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Ege ekici 
tütün 

• 

pıyasası 
rüzgargibi 

ge çti 
1978 Urülii Ege Ekici Yap

rak Thtün Piyasası 12 Şubat gü
nü açıldı. Tekel'in açıkladıj!ı soo 
rakamlara göre. 161 bin ton ola
rak gerçekleşeceiti sanılan 1978 
üriilii Ege tütüniiliin toplam 154 
bin 38 tonu satıldı. Bunun 107 
bin 796 tonu Tekel tarafından 
alınırken. tüccar 46 bin 242 ton 
tütün aimakla yetindl Tekel'in 
verdilli rakamlara göre. üreticinin 
�inde yaklaşık 7 bin ton tütün 
kabnlŞ bulunuyor. 

Tütün üreticisinin daha bir ön
ceki yıl yetiştirdij!inin karşılıj!ını. 
cebine koyamadan. bir sonraki 
yıl tütünü nasıl. hangi koşullarda, 
nelere katlanarak yetiştireceitinr 
düşümneye haşladıi!ını bilip de 
bilmemezlikten gelenlerin. "pi
yasa kapandı" demelerine karşın 
piyasa üzerine tartışmalar sürü
yOl. 

Burjuva politikacılan. tütün 
üreticisinin tütün üretimine iliş
kin _ temel sOlunlannı bir kıyıya 
itip. yahıızca sorunun bir pıııçası 
olan "başfiyat" konusunu giin
demde tutuyOllar. Bu yıllardır 
böyleydi, bu yıl da böyle oldu. 
Şimdi Mannara. Karadeniz. Do
l!ıı ve Güııeydollu üretici tütün 
piyasaları var ve buralarda da 
böyle olacak. Ege piyasasında ol
dullu gibi. bunlarda da. daha pi
yasa açılmadan çok önceleri baş
fiyat tartışması başlayacak. her
kes başfiyat üzerine görüş bildi
recek. Muhalefet ke ndisinin de 
vermeyeceiti bir başfiyat isteye
cek. hükümet, üreticileri yalnız 
kendisinin karudullunu ve ger
çekçi bir baştiyat verdillini söy
leyecek Vi. vs .. Ve tabii ki sonun
da, hükümet IMF'nin dayattıllı 
başfıyatı verecek. verilen baş fi
yat üzerinde tartışmalar sürer
ke n, bir sonraki yılın başfiyat so
runu gündeme girecek. .. 

Burjuvaz� bu hikayeı:"ı hep 
böyle sünnesinden yanadır. Çün. 
kü, üretlcilerln tütün üretiminin 
sOlunlannı bir bütün olarak gör
memesini istemektedir. Uzerinde 
tartışılan konu hep baş fiyat ol-

sun ki. üreticiler sorunlannın çö
ruimesi için başkaldırmasınlar. 
dar bir halkanın cebine akan bü
yük para oluklannın öniine set 
çekilmesin ... 

Burjuvazi sorunu böyle saptı
nyOl k� gerçek tütün üretlciler� 
ömej!in kredi sorununa elllime
sin ... Tütün, Thrklye Zıraat Oda
ları Birlilli raporuna göre. toplam 
ihracatın yüzde 23'ünü karşılı
yor. Yine aynı rapora göre. 6 bin 
227 köyde 540 bin 812 koçan 
sahibi 270 bin 392 hektarlık ala
na tütün ekiyOl. Bu rakamlara 
göre 1978 yılında 600 bin koçan 
sahibinin tütün ektiııini söyle
mek mümkün. Yani yaklaşık 3 
milyon kişi geçimini tütünden 
sal!lıyor. Bu rakamlann içinde 
büyük pay da küçük üretlcinln. 
Ne var k� kredi düzeninin Işle yı
şinden büyük payı alan tütün 
allalan. 50 civanndaki tüccara 
3.5 milyar lira kredi açanlar. tü
tün üreticisine dekar başına 450 
lira krediyi yeterli görüyorlar. 
Gerçek tütün üretlcisi bu kadar 
"krediyle" ne kadar dikim yapar 
ve ne kadar kredi alabilir? Bu bü
kümeti biç ilgilendirmiyar. Oysa 
tütün al!alan hem bu kredi düze. 
nlyle. hem de başka yollarla &s
lan payını abYOllar. Burjuvazi 
kredi düzeninde bile adaletli bir 
dal!ıtım yapılmasını Istemiyor. 
bu yüzden de Kooperatifler Ban
kası'nın kuruimasını engellemeye 
çalışıyor. 

1190 sayılı Tütün Tarım Satış 
Kooperatifleri Yasası ise. yahıız. 
ca bir yasa olarak duruyor. yaşa
ma geç ir ilm iy Ol. 1190 sayılı yasa 
yaşama geçlrilmedliti içindir ki. 
kuruldul!undan bu yana ilk kez 
toplanmış olan Milli Thtün Ko
mitesi 'nde üreticilerin gerçek ku
ruluşu olan Tütün Tanm SatıŞ 
Kooperatifleri temsil edilemed!. 
1190 sayılı yasanın yaşama geç
mesinin engellenmesinin dil!er 
iki nedeni Ise; Tütün Tanm SatıŞ 
Kooperatınerl'nin tütün ihracatı 
yapan 50 kadar tüccann elinden 
bu hakkı alacak olması ve Koo-
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Başbakan Ecevit 
ve partı.i 
bütün e17U1kçilerden 
e_lı bir cevap al17lllya 
hazır/an17lll11 

• 
peratifler Birlil!i'nin Tekel yöne
timinde yerini ahnasıyla Tekel'in 
üreticiden yana daha demokratlk 
bir yapıya kavuşacak o hnasıdır ... 

Gümıük ve Tekel Bakanı '!\ın
cay Mataracı. İzmir'de düzenledi
l!i basın toplantısında, tüccan pi
yasaya solanamak niyetinde ol
dul!unu iddia ederken. "bana 
kalsa" demeyi unutınuyordu. Bu, 
büküme�in böyle bir karar aima
ya gücü olmadıllının itirafı olma
sının yanı sıra, tüccann yine pi
yasaya istedilli gibi girecellinin 
aç ıklanması da oluyordu. Mata
raCl kamuoyu önüne böyle bir 
iddia ile çıkarken. bir başka ger
çel!i gizleme ui!ı"aşındaydı. Thc
cara bu yıl yine ya kur garantisi 
verilecek -ki bu yeni bır devaliias.. 
yon olabııecellinin hükümet tara
fından açıklanmasıdır- ya da 17 
lira masrafa yüzde 5 kar mahreci 
tanınacak. Yani tüccar. ömej!in 
60 liradan a1dı!!1 tiitünü 80 lira
dan aimış kabul edilecek. Işte 
bunu gizlemeye çalışıyor Mata
raCl. 

Thceara tüm bu olanaklar sall
lanırken. üreticiye tütün bildiri· 
minde gösterdilll zimmetli üıün 
iç in kilo başına 4 lira yaprak 
avansı veriliyor. Verııen 4 liralık 
yaprak avansı üretlclnll! hangi 

,sini görebilmesine yarayacak? 
Hiçbir Işe yaramadıj!ı Içindir kı. 
üreticiler tütünlerını daha piyasa 
açılmadan ço k önceleri tefeclye 
yok pahasına vermek zorunda 
kalıyorlar. Başka bır deyışle. üre
ticiler tefecilerln kucaj!ına 1177 
sayılı yasadaki tedbirleri ahna· 
yan hükümet !arafından ItiliyOl. 
1177 sayılı yasa gerçek anlamda 
yaşama geçlrllmiyor kı. tütün 
allalan hiçbir kısıtlamayla karşı
laşmaksızın. Istedikleri yerlere. 
ıstıidlklerl biçimde tütün ekebil
sınıer. 

Hükümet olmadan önce başfI
yat lar hakkında bol keseden pa
lavralar atan. üretlcOerin sorunla
rını bir bir çözeceRini söyleyen 
CHP. şhndi uluslararası fınans 
kuruluşlanndan aldı!!ı direktif
lerle verdilli sözleri yerine ",tirl
yor(!) Başbakan Ecevit ve partl· 
si. tütlin üretlcisl emekçilerden 
esaslı bir cevap ahnaya hazırlan
malıdır artık ... 

Mataracı'dan inciler .. : 
Gümrük ve Tekel Bamı Tımeay Maı--. ı 978 tLIIııII 

Ep Eldel Yaprak 'rutiin Plyuuı'nd a  telqb bk- __ Dık lç"
deydi Matııracı iid Ilin içlııde yedi abm merbzlııde kCllıı .... 
yaptı. Anet.k yemek yedltı iid yer dıtıada biçbir abm merb
zinde ciL dakikad .. fazla Jıalmadı. Gıırçl Matııracı bemen All
Jıanı'ya clöıınıeli avektlliııi. bu yüzden -ıe ettlllııllÖylli
yordu ama. bu ..,.,lecU!#in ud n edeninin. mtieDerin tepldle
rinelen kaçmak olduRunu gödemek biç de lliç deIDdl 

Ancak Tuncay Mataracı Çine'de Hikmet Ak adında yqlı 
. bir üreticiye yakaJanmaktan kurtulamadı. Hikmet Ak ,ımları 

söylüyordu Matııracı'ya " Biz bu aaJıaLIan detımıende .,.-t
madık .ayın bakan. Yirmi yıldır dinlenOmeyen dertlerimls! 
dinlemek. dertlerimize çanı bulmak için hükümet oldımıız 
ya. Hem onlann arasmdan bunun ıçın aynldıtuıızı bildirdiniz 
ya. OndlO size söylüyorum. buraya &!oldiniz. hiçbir ",y dinle
meden kaçmaya bakıyoraunuz." 

Bu sözlerden sonra Tuncay Matarıcı'ya daha hızlı kaç
mak; gazetecUere ioe BaklO'a ancak Yataıı ... ·da kcııU ..... I� 
nm sonunda yett..,bUmek. araçlanndan biç In emeden Mulla' 
y. dolru takibi eilrdürmek kalıyordu ... 

M.taracı. yedi abm merkezine g;ttijl"i iki I!Ün içinde. "bı
yıklannı keamesi" iıtemlni de lçeen a1eybte tezahüratlara ol
dukça sinirlendL Yapııilı kOllutmalarda, "kıtlarlıcı" olarak 
oitelediııi protestoculara. "ııarçek üretici" diye ayırdıklannı 
katılmamay. çaltınyordu. Ne var ki, daha sanra alzından 
baklayı kaçırdı: "O kadar dikkatli baktım. ıa,kırtanluı göre
medlm. Bır ,öraeydim bilirdım yapacailımı!.." 

theticiler piyasa ıılIreıince Mataracı'yı yakaladıldannda, 
tekel maddelerindekı ıöıiilmedik yoldulelan da sö_tmeainl 
istediler. Mataracı bu .oruyu ""ranları da bır Ili-I ha,ladı. 
Ortalıkta 'Iaaro bulunm.dıRınl söyleme talihaizliiline düteo 
Selçuk Ziraat Oduı Ba,kanı'n a. "Si,... var d. biz mi piy .... 
ya �ıkartmıyaruz!" diyordu Matar&cı. M.tar"cı bu yıl plyaaa 
eilreaince çok çok slnlrlendL : 

Mataracı. enııtn urkuyla tran üııerlnde de durdu. tran'. 
ili4kin öm ekler _di koııuşm-ıanndL Muhalefet Için. "fran'a 
da benzetirier Türklye'yi koıtuk .... duına .. derken, a rdından 
"Şah'ı Humeyni kaçırtmad� Ulltenin içindeki köıtebak yu .. ' 
lan yıktı onu" diye de eldlyordu. Matııracı Şah'ın Iran'dan 
kaçınımasından mı ııocunml14tu. bir tiirlü açıldık kazanamadı 
derdI... 

Tuncay Matoracı'nın ELLi Ekici 'rutün Piy.aası ııı.ıat; ii
leoceli bii "ıiivenden b .. ka bir .. y dellildl Hc:,.ça vakit ..... 
rlrken, aÖNvlorinl de Ihmal etmed!... 

. 

Mu�1a Zıraat Odası Ba,kanı Ali Kapaca, 188 baly.'" 
nUnü iyi fiyatla aattıiltnllÖylUyordu; ply ... dan ne denli�



nun olduilıınu dile ıııtırlrken!... 
Ne k.dlll' acele edilmişti. kimilerinin tütiinünü alab_1ı 

Için... 

�Lı 



2. BüYüK KONGRE 
BEHiCE BORAN 

Türkiye Işçi Partisi 2. Büyük Kongresi'nin anlaıruru bir tek 
cümle ile özetlemek gerekirse, 2. Büyük Kongre ile Parti daha açık 
seçik, dalıa sağlam bir biçimde işçi sınıfının partisi olma rayına 
oturmuştur, denilebilir. 

-

196 i - i 97 i arası Türkiye Işçi Partisi hareketini incelediğimiz
de, o dönemde Partinin kesintisiz bir sosyalistleşme süreci içinde 
bulunduğunu dalıa önceki yazı1anıruzda belirtmiştik. Partinin 
"sosyalistleşmesi", işçi sınıfının partisi olma niteliğinin gelişmesi 
demekti ve bu süreç 4. BiIfük Kongre'de en ileri noktasına vamuş
tı. 

12 Mart döneminden Türkiye toplumu, kitleleri daha politik
leşmiş, daha sola dönük olarak çıktı. Parti yöneticilerinin ve üyele
rinin bir bölümü de ayru yıllarda politik deneyinı kazandılar, bi
linçleri daha durulaştı ve keskinleşti. Malıkemede Genel Başkan'ın 
yaptığı ve yöneticilerinin bir bölümünün katıldığı savunma, Parti' 
nin işçi sınıfının partisi olma niteliğini tutarlı ve sistemli bir biçim
de açıklıyor ve savunuyordu. 

Bu nedenlerle i Mayıs 1975'te yeni Parti, eskisinin 4. Büyük 
Kongre'de ulaştığı düzeyden dalıa da ileri bir düzeyde kuruldu. O 
günden bu yarıa da Program ve Tüzüğündeki ilkeleri, daha da açık· 
layarak ve somutlaştırlirak yaşama geçirmek yönünde yol alch. Bi
rinci Büyük Kongre'de Parti'nin işçi sınıfının partisi olduğu gerçe
ği açıklarup vurgulandı. 

ışçi sınıfının politik hareketini tekeline almaya çalışan, bu 
hareket üzerinde "müktesep" hak ileri süren öznel iddialarla işçi sı
nıfının partisi olurıamazdı. Toplumun somut koşullarının bilimsel 
sosyalizm açısından somut talıliline dayanan stratejisi ve pratiğiyle 
demokratik merkeziyetçi örgütlenişi ve işleyişiyle, bu çerçeve 
içinde verdiği politik mücadele ile ancak bir parti işçi sınıfının 
partisi olma niteliğini ve böyle tarumlanma hakkını kazanabilirdi. 
Türkiye Işçi Partisi bunu başamuş partiydi. 

2. Büyük Kongre kararlannda Türkiye Işçi Partisi'nin işçi sı
nıfının partisi olına niteliğinin iki ögesi dile getiriliyor, vurgularu
yor. Birincisi, işçi sınıfının politik hareketi olarak Parti hareketinin 
geçmişten geleceğe uzarıan sürekliliği, kesintisizliğidir. Parti bu sü
rekliliğin bilincindedir; bir yandan işçi sınıfınuzın tarilıinden kopa
nlınayı reddederken, öte yandan, her hal ve şartta hareketi örgütlü 
olarak sürdürme, geleceğe uzanma karmru dile getirmektedir. 
Aslolan ad sürekliliği değildir; o, biçimde kalan bir ögedir. Aslolan 
özün, yani işçi sımfının politik harekefuıin kendisinin sürekliliği
dir. İşçi sınıfının, politik hareketi değişen koşullarda ad ve örgüt 
değiştirebilir, ama hareket sönmez ve yok olınaz; kendisine uygun 
ve özgün olan örgütlenişi mutlak gerçekleştirir. Türkiye Işçi Partisi 
işçi sınıfınuzın geçmişten süzülüp gelen politik hareketinin verili 
koşullarda özgün ve bilimsel .osyalizmin evrensel ilkelerine uygun 
örgütlenişidir . 

Kararlarda dile getirilen, işçi sınıfının partisi olma niteliğine 
ilişkin ikinci öge enternasyonalizmdir. Bu konuda da çok önemli 
noktalar üzerinde durulmuştur. Birincisi, işçi sınıfı hareketinin 
ulusal ve uluslararası nitelik ve çıkarları arasında uzlaşmaz zıtlık
lar, çelişkiler bulunmadığıdır. Uzlaştınlamaz çelişkiler bulunmaz, 
çünkü çeşitli - ülkelerin işçi sınıfı hareketleri, nesnel koşullardan 
ötürü özünde enternasyonalisttirler. Gelişmiş veya geri, tüm kapi
talist toplumlarda işçiler ayru hasım güçlere -sermaye sınıf1anna
karşı ekonomik ve politik mücadele içindedirler. Hepsinin amacı 
sermayenin sömürüsünden kurtulr ıaktır. Işçi sınıfı kendi kurtulu
şunu, refahım, yükselişini başkalannı sömürmede görmeyen ve 
egemen sınıf durumuna geldiğinde sömürmeyi amaçlamayan biri
cik sınıftır. Ülkelerin işçi sınıfları arasında sömürüye dayalı çıkar 
çelişme ve çatışmaları yoktur. Sosyalist ülkelerin egemen sınıf ko
numuna gelmiş işçi sınıfları ise, bir yandan kendi ülkelerinde sos
yalist düzeni ve dünya sosyalist sistemini geliştirip güçlendirmek 
uğraşı içindedirler, öte yandan da uluslararası arenada kapitalizme 
karŞı mücadele vermekte, o ülkelerin işçi sınıfları ve ulusal kurtu
luş savaşçı1anyla dayamşmaktadırlar. 

