oldulu bu ora,brmomlZdo 
teÇlit .dilmittir. 

''Kon(.d.nuyonumw: ora'lır ........ ül
k.mizd • ..  ndikG",17UJ oranının 9(, 87,4 
oldulunu ,öot.rmittir. Bu durum 'Iiirki
y.'d. OECD .lIımrine lnyoa1ifl (.ukolGd. 
yü,,"k bir Nndikolo,17UJ "",."etinin 
m.ucut oldulunu belirlem.kt.dir . .. 

TıSK aa_n bültenı, ' 'Toplumsal An
laşma"yı yalnızca kamu sektörünü kap
sam&il bakımından ve "ücret ve sosyal 
yardım artışlanna makul bir çizgi getir
mekten de uzak kaldıltı" için eleştirerek 
noktalanıyor. 

Bu araştırmayı, yapılış amacı, günlük 
basına yansıtılma biçimi ve vardıltı so
nuçlar bakımından, buıjuvazi adına, 
onun en güçlü örgüUerinden TIsK'ln iş
çi sınıtına yönelttiltı bir saldm olarak nı
telemek gerekir. smır mücadelesi içinde 
burjuvazinin Işçi smırmm kazawm1anna 
yönelttıııı çok ç",IUi saldırılann bir par
Çasıw oluştuı:an bu "araştırma", 1979'a 
girerken, işçi ,ırufıwn önünde duran gö
reviere de ışık tutuyor. Aynca 1979 ba
şında geçen yıla ·lIJ§kini yapılabilecek 
deltedendlrmelerln ıomutlanmaaına yar
dımcı oluyor. 

TıSK 
MLL YONLARCA tşçtyl 
YOK SAYIYOR 

TısK "araştırması" buıjuvazlnln ge· 
i 

, nel olarak S\DIC çıkarlan ve özel 01ara.k 
1978 yılı aonunda içinde bulundultu du· 
rum ve ileriye yönelık hazırlıklan bala· 
rwndan, kamuoyuna hakim kılmak iste
dllti bır dizi temel kanıyı somuUama 
amacını yansıtıyor, Bır başka deyişle 
TısK, araştırmaya başlarken, buıjuvazi
nın smır çıkartannın 1978 yılı sonunda
kı zaman kesitinde gerektirdiklerini be
saplayarak, vannayı bedefiedlltl sonuçla
n saptarwş. TIsK'ln araştırmaya başlar
ken vannayı hedefiedliti sonuçlan sıra
_yla ele a\mak gerekiyor. ilkl şöyle: 
'lUrklye'de sendlkala.şma oranı son dere
ce yüksektir. TısK basın bültenı bu ko
nuda yüzde 87,41ük bır sonuç buluyor. 
Ve "Bu durum 'lUrklye'de OECD ülke
lerine lUYaaIa Cnkalade yükNk bir sen
dlkala,ma bank.tlnin mevcut oldullunu 
bellrlemektedlr" diyor. 

'lUrldye'de "çnerln sendlkala,ma 
oraru konusunda re"",1 veriler ise 'u ao
nuçlan ft1'iyor: "Holen toplu tö.lefm�
ı.rd.n yararlolItIn i,çi IOYIOI toplom il
tihd4m içind. çok dÜfük bir poy oluş
tur17UJkIDdır. En 'on billil.rd.n, bir mil
ya"" yo"ın işçinin toplu .özle,m.lerden 
yorarlondılı onıO,ılma"/adır. B.ndikolı 
I,çi *,YlOlnın 2 milyon doloyındo oldu
lu dÜfünüldüıünd., toplu sözle,me yo
pon i,çiler, eendikalı işçilerin oncck yo
nıını meydo"" ,.tinnektedir. " (DPT 
1978 yılı Proıram� Hoziran 78, & 281) 

Bu demektir kı, reami istatistik veri
lede potaruılyel olarak sendlka\aşabne
cek 6 milyon dolayındaki çalışan ke
ılmda nuen sendlkalı olan (toplu sözleş
meII) I,çl sayısı 1 milyondan azdır. 

Oysa TıSK ara,tırması , t1im TUrkiy., 

de iendlkalaşıria oranıwn yüzde 87,4 ol
duııunu ilan ediyor. Bu aonuca ve araş
tırmanın diııer tüm sonuçlanna 11 lşve-
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ren sendlkasına üye 423 "Ietme kapsa
mında vanlıyor. Bulunan rakarrun, ger
çekte şöyle lCade edilmesi gereldyor: 
Işveren sendlkalanmn bulundultu işyer
lerinde, işçUerin sendlkalaşma ' oraru 
yüzde 87,4 'tür. Işveren sendlkalanmn 
ezici çoıtunlulda lşçnerin sendikalaştıltı 
Işyerlerinde örgütlendlltl gerçeltlnl liura
da ylnelemek gerekiyor. 