Bundan da-öte, hareketin bu iki yüzü, uıusaı ve uluslararası 
yüzü arasında birbirini tamamlayan karşılıklı bir etkileşme vardır. 
Bütün bu nedenlerden ötürüdür ki enternasyonalizm bir ülkenin 
"işçi sırufı hareketinin gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde 
gelişme ve güçlenmesinin temel koşulu"dur. 

Enternasyonalizme gerçekten ve özlü katkıda bulunabilmenin 
vazgeçilmez koşulu işçi sınıfı hareketinin kendi ülkesinde gelişip 
güçlendirilmesidir. Bir işçi sınıfı hareketi ne .kadar güçlü ise, işçi
emekçi kitleleri yönlendirebiliyor, ülke siyasetine ağırlığıru koya
biliyor, sömürücü egemen sınıfları kuşatabiliyorsa, dünya işçi sınıfı 
hareketine o denli katkıda bulunabilir, hizmet edebilir. Devrim ilı
raç ve ithal edilemediği gibi enternasyonalizm de öyledir. 

Işçi sınıfı hareketlerinde nesnel koşullardan ötürü kendiliğin
den varolan enternasyonalist özü bilinç düzeyine çıkarmak, düzenli 
ilişkilere dönüştürmek, dayaruşmayı gerçekleştirmek işçi sUlfı 
partilerinin işlevi ve görevleridir. Emperyalizm aşanıasındaki kapi
talizmin uluslar ve uluslararası şirketler düzeyindeki şiddetli reka
bet ve çekişmelerine rağmen bütünleşmeye çalıştığı ve dünya işçi 
sınıfı hareketi, dünya sosyalist sistemi, ulusal kurtuluş hareketleri 
söz konusu olduğunda kapitalist devletlerin bir araya-gelip birlikte 
hareket ettikleri günümüz koşullannda dünya işçi sınıfı hareketinin 
birliği ve dayaruşması sorunu güncellik ve ivedili.k kazanmaktadır. 

Enternasyonal bir örgüt ve merkez bulunmayışı proleter en
ternasyonalizminin önemini yitirdiği anlanurıa asla gelmez. Bunalı
ıru derinleştikçe saldırganlığı artan ve uluslararası düzeyde operas
yonlara girişen kapitalizm karşısında enternasyonalist dayaruşmayı 
ve birlikteliği bozmamak, tersine güçlendirmek yaşamsa önem ta
şır. Bu enternasyonal dayaruşma ve birliktelik için sadece somut 
durum ve sorunlarda bir dayaruşma ve birliktelik çabasına giriş
mek yetmez. Ulusal gerek ve politika1ann enternasyonalist bir çer
çeve içinde değerlendirilmesi; işçi, emekçi kitlelerin enternasyona
list bir anlayışla eğitilip bilinçlendirilmesi gerekir. Bu değerlendir
me, bilinçlendirmeler, kuşkusuz bilimsel sosyalist teori ve pratik 
çerçevesinde olacaktır. Ulus!ll ve uluslararasa sorunlar birbirlerin
den kopuk de$il bağlantılı� ve uluslararası işçi sınıfı hareketinin 
güçlü olması, her ülkenin işçi sınıfı hareketine de yansır, onun mü
cadele koşullannı daha bir kolaylaştım. 

Emperyalist-kapitalist dünyanın saldırıları karşısında gerile
memek, elbette ki varolan mevzileri ve kazanımlan korumayı ve sa
vunmayı gerektirir. Bu koruma ve sawnına işlevini en iyi biçimde 

gerçekleştirmek de enternasyonal dayamşma ve işbirliğiyle müm
kündür. 

Ve nihayı-t, ulusal kurtuluş hareketleri ve savaşları dünya dev
rimci hareketinin bir parçası olduğu ve dünya işçi sırufı hareketi 

. ile dünya sosyalist sistemi gibi ortak düşman olan emperyalizmi he
def aldıklan için, proleter enternasyonalizmi bunlarla da dayaruş
ma ve işbirliğini içerir. 

2. Büyük Kongre'nin aldığı diğer 12 karar bilimsel sosyalizm
den sapmalar, Doğu sorunu, emperyalizme, faşizme karşı örgütlü 
birleşik mücadele, CHP ve hükümete karşı alınacak tavır, Parti ör

gütüiıün çalışmaları ve büyümesi, ideolojik anlık ve Parti birliği gibi 
konulara bilimsel sosyalist açıdan tutarlı biçimde getirdiği açıklık

la Türkiye Işçi Partisi 'nin işçi sınıfımızın partisi olma niteliğini 
perçinlemektedir . 

Kurumlıır, örgütler canlı varlıklardır. Partiler de birer örgüt, 
koUektif özne olarak canlı varlıklardır, zamanla değişirler. Ya geri
leyip, zayıflayıp yok olurlar, ya da gelişirler, büyürler, güçlenirler. 
Türkiye Işçi Partisi ikinci hali göstermektedir. 2. Büyük Kongre' 
den Parti daha annınış, birliği ve iç dayaruşması dalıa bilinçlenmiş 
ve güçlenmiş, sınıfsal niteliği ve hedefleri dalıa belirginleşmiş ola
rak çıkıruştır. 2. BUyük Kongre Parti'nin gelişmesinde önemli bir 
menzil taşıdır. Bu kongreden aldığı güç ve ivme ile Parti, sosyalizm 
ufkurıa doğru önünde uzanan hedeflere güvenli ve sağlam adımlarla 
ve admılarıru sürekli hızlanduarak ilerleyecektir. 



"KEMERLERi 
SIKMA" 
PAKETi 
AÇıLıYOR 

Emperyalist devletlerle ve fi
ıWlS kuruluşlarıyla yapııaD pa
zarhklann son aşamasına gelindi 
ve "kemerleri sıkma" paketinin 
açıhnası ıçın beklenen işaret ve
rildi_ Geçen Cuma günü Maliye 
Bakanı Ziya MUezzlno�u Paris'e 
nlaşmak için 'lUrkiye'den ayrıhr
ken, kamuoyu "kemerleri sıkma 
paketi" olarak nlbılenen önlem
lerin açıklanmasını ber an bekl� 
yordu. 

Başta pelrol ürUnlerlne ve 
başlıca KİT mamullerlne yapıla
cak zamlar olmak ÜZlere 1üketiml 
kısıtlayıcı bır dizi önleml Içeren 
paketin açılması ıçın son işaretln 
verilmesinden önce, TBMM'nde 
yeni mali yılın wtçe tasarısı ya
alaşıyordu. 

Ecevit Hükümetinin ikinci 
bütçe tasarısı MiUet Meclisl'nde 
213 red oyuna karşılık 228 ka
bul oyuyla benimsendl Bütçe ta
sarısının yasalaşması, başlıca iki 
bakımdan önem taşıyordu. 
Birincisi, wtçenin lçerdiRI ön
lemler ve dUzenleniş manbiııYdı. 
1979 malı yılı wtçesinin başta 
IMF olmak Uzere emperyalist fl
nans kuruluşlarıyla yap.ılan pa
zar1ıklara göre biçimlendirildl
Rinden artık hiç kimsenin kuş
kusu kalmamıştı. Bu bakımdan 
bütçe tasarısı, !ilkümetin, sözü 
edilen kuruluşlar paralelinde uy
gulamaya hazırlandı!!ı ekooomlk 
önlemlere hem giriş hem de 
bır zemin oluşturma işlevini gö
rüyordu. 

ISTIM ARKADAN GELlYOR 

Ne var kı 1979 ınall yılı büt
çe tasarısının yasalaşmasının, en 
azından bu birincisi kadar önem
Li bir başka açıdan daha anlamı 
vardı. O da, hükümetin kIJI 
ömürli olacallı yönünde yapılan 
hesapları yalanlamasıydı. Hükü
met, Milliyetçi Cephe Partileri 
tarafından kendisine en kıaa süre
�ırin ömür olarak blçDdlRI bir s� 
rada, yine 228 gOven oyu topla
mış oluyordu. 

Bu, ne demekti? Bütçe tasarı
sının yasalaşması, sadece muha
lefet partilerinin Iddialannın If
lasını &ai!layarak mı wkümebı 
beklediRI desbıRI kazanılmyor
du? 

Hükümetin bütçe sınavını ge
ride baakmlSı, herşeyden önce, 
uygulanmasına hazırlanan yenı 
ekooornlk önlemler ıçın gereken 
"polıtık desbılıe" sahıp olduRu 
izlenimini yaratması bakUDIndan 
önem taşıyordu. Bütçe göıUşm� 
lerı snsında, wyük sermaye 
çevrelerinden hükümete yönelen 
eleştirilerin dozunu kaybetmesi 
boşuna de�ldl Hükümet, kamu 
sektörUne aRalık verdiRI ve Ikili 
tıcaret sözleşmeleriyle bunalıma 
çözüm aradılıı yolundaki Iddiala
nn dOi!ru olmadı!!mı kanıtlamak 
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ıçın wyük sermaye çevrelerine 
önemli ipuçları vermiştl Onlar
dan bekledi!!1, bütçenin yasalaş
ması sırasında kendisine karşı tu: 
tum almamalarıydı. Bütçenin ya
salaşmasından sonra ise, wyük 
sermayenin de "heyecanla" bek
ledi!!i istikrar programının uygu
lanmasına geçUece!!1 konusunda 
gereklı bıminatlar verilmişti 

"ITHAL EDİLEN BUNALıM" 

Bütçe tasarısının yasalaşma
sından sonra kamuoyunun karşı
sına Çıkan biikümet yetkililerI, 
ferahlatıcı bir tutum almamaya 
çalışmalanyla dikkati çekıyor
Iardı. Hükümet yetkililerinin or
tak tutumu, geniş kitleleri Mart 
ayıyla birlikte başlayan dönem
de daha "al:ı" Ilaçlara alışbrma
ya yönelık bir tutumdu. Başba
kan'ın kul1andı!!1 deyimle 'lUrki
ye'yI bır "özveri" dönemi bekli
yordu. 

Başbakan'ın "özverı" sözüyle 
tanımladıRı politika, w1ün dün-

Mimarlar Odası 

yada son yıllarda moda olan 
"kemerleri sıkma" politikasının 
'lUrkiye ıçın "yumuşatılmış" 
ifadesiydl Ve Başbakan'ın hükü
metin yeni a1acaj!ı önlemlerı 
haklı gösbırmek için özeUlkle 
'lUrkiye dışındaki ülkeleri kullan
maya çalıştı!!ı dikkatleri çeH 
yordu. 

neri sürülen mantık şuydu: 
'Bü1ün dünya yeni bir ekonomık 

bunalımın eşl�lne gelmiş tL İran' 
daki soo gelişmeler, dünya pelrol 
arZlnı dahi! da sınarlayuak bu 

Gelel bni UrarllnIIlJIIl .. t içil 
1Ikı)ile&ille "raılar 

Mımarlar oduı Genel Kurulunun ner.de tGPIanaC:aiı ko
nusu, ıwm lllredir sUnak baJına da )'II1IIYan çllltkDl haber
lerIe bır belirsizlik taşıdı. oya kı Mımarlar OdıR Genel Ku
rulunun Istanbul'da toplanması seçen Genel Kunı!Jın 1ıInnY
la sapıanmıştı_ Ancak ııkıyllnedmden prekll Iznln alınması 
IOruIIU uzun ılinı kaıiıuoyuıııı ....... eUl_ GaıeteIerde lirK:e 
sıkıyönetim tarııfmdan Genel KUrul ... ı.t.nııuı·da yapıl_ 
na IZIn vwilrMdiilne, ardından da vwildlllne nlfldn lıabeıfer 
yer aldı_ 

GIInIOk baJına yansıyan bu çelJıkDI ııaıı.teriıı ardmda 
Genel KUrUIa y&ıellk oy hesapları Jıulunnıalaaydı. Genel Ku
nıiun Istanbuı'da topiinmuı dunıııııında yllolJlml elde ıuı
ıllik açıSınıIIn pek avanii)iı OIuıayaaidInııt ıı.aıııı. .. w' 
iJUıııııı oda Merku yCInetImIncIe atırhklı olan ırubun atrIIfm. 
lerı, daki çellııcnılıaberlerlıı temel nidenl oldu. Buaıın
kıl yllnetlm yaai baiamdan hiçbir IRk oinıadıtı tıaıcıe. Sıkı
YInedın KoıııııtaııIıItna bır yazı v-ak. Genel KuruI'un i. 
..... ·da tDp!anallllYK'lmın "ıeyldlnl" IIIIıdL ArdınCIIn da 
Genel Kurulun Mkan'da IOpIamıalml duyınn Ilanlar ver· 
dı' B...-ıne kadar keskinliii kimselere bırakmayanıarın bu ii-
keslzllll oda çevrelerinde pnl, bır tepkiye yol aÇıl. Genel 
Kurul kanrlanna, Oda khleslne sayıııyıılırev bilenlerin karıı 
çlkıılan sonucunda, Oda yönetlc:llerl Genel Kurulun Istan
bul'da ıoplanması ıçın bır kez daha Iılrlılmde bulunmak du
'WIIunda kaldılar. 

BuııDn Istanbul SlkıYÖllellm Komutanlılı tanfından yapı
lan açıklama Ile Genel Kurulun ıstanbul'da toplanması ıçın 
gereklı Iznln verıldılı açıklandı. Buna karıın alınan haberlere 
göre Mımarlar Odası Genel Kurulunun nerede toplanacalı, 
Oda YÖlletlcilerl tarafından belirsiz bırakılmak, Ankara'da 
toplanması sallanmak Isteniyor. Genel Ku ul kararlarını uy
gulamamak Için sıkıyönetime başvuranların, gÖrilşlerlnln "te
yidlnl" Isteyenlerin oluşturdukları bu dOğUm önOmüzdekl 
günlerde çözUlecek. 

bunahma kamçılayıcı bir etkı 
uyandmYOldu. Şimdi Türldye' 
nın de almak zorunda olduj!u 
"özveri" 6n1emler� w1ün dünya
da alınan ve alınacak önlemler
den daha farklı deRUdi 

Ankara'da yaygın olan haber
ler, hükümetin yenı "acı ilaç" 
reçebısinin, Maliye Bakanı'nın 
Paris'e ulaşmasından önce açık
lanacalıı yönündeydi YürUyüş 
baskıya hazırlandı!!ı snda bu 
haberler henüz kesinleşmiş dellU
di Ne var ki Paris'bı OECD yet
kilileriyle yapılacak görüşmelerin 
nibıli!!i bütün açıklı!!ıyla tahmın 
edilebiliyordu. Maliye Bakanı' 
nın önünde, herşeyden önce 
IMF'nln ve OECD'nın öne sürdü
i!ü devaliasyon 'koşulunun yu
m uşatılması sorunu vardı. Son 
bir hafta Içinde yayılan haberler, 
IMF 'nin en azından bazı ortalda
nnın, devalüasyon konusundaki 
ısrarlarını hafiflettiklerini Öne 
!Ürmeye başlamış tL 

"Kemerleri sıkma" paketinin 
ipi çözülmeye başladıkça, gerici 
Milliyetçi Cephe muhalefeti de 
bu paketin uygulanmasını faşist 
demagoji ıçın kullanmak iızere 
kollan sMyordu. özellikle AP 
yönetiminin, Ecevit Hükümetinı 
düşürebilmek için asıl ve ıon 
kozlarını son bahar, sakladıilı yö
nündekl haberler bu bakımdtın 
temelsiz de!!ndi AP yönetiminin 
hesabı, Ecevit !ilkümetinin uygu
layacaRı yenı ekonomık önlemle
rin faturasını wtünüyle yine Ece· 
vlt'e ve partisine YÜkleyebilmek· 
tL 

Ne var kl geçti!!imiz hafta 
Genel Kunnay Başkanı Evren' in 
sı!uyönetbn uygulamasıyla ilgili 
uzun demecl, MUliyetçi Cephe 
muhalefetinin, hükümetle sıkı· 
yönetim arasındaki UlşkUer üz� 
rinde yaptı!!ı hesapları gözden 
geçtrmesini zorunlu kılıyordu. 
Evren'In demecl, MC partileri· 
nin, sıkıyönetbnln, Ecevit hükü· 
metinin düşürulmesi ıçın gere
kenleri kendileri hesabına yerıne 
getirece!!1 blçbnlndekl tasarıları
nın tam da gerçe!!1 yansıtmadı�ı
nı gösteriyordu. 