TIsK'ln 'lUrklye'de sendlka1aşma 
oranını böylesine yüksek göatermesl 
kuşkusuz bır rastlantı deRn. Çünki1 
"ekonomık bunaiırwn, fiyat artışlanwn 
nedeni toplu sözle,me zamlandtr" Iddia
ilw oIablldlllnce ,enlfletmeslne elvere
cek "a&IJarn" bır temele IhtlyaCl nı. 

TıSK, MESS'! 
UYELERINE 
ORNEK 
-GöSTERt'lOR 

Bunu Izleyen dıııer sonuçlara geçme
den, TıSK "araştırmasırun" kapsarw 
üzerınde durmak gerek. Araştırmanın 
ya\wzca Işveren sendlka\annın örgüUü 
bulundultu "yerierinde yapılmasıwn ya
maıra, kapaama alınan "kollannın seçi
mi de son derece anlamlı. Kapsamdaki 
423 "yerinden 221'1 MESS ve Kimya 
İşverenlerı Sendlkasma baıılı. Madeni e,
ya "kolunda kalifiye "çı oranının ve 
dolayıııyla I,çl ücretlerinın; Idmya "ko
lunda ise uluslararası tekellerin, sömürü 
ve kir orıntwn ve yine sonuç olarak 1'

. çı licretlerinln en yüksek olduıtu ıkı 1'
kolu oldultu bOlnlyor. Bu Ikı ı,kolu ayw 
zamanda 'lUrklye'de en Uerl teknolojinin 
kullaru1dlııl "kollan arasında yer alıyor. 

Buna karşılık tekstil, lastik, altaç vb. 
ortalama I,çl ücretlerinin daba düşük ol
duıtu işkol\an ara..!tmna� kapsam dı,ı 
tutuluyor. Bu seçımı "telmlk" neden
lerle açıklarnak olanakaız. Çürıkil örne
ııln tekstil ı,kolunda "veren Mndlkalan
mn yaygın ve güçlil oldultu bn1nlyor. 
Demek id tekatil ve benzeri lşkoUan, or
telarna Işçi UcreUerinln ve l,çUerin ıon
dlka1aşma orarumn dÜşiiklUlU nedeni Ue 
kapiam dıŞı bırakılıyor. 

"Ara,tırma" kapl&D1lndaJıi toplam 
423 "yerinden 181'Inln MESS 'e baıılı 
"yerleri olması da bır ıutlantı dellU. 
Bu, 1979 yılımn Eylül-EIdm aylannda 
aiireai tam1mlan_k uzun süren ''MESS 
,revı" ianucu Imzalanan toplu i' sözlet
melerinin sonuç\anrun vurgulanmasına 
gö,terilen özenln bir Ifadeal. 

Sözü geçen araştırmada kapu.m ıçın
deld 11 ı,kolunun ortalama çıplak ilcret 
düzeyleri de veriliyor. Bu tablonun çok 
kısa bır Incelemeal, MESS Işyerlerinde 
ortalama Ucretlerin sadece toprak ve deri 
lşkoUanndakl ortalama çıplak Ucretler
den yilkaek ve gıda "kolu ile bemen be
men eşıt olduRunu göıterlyor. Böyle bır 
aonucun Inandıncı olup olmayacailı bır 
yana, açık saptırma bize "araştırma"ya 
ne ölç'ide glivenebnecelllmlz Ipuçlanru 
verıyor. Fakat TısK Uye sendikalanna 
MESS'I örnek göstermeye çalı,ıyor. 
1978: 
IŞTEN ÇıKARMALARDA 
REKOR YILı 

1978 yılının 15 Aralık ter\blnd., 
6397 Işçi grev mücadelesini silrdUriIrken, 
40 bın tekel Işçisinin dlrenlşl anlaşma 

ile aonuçlanıyor, 7714 1tç1n\n dlrenlfl 
ile devam edlyordu. 

Sermaye sözcülerinln grevleda kaybe
elDen "glinü üzerine silrdiirdUlU aayıaız i 

yakııırna, bır bqka rakam\a temaıııian
dıitmda aniarn kazanıyor. Yına remıi la
tatllUk verilere göre ı,kazaiarı ye meaI.k 
lıUtaIıIdan ne kaybeelDen JUIiııII aa)'lll, 
grm.rle kaybeelDen "glinIl aayıaını 8 kat 
.. ıyor. İşçilerin 1�.DlII1n1 aaıııama ft 

bu konuda Ifverenlerl d.ııetleme konu
IWlda buglin bulunulan nokta ile '" 18-
kamIarIa aomu tlanıyor: 'lUrkly. 'nın, "çı 
ve "y.d sayıaırun en yüksek 'fe Ify.rlerl
nin denetiminin en LiIt düzeyde oIdutu 
Uç bUYiik Ulnde, Ankara, 1atanbul "e iz.. 
m1r'd., SSK'ya tabı "yederind. ortala
ma o1arak sadece 18'de biri "güvenııııı 
mUCettlflerince denetleDIyor. SSK kap
aarw Içindeki Ifyerlerinde 18'd. birde 
kalan bır ortalamanın 'lUrkly.'de "CU
v.nliRInIn denetımı kon\llllll& ftmen 
önem!n ve ciddiyetin kJItUı aııymak ... 
mlyor. 