Hükümetle sıkıyönetbn ara· 
sındakl Ulşknerln en azından 
şimdilik bır "uyumu" yansıttı�,. 
na Ilişkin belirtileri nasıl yorum· 

lamalıydı1 Bu, sıkıyönetimin, !ii
kümet tarafından ilan ediliş ge
rekçeleri yönünde işlev görece!!� 
nin bir kanıb mıydı? Yoksa bun
dan çok, hükümetin, sıkıyöneti
min bütün uygulamalarını sessiz 
sedasız kabullendilıi ve kendisine 
yasal olaraK düşen denetleme ve 
yönlendirme görevini başkalan
na baakbeı anlamına ma geliyor
du? 

BASKı Y ABALARı 

Gelişmeler, hu sorulann, !ii
kümetın kendisine dişen sorum
luluRa uygun davnndı!!ı biçi
minde yorumlanarnayacaRID1 
gösbıriyordu.GaIlp ihtimaL, Ece
vit biikümetinin, sıkıyönetim uy
gulamasıyla bırlıkbı, demokratik 
hak ve ö7ii!rliklerln ve bunlann 
kullanılmasının klSıtlanrnasl yö
nünde yeni ödinlere kendisini 
baRlaması yönündeydi DlRer bır 
deyışle Ecevit Iilkümetl, demok
ratik hak ve ö7ii!r1üklerln kısıt
Ianması, faşist odaklann ÜZlerln
deld örtillerin yerli yerinde tutul
ması doilrultusunda kendisinden 
beklenen işlevleri yerine getirme 
zeminine dOi!ru hızla kayıyordu. 

Millet Meclisi'nde tartlljılına
sına başlanan "tedbırler paketi" 
yasa öneriler� bu kayışın en be
lirgin kanıbydı. Kamuoyuna alış
bra alışbra takdim edilen "bukı 
tasarıları", şimdi hükümetin de. 
bıklerinin sa!!lamlaştt!!ı görünü
münden güç alarak gOndeme ge
tiriliyordu. Anlaşılan hükümet, 
an tidemokratlk güç ve odakla
rın albnda kalmaman ın yolu ola· 
rak, onlarla uzlaşma ve "iyi &e
çlıune" takti!!inl benimsemişti. 

Bu takti!!in, yalnız hükümeti 
de!!U, aynı zamanda ülkedeki de
mokratik mevzi ve kaunımlan 
nereye götürebilece!!I, bugüne 
kadarki deneyimlerle ortaya çık
mışta. Demokratik güçlere, ant� 
demokratik, gerici, faşist odakla· 
ra "iyi geçinme" politikası karşı
sında rehavebı kapılmak deeil, 
son derece uyanık olmak görevi 
düşmektedir. Demokratik hak ve 
özgürlüklere yönelen sınaIamala
rı ilerici ve demokratik �çler 
eliyle meşrulaştama çabalarına 
olanak tanııunamalıda. 

______ ___ ___ ıgm=-___________ _____ ... ___ ___ ___ _________________ • __________________________ __ 



Mikdat -Şimşek' lerin 
arkasındaki odaklar 
dağıtılmalıdır 

Karadeniz Teknik üniversitesi öğretim üyelerinden, sosyalist bi
Lim adamı Netdet Bulut'u öldürmekten sanık olarak aranan, faşist· 
hareketin besleyip büyOttilğü, lokallerind� yatırdığı, eline otomatik 
silahlar verip hedefler göstererek ortaya saldığı piyonlardan biri olan 
Mikdat Şimşek, Ankara'da polis tarafından yakalanarak geçtiğimiz 
hafta basın mensuplanna gösterildi. Ulus'ta bır a .... katın bürosunun 
tuvaletinde yakalanan sanık, ifadesinde Necdet Bulut'un öldürülme
si olayının yanısıra, yurdun çeşitli verterlnde birçok öldUrme ve ya
raiama olayına da kanştı� iti
raf etti. 

�RENCI YURTLARıNDAN 
PARTI LOKALLERINE 

Mlkdat Şimşek, polise verıneı 
Ifadesinde, Mllliyetçl Hareket 
Partisi De IlIşklslnl de açıkça or
taya koyuyordu_ Uzun süre An
kara'da kaJarak MHP AltındaR 
Dçesl gençUk lokallnde çay oca
emda durduRunu ve burada ken
di kendisini kaza sonucu SIIaIıJa 
yaraladı� bDdiren Mlkdat 
Şimşek 'In en büyük özeliiRi "gez. 
g1nci" olmasıydı. Trabzon do
Rumlu olan Mlkdat Şimşek'in 
kendi anlattılıl "yaşam öyküsü" 
şöyleydi: 

"Küçük yaştan beri � görü
şü benimalyorum. Trabzon'da 
Ukolrulu bitirdikten sonra bir sü
re kerestecilik yapan babamın 
yanında çalqtım. Bu arada kanş
tıRım uk olayda 101 ııörüşü be
ııimleyen arkadqlanm tarabn
dan bqımdan yaralandım. Daha 
ıonra temin ettlRJm bir SLIa1ı1a ıs. 
tanbıı!'a gittim. Trabzon öğrenci 
yurdunda kalırken bir kabvede 
üzerimde SIIaIıJa yakalandım. 

Bulut 'lin ""nu prof..-yo· 
Mi ""ni Mllıtlat Şimfelı cinGyet
leri itiraf .tJ.iyor. 

MItbat Şentürk takma adıyla 38 
gün cezaevinde tutuklu kaldım." 

Necdet Bulut'un katill daha 
sonra Trabzon'a dönerek bir süre 
EmnIyet MiidiirlüAilnde ayakkabı 

boyacılıRı yaptı�, bu nedenle 
"saR görüşlü" arkadaşlan tarafın
dan "ajanlıkla" suçlandılıl ıçın 
Karadenız EteRUslne gltınek zo
runda kaldıRım açıkbyordu. 

Küçük yaşlardan beri "ülkücü" 
lerle sıkı bai!1an olan Mlkdat 
Şimşek, bu arada birçok öldür
me ve yaralama olayına kanşı
yordu. 1977 yılında İstanbul 
Ümraniye'de sol görüşlü öi!rencl· 
lerln üzerıne ateş açarak ıkı kişi
YI yaraladılıl, aynı yıl Sultanah
met meydanında Zeki Bük adlı 
öjrenclnln öldürülmesi olayına 
Urıştıi!ı bDdlrllen katU, Karade
m Erei!IIsI'nIn Araph bucai!mda 
1978 Haziran'mda Taner Aday' 
n yaralanması De Ankara Altın
!ai! caddesinde bir kitapçı dük
wıma patlayıcı madde attıllım 
ıla Itiraf ediyordu. 

FAŞIZM BILIME DüŞMAN 

Küçük yaştan beri kanştılıl 
olaylarda "deneyım" sahibi olan 
Mlkdat Şimşek, daha sonra daha 
büyük boyutlu ve tam profesyo
nelce bir SUIkaSt olayında gÖteV
lendlrlllyordu. Trabzon'dan tanı
dılıl ve Trabzon' daki "ülkücü 
gençDi!In teşkllatIandmlması" 
De göıevü "Saka)" Jakabı De anı
lan Mustafa Seyhan'm, kendisini 
"ülküdaşların" bannak olarak 
IruIlandıi!1 Boztepe ınabaIIeslnde
kı bir klliaenln altında bulunan 
kulJanılmayan bir eve götürdül!ü
nil, burada daha önceden tanıdı
lıl "ülkücü" Temel Kahvecl, HU-

seyln Koloi!lu,l1ban Karabanoi!
lu ve Tamer İpekçloi!lu De birUk
te Necdet Bulut'a yapılacak SUL· 
kastı pJanladıklannı anlatan ka
tU, Mustafa Seyhan'm daha son· 
ra kendilerine sUab verdli!1nI bil
diriyordu. Yapılan plan getei!ln
ce saat 21.30 sıralarında Mustafa 
Seyhan'm kuUandıi!1 Anadol 
marka bır otomobile binerek 
Trabzon-ruze karayolunda KTtl 
SaIıU sitelerine sapan yol iizerln
de barikat kurduktan sonra Nec
det Bulut'un otosuna hep birUk· 
te ateş ettiklerini de belirten 
Mlkdat Şimşek, daha Sonra aynı 
eve geri dönerek SIJabJan Musta
fa Seyhan'a geri verdiklerini bD
dirlyordu. 

Sulkaat sonucu ai!ır yaralanan 
sosyaUst billnı adamı Necdet Bu· 
lut bır süre sonra yaşamını yitl
rlrken, eşi Neşe Bulut De oi!lu 
YIRlt Bulut da olayda tabanca 
kurşunlanyla yaralanıyorlardı .. 
Billnıe düşman faşizm, böyleUk
le bu hepsini besleyip biiyüttül!ü 

, militanlardan birinin acımasız 
namlusupdan çıkan kurşunlarla 
ülke çapmda dei!erlI bir billnı 
adamının yaşamına kıyıyordu. 

Necdet Bulut'un ÖldürülmesI, 
eşi ve oRlunun y�yla 
sonuçJanan bu Ijrenç SUIkaSt sa
dece Mlkdat Şimşek adlı gözü 
dönmüş katUln ve olaya kanşan 
beş arkadaşının çerçevesi ıçınde 
ele aImamaz. Bu kanlı SUIkaSt1 
yerıne getirenler, bu cinayeti 
"kendi başlanna karar vererek" 
"Iemış oJamazJar. Bu olaydan 
sonra Adana' da dört k1f1nln ölü
müyle sonuçJanan bir kabve tara
ması olayına karışan Mlkdat 
Şimşek'I cezaevlnden kaçtıJı;taıı 

sonra ıkı ayda sekız k1f1 öI<!ürdü· 
i!ilnü bUdiren VeU Can Oduncu' 
yu, canı sıkıIdıi!1 ıçın adam öldü
ten Ferbat TüyIÜZ'Ü yönlendiren 
güçler vardır ve bunlar beDldir. 

Daha küçük yaşlarında eDeri· 
ne sUab verDetek sosyaliitierin, 
DerlcDerln, demokratların iizerl
ne aaIman katilleri yetiştiren ör
gütün ve poDtık hareketin kImU
i!i artık hiçbir kwıkuya yer bı
rakmayacak biçimde ortadadır. 
Necdet Bulut'un katill sadece 
Mlkdat ŞIm,ek De arkadaşlan 
dei!U, onlan yönlendiren, onlara 
emir veten, SUaIı ve para temin 
eden, salılannıalarmı aaj!layan, 
ülkenin bir ucundan bır ucuna 
göndererek cinayetler Işleten fa
şist harekettir. Bunun ıçın sade
ce bır plyon -olan bu katilleriıi 
ortaya çıkanlıp yakaJanmalan 
yeterli dei!Ddlr. Asıl zorunlu' 
olan, Mlkdatlan, Tüysüzlerl, VeU 
Odunculan örgütleyen, işçi sını· 
fına, onun yandaşlarına, Dericile· 
te, demokratlara, billnıe, 1nSanIı
i!r. düşman oc!aRm ortaya çıkan)· 
masıdır. Necdet Bulut'un öldU
rüImesl olı!yı, sadece Emniyet 
Müdürlüj!ünde başı öne eRlk suç· 
larml Itiraf eden bir katUln kişi
sel "suçu" dei!U, büyük aermaye
nın en gerici, en azgın, en ırkçı 
keslmlerlnln faşist diktatörlüRü
nü kunıııı etei!iyle yola çıkan fa· 
şlst poDtlk hareketin, bu etei!e 
ulaşmak ıçın uyguladı!!ı eylem· 
ler zincirinin bir balka.sıdır. 

- NeCdet Bulut'un katillermuı 
yakalanması önemU bir olaydır. 
Ancak, bu olayın ardındaki fa· 
şlst odai!m eylemlerine tümüyle 
bir son verilmedikçe, bu odaRm 
yok edllınesi için getekenler ya· 
pılmadıkça, gelecekteki yenı sal
dırı, cinayet, terör olaylar...m 
önlenmesı yolunda en küçük bir 
adım bDe atılamamış olacaktır. 
Düşman, eli kanlı mllitanJarm
dan, talimat verici merkezlere, 
faşist parti lokallerlnden, faşist 
örgütlete kadar bir bütiin olarak 
ele aIınınaIı, gelecekte bu tür 
olaylan önlemek ıçın en bqta 
"örgütleyici" yok edilmelidir. 

Demokrasişehitlerinin anısına 
Tüm ö i!te tım üyeleri DemeRI 

(TüMöD) tarafından demolaa· 
tık ve özerk üniversite mücade
lesine en çok katkıda bulunan 
klşDete ber yıl verilmekte olan 
Seba Meray Onur ödülü faşist 
saldınlar sonucu öldürülen dört 
bnhn adamına, Doç.Dr. Orhan 
iavuz, Doç.Dr. Bedrettm Cö· 
mert, OrdProfoDr. Bedrl Kara· 
fakloi!lu, ve Y .Prof. Dr. Necdet 
Bulut'a verildi 

ödül töreni 28 Şubat fitil 
ODTü öi!tethn üyeleri DemeRI 
lokalinde yapıldı. Tötende ilk 
konuşmayı yapan TüMöD Ge· 
nel Başkanı Prof. Dr. Nuri Kara· 
can Seba Meray Onur ödülü'nün 
anlamı üzerinde durdu. özerk ve 
demolaatlk ünlverailllnln özellik
le Türkiye gibi ııerl kalmış ülke
lerdeki önem ml vurgulayım Ka· 
racan asd amacın demokratik 
ünlvenllll oldul!unu, özerklıRın 
ancak bunun getek koşulu oldu· 
Runu belirttL Karacan bugün ill
kemlzde demolaatlk ünlverslteyl 
gerçekleştirmekten betiız çok 
uzak olunduRunu, bu nedeiıle bu 
yolda mücadelenin çok büyük 
önem taşıdııımı söyledl Prof. 
Karacan sözlerine şöyle devam 
etti: "Onun lçmdir kı özerk ve 
demokratik üniversite mücadele· 
ıine en çok katkıda bulunanlara 
verilen Seba Meray Onur öclili 
ayn bir anlam tatıyor. BUdlRI·_ 

niz gibi bu ödül Dk defa &eçen 
yıl sayın KTü Rekt&ü Prof. Dt. 
Erdem Aksoy'a verDmiıjtI. Bu yıl 
Yönetbn Kurulumuz öılilün Or· 
ban Yavuz, Bedrettin Cömert, 
Bedrl KarafaklOi!lu ve Necdet 
Bulut'a verilmesini oyblrlll!lyle 
kararlaştırdJ. Bu arkadqlann do
i!um yerlerI, yaşlan, uzmanlık 
alanlan farklı. fakat onlan bir
leştiren bır nokta var: Düşilnce
lermin yönü, Türkıye'nın daha 
aydınlık bir geleceRe kaVWjmasl 
ıçın özlemlerL Onlan birleştiren 
bır başka nokta da kendilerine 
sıkılan kurşunlann aynı faşıat el
lerden ÇıkmaSL" 

Bu dört bilim adamını birle,-

tlren bir noktanın da - bir fin 
önce alınan bir haberden öjrenl
lenin dışında - bugüne kadar ka· 
tUlermln bulunmamış olması ol· 
duRunu belirten Karacan, 
demolaatlk üniversite mücadele
sinde hayatlannı öne süretek mü
cadeleyi YÜlÜtenlerm sadece bu 
dört bDIm adamı olmadııımı söy· 
led� ai!ır yaralanan, saldmya ue
rayan, sütekll tehdit altında 
yaşayım öl!retim üyelerml hatır
lattı. Karacan sözlerini şöyle b� 
tırdı: "Bu olgular buglitiln Tür· 
klyeslnde üniversitede demokra· 
tik mücadelenin zorluklannı ve 
siyasal Iktidann ne kadar yeter
siz oldullunu gösteten tipik ör-

neklerdir. CHP iktidannm başa 
geçtiei günden bu yana saldm
·Iarın dunnanıış olması, bugünkü 
sıyasal iktidann yeteri kadar me
selerJn üzerme ei!ilmedllıinl ve 
"m ciddiyetini yeterince anla
madılılru gösteriyor. 'lUrklye' de· 
kı faşizmi yeteri kadar delıerlen
diremeyen ve onbeş glinde asayi· 
şi sa!!layacai!ını söY\l;,dlkten son· 
ra ondört ay sonunda hillil faşist 
odaklann üzerme yülÜmeyen bır 
Iktidar, sanıyorum kı, en azından 
kendisi ıçın çok ıyı bir gelecek 
baznlamıyor. 

"Getek Orhan Yavuz, &etek 
Bedrettm Cömert, Bedrl Karafa· 
kıoi!lu ve Necdet Bulut bize nasd 
davranılacai!ını öi!tettUer, yolu
muza )şık tuttular. Hiç unutul \
mayacak şerefli isInıIer ve anılar 
bıraktılar. Biraz sonra bu ödülü 
onlar adına alacak olan eşleri ve 
çocukları onlarla ne kadar öi!ün· 
scler yerldir." 

Tötende daba sonra konuşan 
ODTü öl!rethn üyeleri DemeRi 
Başkanı Doç Dr. Ersın Tulunay 
Seha Meray'ın kiıjDli!1 üzermde 
durdu. Tulunay şöyle devam et
ti: "Bu yıl Seha Meray Onur 
ödiii fa,lst canDerce kurşunla· 
nan dört bDhn adamına veril
mektedir. Bu arkadaşlarımızın 
buglin burada bUıunamamalan 
bile 'saldırılar hangi taraftan &e
lirse gelsin' kli4eslnl öne süterek 

tarafsızIık yaptlAınl zannedenle· 
re berhalde yoi!un saldmlann ne
reden geldl!!mi açık seçik göster· 
mektedir.' öi!tethn üyesinm ta
rafsız oJamayacai!ın� gerçei!m, 
dOl!runun yanında taraf tutmak 
zorunda olduRunu belirten Tulu· 
nay sözlerini şöyle bitirdi: "Or· 
han Yavuz, Bedrettm Cömert, 
Bedri KarafaklOillu ve Necdet 
Bulut dol!runun ve nermln ya
nında olduklanndan ötürü karan
lık &üçlerce, faşist canileree kur
şunlanmışlardır. Onlann yaşam. 
ları ve anılan biziete ber zaman 
önder olacaktır." i -

Tötenln so!\ konuşmacısı MD· 
il ERltbn Bakanı Necdet U!!ur' 
du. URul'un konuşmRsmda, ken
disinden önce söz alan bilim 
adamlannm ele,tirl konusu }"Pp. 
tıkları hükümet polltlkul1ll haldı 
plllnneye çalışan bır üslubu 
benimsediRI dikkatlerden 
kaçmadı. Ui!ur'un konuşmaııyla 
bnhn adamlannm açıklamalan, 
'LU rk iye , de faşist katılamıann ar· 
kasmdakl oda1ılara kar,ı blrblr� 
nın tam tersi ıkı yakla,ımı shn
geliyordu. 

Törende daha sonra Orhan 
Yavuz'la Bedrettm Cömert'1n 
öclillerml eşleri Şadiye Yavuz 
ve Augustlna Cömert, Necdet 
Bulut'un öclilütil ol!lu YIRlt Bu· 
lut aldılar. Karafakıol!lu'nun 
öılilü btanbuI' da eş kıe verilecek. 
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Soda işçileri engelleri yıkarak başarıya 

YENI YILDA YENI STAND-BY 

Kısa adı IMF olan U1U11aıarası Para 
Fonu lle Türkıye aruında geçtll!lmlz yıl 
Nısan ayında Imzalanan ve ıkı yıllık bır 
süreyi kapsayan "Stand-by" aııJaşması· 
nın birinci yılı tamamlanmadan, yenı 
bır "Stand-by"dan söz edilmeye bıuılan· 
dı. Çünkü, bırıncı yıl Için IMF tarafın· 
dan öne sürülen koşullar yerine getlrU· 
memış, kamu kuruluşlanna öngörillenin 
üzerinde kredi kullandırılmı4tı. Aynca, 
bütçe uygulamasında Merkez Bankası 
kaynaklanndan yapılan borçlanma azal· 
. tıımamış ve eııfluyonun da % 20 dola· 
yında kalması saI!\anaıııamıştı. Sonuçta, 
Türkıye'nin, belirledll!l kotuUara uyma· 
dı!!ı karanna varan IMF 25 Şubat'ta sü· 
resi dolan 30 milyon özel çekme hakkı 
(yaklaşık 40 milyon dolar) tutanndakl 
üçüncü kredi dUlmlnI kullandırmadı. 25 
Şubat'tan sonra kuUanılması öngörülen 
25 milyon özel Çekme Hakkı tutannda· 
ki dördüncü dilimden de ses seda çıkma· 
dı. 'lUrkiye'ye "Taze Para" sal!larnayı 
IMF lle anlaşma ve bu örgütle olan iliş· 
kılere keilnlik kazandırma koşuluna 
baRlayan Yabancı BankaLarIa geçen haf· 
ta yapılan görüşmelerde aııJaşma taslak· 
ian üzerinde "uyuşma" sal!landı. MalIye 
BakanhRı ve Merkez Bankası'ndan onay 
alındıktan sonra 400 milyon dolarlık 
kredinin kuUanılabilmesi Için bankalarla 
yenıden görüşülecek ve son biçimini 
alan metinler, bu kuruluşlann teker te· 
ker onayına sunulacak. 

• 
YENI BOTÇE 

ÖZVERI BEKLIYOR 

1979 maU yılı konsolide bütçesi 406 
milyar 876 milyon lira olarak baRlandı. 
Bıuıbakan Ecevit ve MalIye Bakanı Ziya 
Müezzlnol!lu tarafından konuya ılışkın 
olarak Meclis kürsüıiinde yapılan konuş
malaıda ısrarla, mılletten anlayış beklen· 
dll!I vurgulandı ve "sanayiciden, kentli. 
den, köylüden, memurdan, Işçiden, her· 
kesten özveride bulunınalan istendi. 

• 
YABANCI SERMAYEYE 

YENl HARAÇlAR 

6224 sayılı yasa çerçevesinde yaban· 
cı sermaye uygulamasında yapılacak de· 'Rlşlkllkler konusundakl çalışmalar son 
aşamaya ulaştı. "Yabancı sermaye girişi· 
ne yenı bır yön getirme k ve ülkeye gele· 
cek yabancı sermayenin verımlı bır bl· 
çlmde kullanılmasını saRlamak amacıy· 
la" getlrlldl!!1 söylenen de!!lşlkllkler tu· 
rlzm yatınmlannın, yabancı sermaye pa· 
yına bakılmaksızın özendirilmesini ön· 
görüyor. Sermaye girişlerinde . makine 
Imalat, elektro mekanık ve petrol dışın· 
da kimya sektörlerini, "ara malı" ve 
"yatınm malı" niteliRindeki alanlan ön· 
ceUklI alanlar olarak belirleyen yenı dü· 
zenlemeye göre, yüzde 100 Ihracata dö· 
nük yabancı sermaye teklifleri, sektör 
önceli!!1 ve yabancı sermaye payına ba· 
kılınaksızın özendlrUecek ... 
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• 

Mersın Soda Sanayii' nde 8 
ARustos 1978'de başlayan grev 
dört buçuk ay sürdükten sonra 
CHP al!ırlıklı hükümet tarafından 
Aralık 1978'de ertelendi. Dört 
buçuk ay başan ile sürdürülen 
grev, Işyerindeki mühendis ve 
dll!er personelin de katılmasıy· 
la kamuoyunun dikkatlerini üze· 
rinde toplamıştı. soda Sanayıı' 
ndekl bu grev, YüRüYüŞ tara· 
fından da sürekli izlenmiş, 190 
ve 199'uncu sayılannda yeralan 
yazılarda konuyla ilgili gelişme· 
ler yeralımştı. Grev süresince iş
çiler ve teknik elemanlar üzerin· 
de işveren tarafından uygulanan 
baskılar, Bölge Çalışma Müdürtü· 
I!ü'nün işveren yanlısı kararlan 
ve hükümetin grevi kırmak için 
gösterdl!!i çabalar, YüRüYüŞ'  
ün anılan yazılannda açıklandı. 

Soda Sanayii işvereni, 8'i mü· 
hendis, 24 işçinin zorunlu Izne 
aynlmasına kadar, işyerinde üre· 
timl kendı çıkarlan yönünde di· 
ledi!!i gibi yapma politikasında, 
dizginleri bu kez Işçilere kaptır· 
dı. tşçiler işverenden yazılı Iş 
emirleri istediler, iş sonuçlannı 
da yazılı olarak raporla bildirdi· 
ler . Yasal haklannı da kullıUüihık 
pasif direniş yapmanın yoUannı 
buluyorlardı işçiler. tşverenin 
üretimi engelleme gerekçesiyle 
24 kişiye zorunlu Izin vermesin· 
den sonra, işçiler pasif direniş 
yöntemlerini de!!iştirdiler, fab· 
rikada gruplar halinde dolaşarak 
sloganlar attılar, kendi araIannda 

A.meriko' don ... 

çeşitli eRIenceler düzenleyerek 
morallerini yüksek tutmaya ça· 
lıştılar, Işveren yanlılannı fabri· 
kanın çeşıtlı bölümlerine sokma' 
dılar. tşçilerln bu hareketleri ba· 
zı maceracı gruplar tarafından 
taşkın hareketlere dönüştürülme· 
ye çalışıldı. 'lUrkiye tşçl Partisi 
üyesi Işçiler, bqından beri Işçi· 
lerln zararına olabilecek hareket
leri önlemeye, hareketı dol!ru 

hedeOereyöneltmeye çalıştılar. 

Fabrikada gelişen olayların, 
Soda Sanayii Işvereninin boyut
Iannı aşmasıyla, Şişe-Cam Hol· 
ding yetkilileri gelişmelere el 
koydular. Holdıng yetkilileri sa· 
dece parasal konulan içeren ve 
16 Şubat'ta çalışmaya başlan· 
madıRı takdirde, yasaları uygu· 
layaeaklannı belirten bir bildiri 
yayınlamak istediler. Bu girişim· 
lerinin işçiler tarafından engel· 
lenmesi üzerine, aynı bildiriyi ga· 
zetelerde yayınladılar. 

ÇaRnya ra!!men çalışılınama· 
Si üzerine, işveren, bir işyeri tem· 
,ilciSi ve bir sendika yöneticisi 
aariç, Izinli olan 24 kişinin de 
dışında, 24 işçinin iş akitlerini 
feshetti. 

Bu gelişmelerin sonucunda, o 
güne dek işveren ve Işçi arasında 
kalan ve sendikasız ama, ilerici 
nitelikleriyle bilinen kişilerin de 
aralarında bulundu!!u dört mü· 
dür, yedi şef ve üç mühendis, 
ortak bir bildiri yayınlayarak, 
olaylann sorumlusunun işveren 
oldul!unu ve toplu sözleşmenin 
bemen imzalanarak üretime baş-

Bay Fenit 'in maueraları 
Düşüneba iyor musunuz 

günümüz-Türkiye!sinde bir 
akşam TRT haber bülte· 
ninde aşağıdaki haber·yo· 
rum okunuyor? Isterseniz, 
birlikte okuyalım: 

" Iran haberlerin i  bü· 
mem izliyor musunuz? Biz 
bir poliBiye roman gibi te
levizyonlarda, radyolarda 
günü gününe izlemekteyiz. 
Iran Bon olaylardan Bonra 
anarşinin kucaRına a tılmış· 
tır. tran 'dıı kalan yedi bin 
Amerikalının tahliye.i bu 
hafta .onu yapılıyor. Tü,.. 
kiye, Türkiye'deki A meri· 
kan ÜBlerinin A merikalıla' 
nn tahliYeBi için kullanı/· 
maıına izin verdi. Tahran ' 
daki Amerikan .efOl'e lin in 
basılmasını. Amerikolıları" 
ölüm kalım mücadele,i ver
diklerini muhakkak ki  
duydunuz. E.kiden bir 
Amerikalının burnu kanMa 
bülÜn A merika oradada- d i· 
ye bir .öz ııordı, IJugünkü 
politika yu muşatıcı bir po' 
l itika, yine gazetelerde 
okuduk, Amerika'da Şah 
aleyhine lxışkaldıran ell i 
bine yakın tranlı öRr'enci' 
nin Iran i dan paroları gel
medil; için Amerikan mu
haceret makamlan tranlı 
öRrencllerin haftada yirmi 
."at çalışmalarına "" para 
kazanıp tah.illerine dellOm 
etmelerine izin uerdi. Dün
ya üzerinde Amerikan 
akyhtarllRı ne kadar dııl 

MEHMET TUNCA 
budak .alaa inaanın inan
mayacaRı geliyor. Hikaye· 
yi bUirsiniz, Lübnan'a 
Amerika/ılar çıktıRı za· 
man, koca koca harflerle 
aaR/Qra taşlara 'Yan ku go 
home', 'A merikalı Evine' 
diye yazmışlar, altına da 
ufacık 'Take me with you ' 
'Beni de beraber gölÜr' de· 
meyi ihmal etmemişler. 
Tahran 'ı tahliye eden 
Amerika/ılara da aynı söz· 
ler söyleniyor. Iranlılar, 
Amerika'nın ve �merika
ııların kendilerine ne kadar 
faydıılı oldultunu Amerika
Iı/Qr tran 'dan ayrılınca da· 
hD iy i anlayacaklar. " 

Olay, ABD de 1 6  Şubat 
1979 Cuma akşamı 21 .00 
ile 21.05 arası yaşandı. Ve 
binlerce TUrkiyeli yukar· 
daki "yorum"u tek haber 
kaynağı olduğu için (Türk· 
çe radyo olarak) zorunlu 
olarak "Türkiye'nin Sesi" 
adlı radyodan baştan sona 
dinledl 

Başta bizler, yani ABD 
de New York, New Jersey 
çevresinde geçici olarak 
öğrenim nedeniyle bulu· 
nan öğrenciler olmak üze· 
re, ABD'ye yerleşmiş Tür· 
kiye'l ilerin de önemli bir 
bölümü, kısacası binlerce 
Türkiyeli yıllardır Faruk 

Fenik (Mümtaz Faik Fe· 
nik' in kardeş i) Acentası' 
nın "Turkiye'nin Sesi'" d� 
ye adlandırdığı, gerç'ı:kte 
Amerikan emperyalizmi· 
nin öz ve sadık sesi niteli· 
ğindeki radyo bozmasını 
dinlemek zorunda kalıyo· 
ruz. Kimimiz gazetelere 
abone ' olamadığımızdan, 
kimimiz Türkiye'den daha 
seri haber alabilmek kaygı· 
sıyla her hafta Salı ve Cu· 
ma günleri yarımşar saat 
azap çekerek (eskiden bay 
Fenik'in bir de 1 saatlik 
televizyon programı vardı) 
bu saçmalığı yaşıyoruz. 
Zaman zaman örgütsel ve 
kişisel olarak bu "Zat"a 
gereken uyarılar yapılması· 
na karşın, sola sataşmayı, 
yanlış, kasıdı haber verme· 
yi ve herkese kendi yaptık· 
larını öğütlemeyi terket· 
medi. 

Bu kez, bu " Zat"ı Tür· 
kiye hal kına tan Ilmayı gö
rev bildik. Türkiye'nin saf· 
raları ABD de ne gibi işler· 
de kullanılıyor bil insin,ta. 
nınsın ve zaman i gel ince 
hesabı sorulsun dedik. 

• 

lanmasını Istediklerini açıkladı· 
lar. 

Bu bildirinin ardından, bildiri· 
yi Iın:ı;alayan dört müdür, altı şef 
ve iki mühendisin Iş akitleri, laz· 
mlnatlan verilerek feıhedildi. O 
güne dek işçilere karşı işverenin 
yanında yeralmış olan bu ki,i1er 
konuyla ilgili olarak kamuoyuna 
şu açıklamayı yaptılar: 

"Biz Soda Sanayi A.Ş.nin 
kilit mevkilerinde bulunan dört 
müdür altı şef ve iki mühendis 
22 Şubat günü topluca işten atıl· 
dık. Nedeni 21 Şubat günü ya· 
yınladı!!unız kısacık bildiriden 
başka şey olamaz. Ilgili Yönetim 
Kurulu kararının, sırf bu maksat. 
la aynı gece apar topar Adana'da 
buluşan Yönetim Kurulu Başka· 
nı ve Murahhas üye tarafından 
alındı!!ı anlaşılıyor. 

"Sümerbank temsilcisi dahil 
di�er üyeler nasıl olsa imzayı ba· 
sacaklardır. Işverenin bizzat ken· 
disinin en güveıiilir ve vazgeçiı· 
mez elemanlan arasında saydı!!ı 
bizleri böylesine görülmemiş bir 
acelecilikle işten uzaklaştırması· 
na neden olan bildirimiz, özellik· 
le grev ertelemesinden sonra, de· 
!!Işik zamanlarda ayn ayn yaptı· 
eımız öneri ve uyanlann ortak· 
laşa açıklanmış özetidir. tşveren 
toplu sözleşme için yaptıilı son 
tekliflerini gazete . ilanian ile 
!lçıklarnış bulunmaktadır. Ancak 
bunlardan esas uyuşmazlık mad· 
desinin iş güvenli!!i ile olduRu 
anlaşılmamaktadır. Bu güvence
leri ön planda tutmakla, çalışan
lann ne kadar haklı oldURu Ile, 
ispiyon raporlan üzerine keyle 
�6re, gerekçe bile göstermeksizin 
yahut sudan gerekçelerle 24 ele
mana zorunlu izin verilmesi, 
arkadan bir dieer 24 elemanın, 
sonra da biz onikilerin işten atıl· 
ması ve bundan sonrası için de 
daha büyük ölçülerde toptan iş. 
ten çıkarılmalann planlanması 
ile kanıtlanmıştır. 