1978 yılımn "çı o1aylarmııı deter
lendlrllmesl ayn ve aynntılı bır aıqtır
ma konulU. Ancıık geçerk.n, 1978'In 
bır önemlı olayımn IItıw çizmek gereki
yor: Geride baaktıltımız yıl lçlnd. toplu 
"çı çıkarmalarııı alabndlltlne yoRurıIq
ması_ 1978 yılı ıçınde yalnızca tekatll 
Cabrikalanndan 17 bın, madeni ",ya lt
kolunda 15 bın, Idmya ve Uaç Cabrlkata
nndan 3 bın, lastik plastık Işkolunda 3 
bın, deri işkolunda 2.500 "çı "ten çı
kartı1dı. Büyük sermayenin sözeiilerl 
hammadde ve döviz darboltazı sonucu 
üretımı dUşilrmek ve toplu "çı çıkarmak -
"zorunda kaldık1a.nıu" belirtiyorlar. Yı
lın aon pnJerinde Koç Holdlng Yönetim 
Kurulu Ba,kanı RabrnI Koç, bundan 
sonra da hammadde btılamnla_ "çı 
çıkarmaya devam edecelderlnl açılı:lıyor. 
Milyorılarca "slze yenı onblrılerln kabı
iii&i1, sermayenin döviz ft hammadde 
sorununu 8f1ll&lllUJl zorunlu bır ..,.1 
oiatak nltelenlyor_ Ama bn OIQ bIIıI _ 
maye basmnda bır batka boyutıı Be .,. 
çupıtı1aıak yaııatıbyor. TısK, "yaiıiii
ca iiYeU "verenlerin 1975'In mr ciii" 
oy.ıııda 565 milyon IIre dolayında bdaı 
tazminatı ödemek zomnda bırablmıt 
olmumdan" yakmıyor. (1 7 Aralak 78, 
TercÜI1IGn) 

ÇETIN 
BİR MUCADELE 
ıŞÇı SlNIFlNI 
BEKLtyOR 

Artan fiyatlarla, .. tın alma glidi b0-
yuna dif4en Ucretlerle, toplu "çı çıkar
maiaıia, Y &rIJtay 9. Hukuk dalNalnin ,,- . 
çı sınıtıwn d.mokratlk hADımıanDı ,. 
çeralz kılan, budayan sayısız kazan Be, 
Toplumaal AnIa,ma ne liirIIP ıııdan it 
kazaları, grevler, lokaYtlar ye dlrenlflerle 
1978 yılı g.rlde kaldı. 

1979, MESS n. Maden-İt _da 
Imzalanan toplu sözletmelerin JULmD 
bemID wm "koIIaruıda çııfuııluk toplu 
IÖSlefJMlerin bitirn ye yeıılleııme yılı 
olacak. Döviz 'fe hammadde darboi-
mn 1iirec'1I1 ve bunun sonucu toplu "çı 
çıkarmaların artaıaiı denm �ı. 
enfluyon-denliluyon-enOuyon dııciri 
Içlnd • •  m.kçl ldUelerin çalıtma ft ya
şam ko,uDanndaJıi ,erll.m.nin lLIrI\P ili
decellı. ,örllnen ,.rç.lder. 

Sonuç olarak 1979'a clrerken, em
peryallzme bııtımıı 'lUrkly. lıapltaUmıl
nin derinle,en bunahmı ft kllJıinlıtteD 
.mır mileadelesl ıçınde 'lllrldye "çı iiiii
Cını ye .mekçOeri zodu bır yıl bekliyor, 
Büyük bu$nzlnin, ıdeolojık, polıtık ft 
ekonomik-demo.kratlk plandaıd aaJdınIa
rıw lÖl\il!em.nln, .Ide .dIlııılf kuanım
lan korumanın ". yenı me'lZller ıçın aııı. 
eadeleyl CUçlendlrmenin biricik yolu, lt
çı ve emekçi Idtl.ı.rin bOlnç ft ö_u. 
lük dIlzeylnl yükseltmek, aaıııamıa,ıır
mak, yaypnıa,tırmaktır. Bu$YUIııIn 
'IWC mUcadel.aIrıln b11111n11 ıçınde ber 
planda artan ve artınaya dnam .d_11 
belli olan baskı ve aa1dırılannı &ölllllle
m�nln başka yolu yoktur. 
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