"tşçi bugüne kadar anlaşılır 
nedenlerle zaman zaman hırçın· 
laşmışsa da savaşımını gene de 
vakarla ve olaylara neden verme· 
mek için dikkat ve olgunluk gös
tererek yürütmüştür. Ancak bas.. 
kının artması ve plarılandıilı gibi 
toptan işe son verme gibi eylem· 
lere girişilmesi, Soda Fabrikasın· 
da ve civannda olumsuz olaylara 
neden olursa, bunun sorumlulu· 
!!unun nereden kaynaklandıRı da 
bilinmelidir. Işimize son verilme· 
sinin tek nedeni olan bildirimiz 
gayet açıktır. Bunda kötü niyet 
aranması ve bulunması ise kötü 
niyetin kendisidir." 

Mersin Soda Sanayii'ndeki 
olaylar yalnızca bunlarla sınırlı 
de!!il. Petklm.tş Sendikası Genel 
Başkanı Mehmet Kıhnç 'ın da, 
Mersin'de Işverenle, işçilerden 
saklı görüşmeler yaptlRı bılıni· 
yor. Fabrikanın, holding yöneti. 
elleri tarafından gözden çıkan· 
labileceei de önümüzdeki gün· 
lerdeki bir başka gelişme oI.bl· 
IIr. Mersin Soda Sanayii işçileri 
bugüne dek çok şey öerendil.· 
bu olaylardan. Fabrikadaki bü· 
tün olumsuz gelişmelere kal'1ln, 
soda işçilerinin edindikleri de· 
neyler, bu sınavı da başuıy" 
vemıelerini saelayacaktır. 



Köy-Koop 'ta 
a ntikom ünizm 
si la hl 'geri tepti 

Köy emekçilerinin en büyük ekonomik-demokratik kitle örgütü olan
, 
Köy:Koop' 

un Vi. Olağan Genel Kurulu 24-25 Şubat günleri�de �a�ıldı:. 
�.öy-K?op un güçı�ne: 

rek çıktığı Genel Kurul'da yönetim kurulu üyelıklerın!n buyuk çogunluğuna de 
mokratik muhalefet" grubu adayları seçildL . Maocu ceridelerin desteğiyle yola çıkan merkez grubu, daha başlangıçta, kendı . . deki tutarsızlığın en ilginç örneklerini sergiledi. Yönetim Kurulu çalışma r:ıporu ���de verilen bilanço ve kar-zarar cetveııerinde, tahsil e�

,
ile

.
m

,
�yen ala�k!ar .. ıI� al.ı

n�cağı kuşkulu vergi iadelerinin bile muhasebeleştirilip kar a eklendı�ı .gorUldU. 
Bilançoda 64 milyon olarak gösterilen karın bUyük bir kısmı yukarıda belırtıle�. şUp
heli alacaklardan ve gayrımenkul değer artışlarından geliyordu. Delegeler yuksek 

KLrI'DN lLWKLm 
IIJR8J 'DJ IOLV�VLEU 

. GltlT VUMEYl}EK, 

Buna'da TöB-DER'in dışında de
mokBdk nhellkll bır başka yerel öjret
men &JIiıII var. Bu IIrJIIIIIn adı, Buna 
öiretmenl«1 YardımlaJma DemeAI. 
YıllardiınIıerJ de bu arıııırııa TöB-OER'e 
lcatılıııısıııı saAJamak ıçın bır mücadele 
vwll!yer. Ancak, TÖB-DER'1n bütünlın
de &MIen olumsuzluklar bu ınOcadelede 
de ..... ft bm "ekipler" bu rnüc:ade
le � de biiiiidt tııiiıınbnnı SIIrdIIrdO-
•• 

.... � Yardımlapna 
9inıeI' tiitaıııııcie -ııeıı birieş_ mı;. 
adeIIIIıIf ...... beri DIıııOIıraSi ıçın 
... GnıIM ...... w.ıı.rf iiııderiik .dı. 
,.... DIe yiiiiısi, at.D ..... , 1IftIdI 
.... f!id.ıiiiılllllıı JaIIaı;aIıIIIne ft 
.... � IçIıl  .... çaI-
,. _ .... tibiıııncia. ıwı.-ın 
........ 1IIItIıed itin biı 1caDrı .. . -
.. ........... ııinIn zarunlu oldu
a- -..cıuIar. 

o.ıolınıdk � Grubu 
.... bu piıfııiiiinn .,..ıIeyIc:1sI oldular. 
..... ıçın, YeNI derneiin TÖB-DER'e 
.......... keııclllerlnl \lsllendlrnMdllı. 
nı 1OyIedIIer. Demelln kongresinde 
TOB-DER'U 6Iretıııenlerln karşısındaki 
IIsI8yI desreldedller; koşullar henüz 
oIu,madan demeli felhetn.k istediler .. 
80dIn bunları yaparken tek kayıı�n, 
TöB-OER yönetlmlnl kaybetmemektI. 

Bir süre önce, y«el derneğin feshedi
lerek TöB-DER'e katılmasının sağlan
ması için kurulan komi�yona, önce De
mokrasi Için Birlik Grubundan da bir 
temsilci alındı, anQk sonradan tutarsız, 
sahte gerekçelerle OIB grubundan ölret
menin komisyon Uyeliği kaldırıldı. Daha 
sonra da komisyon dağıtıldı. Demokra· 
tik Merkeziyetçiler'in bu tutumu, TÖB
DER 'in birlilini balulamaktan başka 
birşey değildi. Ancak bu hesaplar tut
madı. Bu tutumları, öğretmenlerin bü
yUk çoğunlulunun tepkilerine yol açtı. 

Bu davranışların sahipleri, bugUne 
dek sürdUrdUkleri tutumu gözden geçir
mek, taşıdıkları sorumluluğun önemini 
kavramak durumundadırlar. Bunu yap· 
mak yerine, kara�ma, Iftira ve dayaıma. 
larla sorumluluktan kurtulmaya çalışan
�, TÖB-OER'e ,erçekten sahip çıkan 
öğretmen kitlesi ,örevlerini hatırlatacak
tır. 

kar göstermenin gerekçesinl, Ge· 
nel M"üdürün kiirdan yüzde 5 
prim aiınasına yordular. İşin asıl 
Ilginç yönü Denetleme . �urulu 
raporunda be1irtUenler ıdi. Ra
porda' Denetleme Kurulunun be
sapıar: kısmen Inceleyebıı�ııı, 
Genel Kurulun bir gün öncesıne 
kadar hesaplann incelenme. ola· 
naltı bulunamadııtı, edlnllebilen 
bilgiler ışıııında nohut, elma, 
sandık, pamuk satışlannda zarar 
edUdll!i, yerli ve yabancı tüccar 
ve aracı t"ırmalarla yasa1ara aykın 
anlaşmalar yapıldı!!ı ve tum pa· 
zarlama çalışma\annda zarar 
edildlııi, milyonlarca IIra\ık ala
caklann tabsUlnin Olanaksız de
necek kadar kuşkulu oldultu, ve· 
resiye mal satışlan karŞılı!!1 1981 
yılına kadar uzanan uzun vadeli 
senetler a1ındııtı ve Köy·Koop 
ekonomık darboııaza sokulurken 
bazı aracılann zengin edlldl!!i di
le getlrillyordu. 

i 
Buna ek olarak Yönetim Ku

rulu içinde bulunan muhalefet 
grubunun çalışma raporuna koy· 
duklan muhalefet şerhleri de U
ginçtl. Muhalitıer, yönetime ege· 
men olanlann yolsuz1uk ve usul· 
süzlük yaptı!!ını açıklıyor, köylü· 
lerin sırtından kiınlerin geçin dl
ııinl, dost, abbap, akraba kayır
mAıanııın belgelerini sergiliyor· 
lardı. 

. Böylesine gergin bir ortamda 
başlayan Genel Kurul sonuna ka· 
dar beyecanb havaanı koruyarak 
sürdü gitti. Bir yandan, CHP'liylz 
diyen gmka' lann baakı ve terör 
çabalan, öte yandan laçkalaşmış 
antikomünlzm sllabı bile merkez 
grubunu kurtannaya yetmedi. ' 

Genel Kurul' da dikkati çeken 
en önemli konulardan birisi de 
delegelerin sınıfsal konumu ldı. 
Kürsüye çıkan üretıcı köylü par
makla sayılacak kadar az iken, 
tüccar, muhasebeci, avukat, bU
rokrat boliultu dikkatleri çeki· 
yordu. 

Bu durum Köy·Koop un geç· 
miş yönetimlerince nerelere gö
türiilınek IstendiRinin açık bır 
göstergesi olsa gerektir. Yeni yö
netimin, küçük ve orta köylUlU
!!1In ekonomlk-demokratlk müca· 
dele aracı olan Köy-Koop'u kitle 
tabanından soyutlarnak ve glde· 
rek sennayeye teslim etmekle so· 
nuçlanacak bu gldlşe "dur" de· 
meılnln hayatı bır görev oldultu 
ortaya çıkmıştır. 

Sonuçta ve herşeye raRmen 
herkes bu genel kuruldan bazı 
denler çıkardı. Taatıyecı, antlko· 
mllnıst, bölücU eylemler ve Işçi· 
köylü Ittlfakım bilinçli olarak 
engellemeye çalışanlai bertarat 
edildI. Böylelerine maQCu ve gur· 
ka desteııı bile kar etmedi. 

• • •  

Ve çeliğe su veri ldi 
" .  Selam selam enternasyoııali2me!" 
". Faşizmi ezeceltlz! " 
". Her zaman, her şartta görev ba· 

şında! " 
"- Silabıınız Partbnlz, yaşasın kong

remlz! " 
"- Sosyaııst Türkıye! .... 

Türkiye Işçi PartıSı'nin 24-25·26 
Şubat günlerı Istanbul Spor ve Sergı 
Sarayı'nda yapılan 2. BüyUk Kongresi 
coşkuyla başladı ve sürdü, bilinç ve 
özveri kan dolaşımıyla tazelendl, disip
linli birlik; Ideolojik titizlik ve örgütsel 
bütünliğüyle, ba�sızlık, demokrasi, 
sosyalizm mücadelesinde bir mevzi da
ha kazanıldı, bir nitel sıçrama daha ya
pıldı. 

Ve çeli!!e su verildL 
Istanbul' da okullan tatil ettiren so

ltui!un toplantı salonunda katmerleş· 
mesine kar�ın kongreyl ilgiyle gözle· 
yen izleyicilere güven, Partiye gönül 
verenlere övünç, Partililere kıvanç ve 
gelecek için daha büyUk sorumluluklar 
ve görevler • veren 2. BüyUk Kongre, 
Türkiye Işçi Partisi Için yeni bir dö
nüm noktasını daha vurguladı ve Par
tililer tarafındaD şöyle itade edildi: 

"- Çark Başak yukarı, daha daha 
kani " yu .. 

Işçi sınıfı partisi olmanın, tüm 
emekçi kitlelerin tek ve gerçek kurtu· 
luşunun sorumluluitunu taşımanın, bi· 
limsel sosyalist ilkelerden ödün verme· 
den engelleri aşmanın çlzdl!!i bu gör· 
kemli tabloda hedefler slmgeleniyordu 

ıdeolojık, poııtlk, örgütsel bütünlü· 
ğüyle Parti bayrai!ını daha da yUkaelt
mek ... 

- - -
2. BüyUk 1(ongreslnden a1dıııl solu· 

i!u, 2. Büyük Kongresinin aldııtı karar
ları gene Partililer götürecekler kitlele· 
re, PartllUer duyuracaklar, yayacaklar 
kamuoyuna. 

Burjuva gazetelerinin ııaDer namusu 
"TIP'in 2. Büyük Kongresi'nde Boran, 
Demirel ve Ecevit'I eleştirdi" başlıklı 
dııra!!ında sükut edecektir elbette. 

Partilller, elleriyle, beyinleriyle, yU. 
rekleriyle taşıyacaklardır Kongreyl kit
lelere. Bugüne kadar yapbklanndan da· 
ha çok. 

Adını, iznini ahnadıııonız ıçın yaz
madıııonız bır CHP mUletvekUl mecııs 
kürsüsünden geçenlerde yaptı!!ı bır 
gündem dışı konuşmada faşist terör
den Söz ederken bır ara şöyle demiş tl: 

". Bahçelievlerde öldürülen 7 kışı' . .  
Ve kendisine "O (oş;'t katliamda 

ca�/annı yitirenler 7 'lürkiye l,çi Par
tilidir" dendlııinde şu yanıb vermişti: 

". Benim konu,ma metnimde de 
öy/eydi ama bizim grup yöneticileri 
TJp'in üıtünll çizdaer . .. 

öyle ya da böyle, üstü çlzUen Tür· 
kiye iŞçi PartıSı' dır ... 

1965 .. . 
1979 .. . 

o zamanlar "Bır 'lUrkiye Işçi PartUl 
girerse meclis çalışamaz" diyen man· 
tıkla, bugün 'lUrklye iŞçi Partisi'nin 
7 ba�ıızbk, demokrasi, sosyalizm 
mücadelesi erinin, Partilerinin adının 
kUrııUden okunmaaını engelleyen man· 
tık nesnel olarak aynı manbkbr, aynı 
sınıfsal duvardır ... 

Türkiye Işçi Partısı ve 'lUrkiye Işçi 
PartUUer bDlyorlar ki, sadece ve .. dece 
kendi sesleridir kitleleri satlara çai!n. 
cak, onları kazanacak olan. Fa,lzme 
karşı ör�tlü birleşik gücü oluşbıracak 
olan .. . 

_ . -

2. Büyük Kongre, 'lUridye Işçi Par. 
tlsl'nln nitel gelişiminin ışıııında, de
mokıasl güçlerine, yı2ınlara öncüiik 
görevinin önem ve yaf&lllsallıltını bır 
kez daha vurgulanıı, br. 

Şu ya da bu nam altında, şu ya da 
bu niyetle, Işçi sınıfının poııtlk hare
ket ve örgütlenmesi karşısında durula
rak faşizme ve emperyalizme kar,ı cid
di ve kahcı ve kazanmıcı miicadele edi. 
lemeyecel!i, tersine gericDlj!e su taşı· 
nacaıtı gerçeltl önüınizdekl dönemde 
daha çarpıcı blçbnde ortaya çıkacak
br. 

Partililer bu büyUk sorumlulultun ve 
rastlayacaklan engellerin bilincinde 
Kongreyi taşıyacaklardır kitlelere ... 

.* . * 
., · . .801. ,o� 'ol!. Tabii ben de ,ol 

omo . 
"- Amaf" 
' c  O da. bir türlü ;ekmiyar bir ara· 

ya!" 
"- Dam. d4m., 
". Bari kuramıyoruı .oıyalizmi 

kuralım jyiıi mi e/�yü%Ü diizlliin bir k .. 
pitolizmi " 

Ei!er sizler ıyı niyetli ve lzan', aday 
birer şakacı deltl1aenlz, • i1Itrlcl" ve 
" demokrat" \lostlannızla daha çok ha· 
lılar sereoekalnlz faşizmin YOlunL ' 

Ancaaa.k, ıtalya'larda, Almanya'lar
da, tarihin devrimci pratll!inde mah
kum ve It1as etmi4 bu kalanın entellek· 
tüel katmanda hili '!tırlıllı olu,turdu
itu Türkiye'de, bu katanın tahrip ve 
saldm alanlarını temizlemek ve aydın
latmak da gene i4çl sınıfl pertlslııln bi
Ihnsel sosyalist zenılnıılllne liifmekte
dır. 

- _  . 
Ve 2. Büyük Kongre, i4çl sınıfının 

politik önderliilinde tüm emekçl sınıt
laria birııkte demokrasi güçlerine, ay· 
dınlara, bUIrn adamianna, yazar-çlzer· 
lere, edeblyatçılara, ressaınlara, müzi&
yenıere, heykeıtra,lara ıon çözümde 
emek ve yaratlClhklan kar ve sömürü 
konusu olan tüm Uerlc� aydınlıkçı güç· 
Iere de bır ça!!ın nltelli!lndedlr. 

Beyinlerini, kalemlerini, zihinlerini 
mubayyUelerlnl, paletlerln� notalannı, 
yontueuluklannı faşizme ve emperya
ıı:ırne karşı bDeme, yeşertme çaltnsı
dır. 

Bır sllklnme, bır dumanı daıtıtma, 
hani şöyle bır sabah vakti yüzleri yıka· 
ma davetiyesidir. 

- _ .  
Yann kendlllillnden ve beklentUer

le kurulmaz. 
Yann ellerhnlzle, ellerhnlzln, yUrek

lerbnizln bırıııııyle kurulacakbr. 
Eller çocuklarımızın ba"nda elleri

mizln daha sıcak ve şefkatli dolaşmaıı· 
nı ve ııcacık bır ekmek gıbı tutmak I. 
t�orsak yannı ej!er . •  

Haydi işçi sınıfının .. tına! 
Haydi Uerl! . .  



1- PARTIMIz BILIMSEL SOSYA
LIzM VE PROLETER ENTERNASYO
NALlzMI ILKELERINE TITizLIKLE 
BAGLI KALARAK HER HAL VE 
ŞARTlA GöREV BAŞıNDA OLA
CAKTıR. 

1- Türkiye işçi sınıfının bilimsel sos
yalist partisi olan Türkiye Işçi Partisi; 

- Türkiye'nin somut koşullannın bi
limsel sosyalist açıdan somut tahliline 
dayanan programı ve işçi sınıfı partisine 
özgü tüzü�ü ile, saptadı�ı strateji ve uy
guladı�ı taktiklerle, denenmiş kadrolan 
ve başarılı geçmişiyle, işçi sııufımızın 
uzun bir tarihi olan politik mücadelosi· 
nin günümüz koşullannda örgütlenişidir 
ve bu mücadelenin yürütücüsü ve gelişti· 
ricisidir. 

- Gücünü tarihsel süreklilik ve bilim 
sel sosyalizmden alarak, işçi sınıfımızın, 
müttefiki emekçi sınıflarla birlikte yü
rüttü�ü, emperyalizme, faşizme ve kapi
talizme karşı ba�ımsızlık, demokrasi, 
sosyalizm mücadelesini her hal ve şartta 
örgütlü olarak, yılmadan sürdürmek ka
ranndadır. 

2· Işçi sınıfımıza ve uluslararası işçi 
sınıfına olan tarihsel sorumlulu�un bilin
cinde olan Türkiye Işçi Partisi; 

- Proleter enternasyonalizmini, işçi 
sınıfı hareketinin gerek ulusal, gerekse 
uluslararası düzeyde gelişme ve güçlen
mesinin temel koşulu sayar; 

- Enternasyonalizme, gerçekten ve 
özlü katkıda bulunabilmenin vazgeçil
mez bir koşulunun, kendi ülkemizde iş
çi sınıfının bilimsel sosyalist hareketini 
güçlendirmek, işçi sınıfını müttefikleriy
le birlikte iktidara yöneltmek ve sosya. 
list devrimi gerçekleştirmek oldu�unun 
bUincindedir. 

- Işçi sınıfı hareketinin özi;.!de ulus
lararası oldu�u ve hareko':.! ulusal ge
rekleri ile uluslararası gerekleri arasında 
uzlaştınlamaz çelişkiler olamayaca!!ı il
kesinden kalkarak, ulusal gerek ve politi
kalann enternasyonalist bir çerçeve 
içinde de!!erlendirilmesinl vazgeçilınez 
di�er bir koşul sayar; işçi, emekçi kitle
lerin enternasyonalist bir anlayışla e!!ltI
Iip bilinçlendirilmesi zorunluluj!una ina
nır; 

- Proleter enternasyonalizminin, 
tüm kapitalist ve sosyalist ülkelerin Işçi 
sınıfı partilerinin evrensel bilimsel sosya
lizm ilkelerine ballWı!!ınl ve bu teorinin 
ilkeleri etrafında birIIliini zorunlu kıldı
lIını; emperyalizm aşamasındaki kapita
lizme karşı mücadelede aralannda daya
Dlşmayı ve eylem blrll!!lni kapsadı!!ı gö
rüşünü teyid eder. 

- Dünya sosyalist sıstemının dünya 
devrimci sürecinin gelişmesinde ve başa
nlanndakl belirleyici rolünü gözönüne 
alarak, dünya üzerinde varol.n sosyallz-

min mevzilerini ve kazanımlannı koru
manın ve savunmanın, her işçi sınıfı par
tisinin günümüzde de önde gelen bir gö
revi oldul!unu vurgular. 

- Proleter enternasyona1izminin, ay
nı zamanda, emperyallı:ne kıırşı ulusal 
kurtuluş ve özgürlük mücadelesi veren 
halklarla dayanışma içinde olmayı ge
rektirdil!i görüşünü teyid eder. 

3- Işçi sınıfıınızın bilimsel sosyalist 
partisi olan Türkiye Işçi Partisi, dünyada 
ve Türkiye'de karşı-devrimci nitelilli bü
tün açıklıllıyla ortaya çıkmış olan ve 
özenikle günümüz koşullannda faşist 
tertip ve planlann yardakçılı!!ından baş
ka işlev görmeyen maocu ve bireysel te
rörist akımlar başta olınak üzere; goşiz
me, işçi sınıfı hareketinin burjuvazinin 
şu ya da bu kesimlerinin yedej!ine takıl
masını öngören sa!! oportünizme, bilim
sel sosyalizmden her türlü sapmaya, en 
kabasından en incesine kadar antikomü
nlzme ve antlsovyetizmin her çeşidine 
Ve burjuvazinin işçi sınıfı hareketini etki 
altına almaya yönelik tüm çabalanna 
karşı uyanık bulunmanın yaşamsal öne
minin bilincindedir ve bunlara karşı ide
olojik ve politik mücadeleyi kararWıkla 
;ürdürme azmini teyid eder. ' .-
, 4- Politik demokratikleşme sürecini 
geliştirmeyi güncel Ivedi görev olarak be· 
Iirtmiş ve ırkçı, şoven milliyetçili!!e ve 
baskılara, kınmlara sürekli kArşı çıkmış 
olan Türkiye Işçi Partısı; 

- Politik demokratikleşme sorunu
nun, baskı ve kısıtlamalann· daha a!!ır 
oldullu, etnik aynııla dayanan eşltsizıı· 
llln sürdürüldül!ü,son zamanlarda kışkırt· 
ma ve tertiplerin yollunlaştırı1dll!1 Dollu 
ve Güneydollu bölgesi ıçın, daha da ive· 
dı bir sorun oldul!u göriişündedir. 

- Dollu ve Güneydol!u bölgesınh 
bir sömürge olmadıl!ını, bu bölgenin öz 
gün çeıışki ve sorunlannın, Türklye'nb 
bütününün çelişki ve sorunlanyla birlik 
te, ancak işçi sınıfı Iktidarında, sosyalisı 
düzende tam ve nihai olarak çözümlene 
cel!lne olan Ipancını belirtir. 

- Egemen sınıflann bölgesel ve etnik 
aynmlar gözetmeksizin ülke çapında bü· 
tünleşmlş olmalan karşısında Işçi ve 
emekçi sınınann mücadele ve örgütsel 
blrıılllnl korumanın ve geııştlrmenln te· 
mel koşul oldullunu, bu blrıılli ve hare
ketin teklıılını esas almayan göriiş ve 
davranışlann hem bölge, hem de ülke 
emekçileri açısından, baskı ve terörden, 
faşizan uygulamalara olanak vermekten, 
maceracılıl!a sürüklenmek ve emperyaliz
min oyununa gelınekten başka bır so· 
nuç vermeyece!!lnl önemle vurgular. 

- öznel niyetleri ne olursa olsun 
emperyalizmin ve burjuvazinin Çıkıır ve 
planlanna olanak ve gerekçe saRlamak
tan öteye gitmeyen göriiş ve hareketlere 
karşı mücadele verirken, bııımsel sosya
lizmin ilkelerinden ödün vermeksizin 
birlik ve bütürılül!ün zora dayanarak de· 

TİP İkinci 
kararları 

iiil, özgür irade ile göıiilden se
çlllp kabul edilerek, eşltHlle, 
ö�rlii!e dayandırılarak ger
çekleştirllip pekiştirllecej!ine 
olan inancım belirtir ve parti 
ça1ışmalarım bu anlayış için
de yürütür. 

11- öRGÜTLÜ BIRLE Ş IK 
Güç YENILMEZ 

5- Emperyalizme ve faşizme .karşı 
mücadelenin de öncü gücü olan Işçi sını
fının politik örgütü Türkiye Işçi Partisi; 

- Emperyalizmin baskı ve tahakkü
mü altında bulunan ülkelerdeki ilerici 
hareketlerin son zamanlarda özellikle 
hız ve başan kazanarak, bır yandan em
pery&ııımın dünya ölçüsünde genel, öte 
yandan ülkemizin de içinde bulundu!!u 
bölgedeki özel çıkarlarnu giderek daha 
da gemettll!ini; bölgemizde yeralan ge
lişmeler, bu arada !ran'da gerici Şah re
jiminin çökmesi sonucu emperyalizm 
bakımından Türkiye'nın öneminin arttı
llıhı; dünya banşım da tehdit eden Ame
rikan üslerinin yeniden açılınasının ve 
mevcutlara yenilerinin eklenmesi yolun
dakl Istek ve dayatmalann bu durumun 
somut be1irti1eri oldullunu saptar; ulusal 
bal!ırnslZlık ve banş mücadelesinin güç
lendirilerek geliştirilınesinin artan öne
mine dikkat çeker. 

- Faşist tırmanışın hız1andırılması
nın ve faşizm tehdidinin, tekelci, büyük 
sermayenin ve büyiik toprak sahipleri
nin, sömürü düzenini .  kısıtlı demokrasi 
ortaırunda dahi sürdürmekte çektikleri 
zorluj!un sonucu olduj!u kadar, bir ya
nıyla da emperyalizmin baskı, tertip ve 
planlannın bır parÇası ve sonucu oldu
I!unu, bu durumu dikkate almanın faşiz
me karşı mücadelenin başanya ulaştınl
masında artan bır önem kazandıllını be
lirtir. 

- CHP 'nın izledilli emperyalizm ve 
büyiik burjuvaziyle uzlaşıcı ve tesııml
yetçi politıkamn, emperyalizmin tertip 
ve planlannm yiirürlül!e konmasım ve fa
şist tırmanışı kolaylaştıran bır etken du
rumuna geldl!!lne önemle ve tekrar dlk
katı çeker. 

6- Türkıye Işçi Partısı 2. Büyiik Kong
resi; 

- Parti Programı, ı. Büyük Kongre 
Kararlan, Demokrasi Bildirgesi, örgütlü 
Birleşik Güç Yennmez Bildirisinin ngi11 
böiümlerlnde yer alan nke ve hedenerin, 
şaşmaz ölçüt olan yaşamın dol!ruladıilı 
üzere, emperya1izme ve faşizme karşı 
mücadelenin esaslannı belirleyen temel 
Iıj!lgeler olarak geçerııılklerinl korudu· 
l!unu ve önemlerının günümüz koşuna
rında daha da arttıRım saptar. 

- Bu saptamadan hareket ederek, 
günümüzde yenı boyutlar kazanmış bu
lunan faşist tırmanışı durdurma ve fa
şizm tehlıkesını önlemenln,lşçl sınıfı ön
cülüllündekl sınıfsal ve kitlesel bır müca
dele ile bütün ilerici, demokrat, yurtse
ver güçlerin örgütlü birleşik hareketı ve 
direnişinin genştırıııp güçlendirilmesi ve 
bu güçlerin etkinHıılnln toplum yaşamı
nın her alanında artınlınU! ne ancak ola
naklı olduj!u görüşünü teyid eder. 

- Ulus&! baRımıızlık ve demokratık
leşme mUcadele.lnln ancak antıdemok
ratık ei!ilIm ve uygulamalann ekonomık 
kaynakJanna yönelmekle, ı,blrııkcl, 
tekelci büyük ııermayenln ve büyük top
rak sahiplerinin ekonomık ve poııtık 
egemenll!!inl sınırlamak ve giderek etkı· 

siz kılmakla kalıcı sonuçlara ulaşabilece
llini yenıden vurgular. 

7 - Türkiye İşçi Partısı 2. Büyük Kong
resi; 

- CHP yönetiminin sürdürdültü bu
günkü politikanın emperyalizmin ülke
miz üzerindeki tertip ve planlannın ger· 
çekleşmesi ile faşist tırmaruşı kolaylaş· 
tırdıi!ını, ulusal baııırnsızlık ve demokra· 
tikleşme yolunda engener yarattııımı be
lirtir ve, 

- Emperyalizm ve büyük burjuvazi 
ile uzlaşmaya dayanan bu politikanın 
terkedilerek, kendisine oy veren emekçi 
kitlelerin çıkar ve talepleri, kendisinin 
bu yöndeki vaadleri doııruttusunda bır 
poHtlka yürütmek, kitlelerin örgütlü blr
le,ik gücüne dayanan mücadeleye kabl
mak için CHP'ye çalında bulunur ve bu
nun kendisi bakımından da yaşamsal bır 
öneme sahip olduj!uııa dikkat çeker. 

8- Türkıye Işçi Partısı 2. Büyük Kong
resi ' 

� Işçi ve emekçi kitlelerin demolaa
tik hak ve özgürlüklerini kullanmalanna 
ve örgütlenme baklanna yenı kısıtlama
lar. ve zorluklar getiren antidemomtık 
nitelikteki yenı yua delllşlkllklerlnden 
derbal vazgeçilerek, demomtık hak ve 
özgürlükler üzerindeki kısıtlamalann kal
dırılmasını; 

- Işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin de
momtik hak ve özgürlüklerine ıımırla
ınaiar ve baskılar getiren sıkıyönetime 
son verllınesini, demolaatlk hak ve öz
gürlükleri ve bunlann lnınamlmaAnı kı
sıtlamak yerıne faşist terörün ardındaki 
mihraklara v� bu mlhraklann kayııakla
nna kararlı vi! ısrarlı bır blçlınde yllne
!inmesini talep eder. 

9- Türkıye Işçi Partısı, faşizme Uql 
örgütlü kitlesel mücadelenin aynca önem 
taşıdıRı günümüzde çoilu sendlka, mes
lek örgütü ve demomtik kItle örgütleri 
yönetimlerinin ve sapkın aIwnJaıııı; 

- örgütleri bır partiymiş gıbı Iıanı
ket ettirme el!UIın ve davranışlanna, bu 
saptırma sonucu söz konusu kunılutlan 
kendi özgün i4levlerlnl gere RI gıbı yapa
maz bale getirmelerine; 

- Dar grup çıkarlan çerçevesinde 
hareket ederek örgütün bütünlüRünü tah
rip edecek ve ortadan kaldıracak etkin
lik alanlan yaratrnalanna ve sonuçta ör
gütün bölünmesi ve giderek tasfiyesine 
yönelmelerine; 

- Türklye Işçi sıru!ının ekonomik 
mücadelesini burjuvazinin çıkarlanyla 
banştırmayı öngören sıru! uzIaşmacıIıi!l
na; 

- Farklı polıtık ve Ideolojik tutum
lara sahıp görürıseler de ilerici .. ndıkal 
lıanıketı sınıf ve kltıe ııendlkacılıitı ilke
lerinden uzaklaştıran, özünde anarko
sendlkalist eRuımlır taşıyan ve böylece 
hareketı burjuvazinin bazı kesiınıerinin 
yedeilinde tutma sonucunu doRuran an
layışlara karşı etkin mücadeleyi bu8ÜDe 
kadar olduj!u gıbı bundan sonra da 1Ür
dürecektır. 

1 1 1- DAHA GÜÇLÜ ÖRGOT, DAHA 
ETKIN EYLEM, SOSYALIZM MüCA
DELESINDE YENI MEVZILER KA
ZANMAK IçiN ILERI 

10- Türkiye I,çı Partısı 2_ Büyük Konı
resi; emperyalizme ve fa,izme kartı i4çl 
ıımfı öneti1UlIünde IIDıftai .... kltl_l dü
zeydeki mücadelenin bızia .. Uttlrllmesi 
ve bütün Uerlcl, demomt, yurtaver 
güçlerin blrle,lk lıanıketinin daba Uerl 



üyük Kongre 
- BallıınslZlık, demokrasi, sosyalizm 

mücadelesinin önemli bir gücü olan 
gençlillin dai!mıklık içinde bulunma du
rumunun genel olarak sürmesine ra�
men, bu dallınıklıllın ortadan kaldırılma
sı yolunda Partililerin öncülüllünde başa
rılı örgütsel adımlar at�dıi!ını tespıt ede
rek; bu adımlann' gellştirilmesi ve örgüt
sel hareketin daha da kItleselleşmesi yo· 
lunda çaba göstermekle örgüt birimlerini 
ve Partilileri görevli kılar. 

boyutlara u1aştınlması yolunda II No'lu 
karar çerçevesinde yürütülen çahşmala
nn yoRunlaştınlması için bütün yönetim 
kurullanm, çalışma ekiplerini ve bütün 
üyelerini görevll kılar. 

H- Parti örgütünün bilimsel sosyalizm 
ve proleter enternasyonalizmi temeli 
üzerınde \titleselleşmesi sürecinin hızlan
dınlarak sürdürülmesinin önemine bir 
kez daha dikkati çeken Türkiye Işçi Par
tisi 2. Büyük Kongresi, 

- Işçi sınıfı partilerinin nitelillinin 
ve nitel allırhj!ımn birincil önem taşıdı
llırun bilincinde olarak derinlemesine ör
gütlenmeyi, çalışma e\tiplerlne dayanan 
örgüt yapısım sürekli geliştirıneyi, tüm 

·Parti faaliyetlerinin çalışma e\tiplerlne 
dayandınlmasım salllamayı, ekiplerin ve 
kadrolann ideolojik düzeyini yiikseltme
yi, onlann politik dövüşkenlii!ini artır
mayı, Parti örgütlenmesinde temel ve de
l!�mez bedef gördüj!ünü; 

- Bununla birlikte, belli bir nicel gü
ce dayanmayan nltel ai!ırlıi!m mücadele
de sonuç almada yeterince etkin o\ama
yacaj!ım gözönünde tutarak, Parti örgüt
lenmesini ber il ve ilçe, ber yerleşme ve 
işyeri birimine kadar genişletmeyi ve 
üye sayısım hızla artırmaya devam etme
yi Parti örgütlenmesinin güncel ve kalıcı 
bedefi kabul ettil!inI belirtir ve bu yön
de yoi!un çaba gösterilmesi yolunda bü
tün yönetim kurullannı ve özellikle ça
hşma e\tiplerlni görevlendirtr. 

12- Işçi sınıfımızm uzun bir taİiIıi 
olan ve 1960'tan sonra bız ve ai!ırlık ka-

zanan bilimsel sosyalist bareketin yürü
tücüsü Türkiye Işçi Partisi'nin 2. Büyük 
Kongresi, 

- Parti örgütünün bilimsel sosyalizm 
ve proleter enternasyonalizmi temeli 
üzerındekı kitleselleşmesinin hlZlandınl
masının, aynı zamanda, Partinin sol için
deki belirleyici allırlıi!ını da artınnamn 
başlıca koşulu oldui!unu belirtir ve işç' 
sımfırun geçmişten süzülüp gelen politik 
hareketini toparlayarak daha da güçlen
dirilınesi ve hızlandınlması yolunda ka
rarlı, bilinçli, titiz bir çalışma yürütmek
le bütün Parti örtütlerini görevli kılar. 

13- Işçi sınıfırnızm bilimsel sosyalist 
partisi olmamn onur ve sorumlulullunu 
taşıyan Tür\tiye Işçi Partisi'nin 2. Büyük 
Kongresi; 

- Işçi sınıfırnızm tarihsel görevini 
yerıne getirmesinde, Parti hareketinin 
ideolojik anlıi!mı ve tutarWıj!ını koru
manın, Parti örgütü ve birlii!inI devamlı 
güçlü tutmamn ve bunu geliştirmenin 
yaşamsal önemine tekrar dikkati çeker. 

- Parti bareketinin bilimsel sosya
lizm ve proleter enternasyonalizmi te
metinden kaydınlması sonucunu verecek 
nitelikte her türlü sapkm el!ilimin Parti 
içine sokularak yeşertilmesine, demok
ratik merkeziyetçilii!e yöneltilen saldın
lara, bizipleşme girişimlerine karşı ödün
süz mücadele edilmesini işçi smıfırnızın 
ve sosyalizmin yiiksek çıkarlannın ko
runmasımn bir gerei!i olarak kabul eder 
ve Merkez Yönetim Kurulu'nun ve tüm 
örgüt birimlerinin Parti içinde uç veren 

Demokratik merkeziyet�liğin 
şaşmaz yolunda 

Türkiye İşçi Partill'nin lkinci Büyük Konıreli, 24-26-26 Şubat tarihle
rinde İatanbul'da Spor ve servi Sarayı'nda toplandı. 

Açılı,ından kap&nl.fma kadar binlerce Partilinin ve Parti yandaşmm co,
ku ve beyecaru içinde ııeçen Koııçe, Türkiye işçi amıfının bilimsel ıooyaliat 
pertiainin, Türkiye Işçi PartiIi'nin u1aştıitl ııelişme düzeyinin kutlan"mı da 
limııeliyordu. 

36 il ve 233 ilçeden ııelen 106 ıeçilmiş ve 28 doital deleııenin ezici ço
itunIuRuyla toplanan Koııçe , Genel Sekreter Nihat Sarıım tarafından açıldı. 
BaRımaızlık, demolaui, ıooyalizm mücadele.i şehitlerinın anısına yapılan say
gı duruşundan sonra, Giresun n Başkanı ŞanoaI Dikmen başkanlıitmdaki Baş
kanIık Divanı, konıırenln oybirlllıiyle seçilerek görevine ba,ladı. 

TIP Merkez Yönetim Kurulu'nun konııreye .unulmak üzere hazırladılıı 
rapor Genel Başkan Behice Boran ve Genel Sekreter Nihat Sargm tarafından 
aunuldu. Sürekli lioııanlarla karşı1anan MYK raporunun sunulmaamdan sonra 
rapornn lıörüşü1mesi, kongrenin ikinci gününün ıonune kadar sürdü. Rapor 
üzerine _Ie,tirileri, MYK adma Nihat Sargm, kongrenin üçüncü gününün açılı
" Yla birlikte yanıtladı. 

Bütç_ ve Hesaplan Inceleme Komiıyonu raporunun onaylanmuı ve 
MYK'nın akianmaamdan sonra, tüm konııre deleııeleri ve dinIeyiciler, mücade
ı.j ,ehitlerlnln anıoıne koııçe salonune dikilen me,alenln yanında nöbete du
ran Merkez Yönetim Kurulu üyeleri iie birlikte bir kere daha saygı duruşunda 
bulundu. 

TİP 2. Büyük Konııresi, daha ıonra, bütün parti üyelerinin çalışma ekip
ı,rlnde ııö<evlendirilmesinl düzenleyen bir komisyon raporunu da oybirllitiyle 
kabul ederek kararlan aruıne geçirdi. lkinci Büyük Konııre kararlan da, yine 
iliill komiıyon raporu üzerıne delegelerin de önerileriyle, yine oybirlilıiyle ve 
coşkun tezahüratla benimsendi. 

Kongrenin ıon gündem maddesi, Merkez Organlarının ıeçimine ilişkin
ıli. Seçimler lOnucunda oybirUlliyle olu,an yeni Merkez Yönetim Kuruiu şu 
üyelerden olu,uyordu: 

Behice Boran, Nihat Sargm, Yalçın Cerit, Can Açıkgöz, Yavuz Onal, 
Gündüz Mutluay, O,man Sakalsız, Peyaml Arurk, Vedat Baranolılu, Dinçer 
Doitu, çetin GÖz.Çtl, Özcan Kuııeç, Zeld Kılıç, Ne,et Kocabıyıkolılu, Selim 

, Mahmutolllu, Nurdan Orpen, Nurettin özvan" Vedat Pekel, Alp Selek, Or
han Silier, İbrahim Sönmez. 

Merkez D;';plln Kurulu'na seçilen üyeler ı.e, Nermin Akam, Hasan Bed
, ri Dollanay, Kemalettin Koya., Er,en Sanoai, Cemal Hakkı S_lek, Hanefi Va
; tanıever, Bekir YenilIÜn ldL. , 

TIP 2. Büyük Konııresi, Genel Ba,kan Boran'ın kapatı, konuşmuıyla 
tamamlandı. TIP Merkez Yönetlm Kurulu 27 Şubat ııünü toplanarak Genel 
Başkanlılı. Beblce Boran'ı, Gen_I SekreterllRe Nihat Sarııın'ı, Gen_I Saymanı.
Ra Yalçm Cerlt'i, Merkez Öll/Üt Büro"" SekreterIIRine Can Açıkııöz'ü, Merkez 
ERitim, Bilim v. Ara,tırma Büroıu Sekreterilitln_ Yavuz Onal'ı, Merkez Ha
beralma, Baam ve Propaııanda Bürosu SekreterIIIIIne Gündüz Mutluay'ı, Mer
kez KItle ölI/Ütleri Büroıu Sekreterıııılne Oıman SakalilZ'l ıeçerek Ba,kanlık 
Kurulu 'nu olu,turdu . 

antikomünist ve antisovyet bizbe karşı 
yürüttüi!ü kararlı mücadeleyi onaylar ve 
takdirle karş�ar. 

14- Kitlesel demokratlk hareketlerin 
geliştirUip güçlendirUmesinin faşizme ve 
emperyalizme karşı mücadelede olduRu 
kadar sosyalizm mücadelesinde de özel 
bır önem taşıdıi!ımn bilincInde olan Tür
kiye Işçi Partisi; 

- Büyük sermayenin, özellikle büyük 
tüccarlann ve büyük' toprak sahiplerinin 
sömürüsü altmda olan, işçi smıfırnlZm , 
dollal müttefıki yoksul köylülerin ve ka
pitalist }lazar içinde dolaylı bir sömürü 
altmda bulunan, büyük sermayenin eko
nomik baskısım üzerinde hisseden dii!er 
emekçi köylülerin demokratik hareketi
nin gellştirilmesl, varolan kooperatifler
de yoksul ve orta köylülerin etkinlikleri
nIn artınıması, örgütsüz kesimlerin ör
gütlendirilmesi yolunda yürütülen çalış

' maJarının yoRunlaştınlmasımn ve Partf 
örgüt Iiirlmlerlne ve üyelerine düşen ön
cülük görevinin önemine dikkati çeker: 

- Partide devamlı yükselen kadın 
üye oranmın daha da artırılmasının gere
i!lne tekrar dikkati çeker ve bunun, aynı 
zamanda, Ilerici, demokratik kadın hare
ketinin etklnlii!e kavuşturulmasının da 

, başlıca koşulu oldui!unu belirtir ve bü
tün örgüt birimlerini yürüttükleri ÇalIŞ
malan hızlandırmakla görevlendirir. 

: Işçi sınıfımızın bilimsel sosyalist par
tisi olan Türkiye Işçi Partisi nin 2. Bü
yük Kongresi bütün yönetim kurullanna, 
bütün çalışma e\tiplerine, sosyalizm mü
cadelesinin bilinçli, kararlı militan1an 
olan bütün üye ve aday üyelere sesleni
yor: 

DAHA GüÇLü ÖRGOT, DAHA ET
KIN EYLEM. 

SOSYALIZM MüCADELESINDE 
YENI MEVZILER KAZANMAK IçiN 
ILERI 

i şçi sınıf ı  pa rtiSine sela m 
TIP'in 2. Büyiik Koııçesi, 118lek 

yurt içinde, ııerekae yurt dı,mda bü
yiik bir ilgi ve yanI<ı uyandırdı. Bu, 
koııçeye gönderilen beşyüzü aşkm 
kutlarne ve başan mesajlannda kendini 
gösteriyordu. , 

Cumhuriyet Seneto"" Başkanı Sım 
Atalay, Başbakan Bülent Ecevit, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Or
han Eyüboitlu, Milli Elıitim Bakanı 
Necdet Uııur, Turizm ve Tanıtma Ba
kanı Alev Coşkun, Milli Birlik Grubu 
Başkanı Fahri özdilek ve CHP ,millet
vekillerInden Mustafa Gaza!cı, Ertuıı
rul Güney, Altan Tuna, Temel Ateş, 
Adil ALI Ciner, Olıuz Yazıcıolılu, Bur
han Garip Şavlı ve Ferbat Aslanıq, 
koııçeye ııönderdikleri mesajlarla ba
şan dilekiarinl ilettiler. 'Enerji ve Tabii 
Kayneklar Bakanı Denız Bal(kal da, 
konııre ertaainde Behice Boran'ı TİP 
Gen_I Başkanlıııma yenidonı seçilışi 
dolaywyla kutlayanıar araamdaydı. 

TIP 2. Büyiik Koııçesi'ne yurt dı
şmdan da çok sayıda mesaj ııönderildl. 
Bulııariatan Komünist Partisi Merkez 
Komitesi tarafından ııönderilen mesaj
da, "Konııre deıeııelerine, TIP üyeleri
ne ve Tür\tiye Cumhuriyeti'nin bütün 
emekçilerine candan başarıJı çalışma 
dileiti" belirtildikten ıonra şöyle denl
yordu : 

''Son yıllarda Bulpr\Itan Hill. Cumhuri
yeti il. Türldy. Cumhuriy.ti uumdaki ilit
kiler, iki Ulkenin ,oIYo<konomik düzen 
fuldıhğına .. tm.n, b .. arı1ı bir ,.kilde ve ' 
Deriy. doğru gclitm.ktedir. Ba1kanIar'da 
do.t1uk Diş kilerinln "ğlamlatm.,ı U. ban, 
içlnd. yanyana y .. arna azmi; H.binld Nihal 
Belgeli'nin yerine getirilmeıinin gereğii bu 
gelitmcnin ullam bir temelini tetkil etmek
tedir. 

"Inanıyoruz kı Türldy. I,çi Partisi 'nin 
Konpe Karulan, TUrkiye itçi .ındırun IÖ.O 
mürilyc, gerleD.iit, emperyalizme kart. mü· 
caddeıiyle detant JÜreCinc geri dönülma bir 
ına.hiyet vermektci Balkan.lar'da, Avrupa'da 
dlbıyada güvenliğin v. bUlfm gittikçe kuv
vcdenmeıinde bütün demokratik ve banlÇI 
güçl.rin ortak mücadei •• In. katkıda buluna
caJttu. " 

BKP MK'nln meaajı daha ıonra ,öy
le devam ediyordu: 

'1{om,u ve doıt Türkiye'de bütün mark
.ut-lcninist ye demokratik süçterin Illa ve 
IÜr<kU ltbirUğinln saAtanmuI yoluyla haik 
ldtIelerinln demoiaui v. 101)''' i1erIeylt mU
cadde.inde y.nl ve büyilk b .. anlar .Id. edl
kbUec.ğinden hiç ,Uph • •  tmiyoruz. 

''Y .... m ve kuvvetlenain dÜDya ıoıyaliıt 

v. ltçi hueketinin, bütün _ci güçlerin 
birliği ve beraberliğil . 

"y ...... dünya bantd 
''Y ...... marbiznHaıinlzm ve prolctu 

Clltatıuyonalizmil " 
Bulııariatan Sendikalar BirliRi Yürüt

me Kurulu da TIP 2. Büyük Koncreoi' 
ne gönderdilıi mesajda, "Konııre de\e
ııelerini ve TİP'in bütün üyelerini Bul
ııariatan Halk Cumhuriyeti'nın emekçi
leri adma candan ve kardeşçe ıe1am1a
dıktan ve Koııçeye bqarılı ça1ı,maIar 
diledikten" ıonra şöyle devam ediyor
du: 

"Eminiz id Konpeıdziıı a10aiı bnrlar 
11ir1dy. Cumhuriyeti .m .... çilerinhı __ 
ye, emperyalizme, ccriclIiic Urtl mücadele
rinde v. bUlf� demokrasiy� ""y" tıditlml 
..pmakta y.ni v. büyük bir katkı oIac:alı.-
tır." 

Asya ve Afrika Olkeleri Sovyet Da
yanışma Komitesi Başkanlıitı da TİP 
2. Büyük Konııresine ııönderdiiti bir 
mesajla Koııçeye başarı dillyor ve 
,öyle diyordu : 

'Tartinlzin G<:nei Karulu doIa)'IIIY1a 
Sovyet Topluluğu adına, Aıya ve Afrika ül
kderiyle Sovyet Day ...... ma KomlteIi oIank 
.izieri. ve bu v.lilcyle d. llirldy. 'nin tiIm CIe
momdk güçlerini iilkelıızın lJoimısızhğuwı 
peldttirilmCll, demoiaul ve toplumuı iICrIC
me yolundaki miicadcle.ind. b .. anlar dilc
ğiyl. ıclamlanz. 

"Sovycl halkı, ılirk ........ çilerinin kendi 
hallunın parlak btikball, d.taıılDı derinlc,
me.� dÜDya ban,mın .. ğlanıııuı ıçın, Iilah
IızIanma yUlfına kar,ı verdilı.leri mücaddeyl 
day�ma duygulanyla izIem.ktedir. 

''Ban, ve toplum .. ı ilerleme daVUtnm 
tüm destekleyicilerinin. bu mücadeleye ve 
Sovy.t1er Birliği U. Türldy . ..... mclakl ken:il 
halkları yaranna olan iyi kom,utuk Bitkileri
nin gelifmeline ve sallanmuına yeni katkı
laıda bulunacoğuıclan .miniz." 

öte yandan DISK'e balı ı. .. ndikalar 
ve ,ubeleri, Türk-Iç'e ba�lı bazı sendi
kalar, yurt içinden ve dı,ından işçi 
temsiicileri ve işçi ııruplan, TöB-DER 
Genel Merkezi ve şubeleri, TMMOB ve 
ba�lı oda genel merkez ve şubeleri, 
TOTED Genel Merkezi ve şubeleri, 
TOS-DER Genel Merkezi ve çubeleri, 
TOM-DER şubeleri, Genç Öncü Genel 
Merkezi ve çubeleriyle ilençUk ve kül
tür dernekleri, lççi Kültür Demeili Ge
nel Merkezi ve şubeleri, TİP'in ,ehit 
üyelerinin aileleri, çok aayıda öRretim 
üyeliı yazar, IllZeteci. un.ıçı ve kunı
lu,.lan, TIP 2. Büyük Konııresi 'ne b.,a
n dilekierini meaajlarla iiettiler. Ulu.· 
lararaaı Demokratik Hukukçular örııü
tü ve iran Demokratik öRrenci Öll/Ütü 
de Konııreye ba,an dileklerini iletenler 
araamdaydı. 



Hacettepe ' de 
çalışma 
koşulları 
ve aile 
hekimliği 
DENiZ iPEK 

Hacettepe ile ilgili bir önceIP 
yazımızda" Hacettepe Oniversi· 
tesi ve yan kuruluşlannm Türki· 
ye'deki aaillık kapitalizmi alanın· 
da etkin bir bütün oluşturdukla· 
nna deiliruniştik. Hacettepe Oni· 
versitesi Inin yalnızca ekonomik 
bir merkez olmakla kalmadıilı, 
ayru zamanda ideolojik yönden 
de burjuvazinin çıkarlannı aaw· 
nan bir odak olduilu üzerinde 
durmuştuk. Bu yazıda önce Ha· 
cettepe'nin .. ıılık alanında artık· 
deiler biriktirmesinin en önemli 
yöntemlerinden birisi olan çalış· 
ma koşullarından .özedeceiliz. 
Daha ıonra egemen ımıflann 
oatlık polltikuında yeni önerile· 
ri olan "aile hekimliili" uy.ula· 
maan. &öz konulU edeceAiz. 

Hacettepe 'de 
Çalışma Koşullan 

Hacettepe Hut&neleri, oatlık 
alanındaki tekelle,me ve özelleş· 
me eAilimlerinin tipik örnekle· 
rinden birisi. Kapitalist toplum· 
da 1,letmelerin ııittikçe daha bü' 
yük ölçeklere ulqtıııını, i,letme· 
lerde ça1ıtanlann uyılanrun art· 
tlAını, Çalı,anlann yaptıklan işe 
yabancılaştıklannı biliyoruz. Ha· 
cettepe'de bu .eıı,im, hekimle· 
rin ücretli ça1ıtanlar halıne .01' 
meleri ııüreciyle birlikte .özleni· 
yor. 

Artık�eileri arttırmanın Iki 
yolu vardır: ya elemanı daha çok 
çalı,tıracak, ondan daha çok 
hizmet alacakanız; ya da çalışan 
ki,lye verdiAiniz ücreti en azda 
tutacak, .erçek ücretlerin ııittlk· 
çe azalmalina yolaçacak, yemek 
ııibi ek ıosyal hakları daha ucuza 
maledeceksiniz. Hacettepe'de 
her iki yolun da yıldan yıla daha 
becerikil şekilde unulanmaya 
çalı,ıldlAını .örüyoruz. 

Böylece Hacettepe'nin önemli 
bir özelliili, nitelikli, yiikJek öıı· 
renim .önnüş elemanlan da çok 
ucuza çalı,tırabilmasi oluyor. 
özelli kk haotanede çalışan he· 
kimler ve öteki aaıılık çalı,arıla· 
rının i, ko,ullarınm aııırlıAı ko· 
layca .özlemlenebillyor. Hacet· 
tepe'nin hekim ve hem,lre .erek· 
linimi büyük ölçüde kendı eili· 
tim kurumlarından uillanıyor. 
Tıp Fakültesinin eilitiml büyük 
ölçüde uzmarıla,maya yönelık 
olduııu ıçın, yeni' okul bitiren 
hekimlerin çabalan bır uiatan· 
bAa ııırebllmekte yoAurı1a,lyor. 
Yine ellitım boyunca Hacettepe' 
!lIn "büyüklüRü"nü, "en ıyı üni· 
verlite" olduRunu dinlemi, ol· 
duklan için bütün mezunların en 
büyük dilelli Hacettepe Onlvenl· 
teli 'nde ulatan kalmak oluyor. 
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Saklık hi%�ti 
birmeta olmaktan 
çıkanımalı 

Bu ortamda bölüm yöneticileri 
alacaklan uiotarı1ar için kolay· 
lıkla bir çok ön ko,ul Ileri ııüre· 
biliyorlar. Haklarını uwnmak 
,öyle dumm, daha ne hakları 
olduııunu bilmeyen .enç hekim· 
ler, çok aRır koşullarda çalıştın· 
byorlar. Bır çok bölümde yeni 
aliltarı1ar bir yıl boyunca 8ünaşl· 
n nöbet tutuyorlar. Böylelikle 
657 uyılı Devlet Memurlan Ya· 
... 'nda kırk _t olarak öQ8örü· 
len çalışma ııüresi yüz yirmi aaate 
dek çıluyor. Bir uiatan işini ak· 
_tır_ o i, arkad .. ma kalacaıım· 
dan, bütiin uiataniar birbirlerini 
kontrol ediyorlar. Aai.tan1ık dö' 
nemi .eçic,i olduRundan bır çok 
hekimln bu ko,ul1ara tepkisi 
söylentllerden öteye ııitmiyor. 

Hacettepe çalışma düzeninln 
dikkati çeken bır yönü de ötren· 
cılerin Çalı,tırılmaıı. Bunun en 
bellıııin ömekleri olarak, hemşi· 

.relik öRrenclleri ile intöm adı 
verilen tıp fakültesi 80n sınıf öıı· 
rencileri .österilebilir. 

1ntömler, çalışma ıüreleri bo· 
yunca, yani on ay .üresince bır 
çok bölümde u1atarı1arla ayru i,· 
leri yapıyorlar. Bır çok yerde 
.ün a,ırı nöbete kalıyorlar. Bun· 
lara �,ılık kendilerine üniversi· 
te bütçesinden "intöm!ük yapan 
öıırencilere yardım" .b .. bııı 
altmda ayn1an paradan ayda 
597,5 lira veriliyor. Bir de "Ha· 
cettepe ııibi bır büyük tıp merke· 
zinde ça)ı,mak ıçın başka ülkede 
oı.. iiate para vermeniz gerekir· 
dı" denlıerek bu cömürü haklı 
.öateri1meye çalışılıyor. 1ntöm· 
lere hiç bır özel eııitlm programı 
uygulanmadıRmı, bır takım IPin· 
delik 1,Ierin yaptırıldıııını da ek· 
lemek .erek. 

Bu düzenin 
sağlık hizmetleri 

Için burjuvazinin uııhk hızmet· 
lerinden beklediııi bır takım 
özellikleri şöyle özetlemek müm· 
kün: 

1) SaRiık hizmetleri halka pa· 
rayla aatı1mab, böylece o alımda 
kAr ve ıormaye birikiml aaıılan· 
malıdır. Hacettepe de yıllardır 
hızmetlerini çok yüksek fiyatlar· 
la satmaktadıro Ama, "orada çok 
iyi hızmet veriyorlar" .ÖrüntÜlÜ· 
nün aaRlanınaoıyla bu yiikJek fi· 
yatlar haklı .öaterllmeye çalı,ıl· 
maktadır. 

2) Burjuvazi Için, hekimler 
daha çok uzmarı1a,malıdır. �y' 
lece -.alık alanında tüketim arta· 
cak, uAlık harcarnalan yükaele· 
cektir. Hekimler büyük kentler· 
de birikmelidlrler. Çünkü parayla 
lUnulun. uRlık hizmetinin kar,ı' 
bııını ancak ,ehirlller ödeyebilir. 
Kınel böl.eye hızmet ııidip ııit· 
memesi burjuvaziyi ilgilendir· 
mez. Hacettepe'deki uygulama· 
lar da bu dü,üncalere uygundur. 

3) Burjuvazi, aaRJ.ıiı: hizmeti 
denlldıııı zaman Jıutalanmı, ki· 
,llerin tedavilini düşünür. Bütün 
maddi kayneklennı pahalı tedavi 
yöntemleri için harcar. 1naanIan 
hasta1anrnadan korumanın daha 
önemlı olduRunu .önnezlikten 
gelir. Koruyucu "Abk hizmetleri 
egemen ıınıtlar için önemli 
deRiıdır, çünkü klr .etlrmezler. 
Hacettepe Heatanell de yıJIardu 
açık kalp amellyat1arını, böbrek 
deRı,tlrmeleri ; renk1ı baoınımızm 
da fedakar katkılanyla "büyük 
_Rlık hizmeti", "toplum yara' 
nna blllmael .eU,meler" olarak 
duyunnaya çalı,mı,tır. Bu yan· 
b, arılayı,a kar,ı, koruyucu ull· 
lık blZmetlerinln, a,ı1ama, ana· 
çocuk aaRbRı, çevre aaRbRı, beı· 
lenme ... llibl kOl)uların tlfıdıllı 
önem wrgulanmalıdır. 

O "  " 
---------- Sallbk alanındaki özlemlerinl 

ıçınde ya,adıRımız kapıtalıat derleyip toparlayan burjuvazl, 
düzenin kendine öz8Ü bır aaRlık ".enel aaıılık ıl.ortaoı" adlı mo· 
hizmeti arılayı,ı var. Bu anlayı,a deU ortaya .ürmü,tU. Bır kaç yıl 
.öre, Inaan aaııhııı alınıp .. tılan önce kamuoyunda tartı,ılan bu 
bır tıcarı mal olarak deAerlendl· öneriyi destekleyenlerin b .. mda, 
riUyor. Böylece ula,ılmak Iste· - aralannda Hacettepeli öllretlm 
nen amaç da bireylerin aaRlıklı üyelerinin de bUIlindulu Uzman 
olmaoı deRii, aaRbk alanında da· Heklmler Demeııı •• Uyordu. An· 
ha fazla klr edilmesi, aaRhk tl· cak demokratik .Uçlerln tapklal, 
caretlnde daha fazla ıo"",ye bl· bu önerinın ",lmdlllk" kaydıyla 
riklınlnln saRlanmalı oluyor. Bü· .eriye alınmalını aaıılamı,tı. 
tün bunlan .erçekle,tlrebllmek Ama bu özlem, ,Imdlkl hüküme· 

un de sunaemlnde, adı deııı,mi, 
olarak durmaktadır. Saııbk Ba· 
kanı, .. ıılık hizmetleri Için halk· 
tan para top1arnak yolunda bır 
ysa tuarw hazırlandıılını açık' 
lamı,tır. Böylece, devletin temel 
.örevlerinden biri olan ulllık 
hizmeti için, elbette yine emek· 
çilerin kaypaRından keailebllen 
.ellrlerinden biraz daha keliııtl 
yapılacaktır. 

Yeni bir kıhf: 
Aile hekimliği 

Kurulu,undan beri Hacette· 
pe'nin "halka hızmet ettill" .ö· 
rüntüaünün liirdürüldüRü dikkati 
çekiyor. Bu hizmetin yalnız .ö· 
rüntüde olmaıı ıçın de çqltH 
yöntemler uygularuyor. 

Ankara 'da bir tıp fakülteli 
varken lkinciaini açmak lıteyi· 
,inin .erekçeıılrıl Doııramacı'nın 
lernet 1nönü'ye ,öyle açıkladıllı 
söyleniyor: "Bizim açacallımız 
fakülte eakiainden farklı olacak. 
Çünkü biz toplum hekimllll bö' 
lümü kuraı:aillZ. Yeni fakülte hal· 
ka hizmeti ıunacak." Böylece 
Hacettepe kuruldu, .eıı,ti. Top· 
lum hekimlıııı bölümünün ıoıyal· 
le,tlnne modeUne .öre hızmet 
.ötürdüııü Etime18ut böl.eli de 
çalı,maya ba,ladı. Ancak aradan 
bir kaç yıl geçtikten ıonra' at�· 
yerlerin ,ereklinlmler! ıçın bu 
böl.edeki kijylere .önderilen 
malzemeler azaldı. Etlme18ut 
Heataneli 'nden, daha büyük bır 
hastaneye llitmeli .erektlll ıçın 
Hacettepe'ye .önderlJen huta· 
lardan ücret alınmaya b .. landı. 
HacettepeU patronlar, toplum 
heklınlllll bölümUnün yalnızca 
adma .erelulnlm duyuyorlardı 
Toplum hıldmllll bölümUnU. 
ıoayalle,tınn.yi kendı bölgesin· 
de bqanyla uYlUlamaoı, bütün 
Türkıyı ıçın da .eçerU bır ıoçe' 
nek olarak önınneli e.emen 1). 
nıtlan rahatm etmeye ba,lamı,· 
tı. Artı!< Urılverlite Içinden ba,· 
ka -Rlık poUtlkalı alma,ıklan 
ortaya atma zamanı .elmI,tI. 

hızmet sunmak için" oı.. .erek, 
ulualararuı örgütlerin paraca dM' 
teklediııı bır "Rbk örgütlenıneli 
projeainl ele almı,lardı. Bu proje· 
yi "yürüten" dört öRretlm üyeli 
Yozgat iUni ancak Ankara'dakI 
bır heritadan inceliyor1ar, her ay 
bır kaç intöm ve uiatanı Yoz.at 
köylerinde huta bakmaya .ön· 
deriyorlardı. Toplam nüf\l.lll ya· 
nm mllyon olan bır il'e, bır dü· 

. zlnenln altmda hekim .öndere· 
rek aaRlık ıorunlannı çözmeyı 
çalışanlann önce dört ı,leml öR' 
renıneleri ve o ilin kaç heldme 
.erekalrılml olduRunu h_pla· 
yabUmeleri .erekiyordu. Bır k!,ç 
yıllık bır çabadan ıonra ortaya 
bilirnael delieri olan veriler çık' 
madı ama, bır kaç pedlatri pro· 
feaörü bır yandan ulualararuı ku· 
ruluşlardan ek .elir·�aRladı1ar, 
öta yandan halka Iılamet eden 
kişiler olarak tanındı1ar. 

Planın ikinci kı.amı pedlatri 
bölümü içinde bır .öre., deil\4lmi 
ile .erçekle,tIrildi. Yozpt proje. 
sinin kaJırarnanlan, pediatri bölü' 
müna yönetici oldular. 

Planın üçüncü bölümü, Ameri· 
kan -Ilık listeminden çalınarı 
bır kavram olan "aile bekimlill" 
nin yeni bır uzmanlık dalı ola' 
rak IPindeme .etlrllmeaiydl. Bu 
öneriyle Türkiye'nin oatlık 10' 
runlanna tıp faküıtelerinde kuru· 
lacak bu yeni uzmanJık dalı Ile 
çözüm .etlrlleceli uyunuluyor· 
du. Hekimler bp öilrenlmlnden 
ıonra Iki ya da üç yıllık bır ula· 
tan1ık dönemi .eçlrecekler, böy· 
lece aile hekimliııi uzmanı ola' 
caklardı. Aile hekiml, bireyi tek 
ba,ma ele almayacak, ailaIIyle 
blrUkte düşünecek ve uygulama' 
da .enel pratlayonllk yapacak, 
Türkiye'nin pratlayen heldm .e· 
reklinimlni kar,ılayacaklardı. 
DoRramacl, ''Türkiye'de pratla· 
yen hekime .erekalrılm olduııu, 
oy_ hıkimlerin bep uzmanlq· 
maya yöneldikleri" ,erçail\nl 
söyledikten ıonra buna kandi 
yanlı, yorumlannı kabyordu: · 
"Çünkü Türldye'dı pıatlayu be
kimln prutiji yoktur. Tıp Mü!· 
telerlnin eıııtimlni dı 1WI1UIIq. 
mayı azalbCl yönde doliftlrmak 
olanakoızdır. O ba1da öyt. bır 
uzmanJık kuralım ld, pradqen 
heklııı .erekıılnJmlııl ortadan kal· 
dınm," Oya. uzm1nl.,m. eIW
minl yeni bır UZMANLıK DALı 
Ile çözümlerneye lıallunak ola 
oı.. düilümü biraz daha karıttıra· 
cakb, ümHk, bu yon! uzınanlılı 
alım heldmler kıraaJ bölgelen hiç 
Ilitmık btemeyeeek\er ve büyük 
kentlerdeki bekim yılılırnı daha 
da artacaktır. 

Ancak alle hıkimllil\nln ,lmdl 
açıkça bellrtilmeyen ft dikkatle 
tartı,malardan uzak tutulan bır 
yönü daha vardır ki, belki dı oat· 
lık aamı.ayeal Için bıı yön an 
önemli ';zeııııııdlr. Aıle hükoml\· 
ilinin IUnacall oatlık Iılaınotinln 
bedeUni kim ödayecektlr? 

Aile hekimlllli halktan iicrot 
alma ı,lemlnin organize biçiml 
olacaktır. Arıla,ıldıllma .öre, 
ünlvenltenin bakımı ıçın latıyen 
allelerin abone olabilecelli ıöyla· 
necek, tabıı bu !ıraattan ancak 
ayda beııı bır ücreti ödeyebilen· 
lar yararlanabilecektir. Bu abo· 
nelere ancak tedavi edicl lılamet, 
yani muayene hizmetI verilıcek, 
bu 1,leri devlet ma .. ıyla çalı,an 
uiatanlar yapacaklardır. Sonuçta 
henüz herke.. uygulanamayan 
.ınel ulllık lI.ortaoı, küçük bır 
k_me "ö.el ullık lI.ortaoı" 
olarak uygulanacaktır. 

Bütün bunların .erçekle,e· 
bilmeli, henüz tartışılmakı. olan 
Tıp Uzmanhk TUzUlIU'nUn lçma 
allı hekimlIlinin de yenl bır uz· 
manbk dalı olarak ıokulabllme· 
line ballbdır. Bu nıderıle demok' 
ratlk kurulu,lar bu noktada du· 

Bu uzun lür,1I planın llk bö· 
lümü, "Yoz.at proje"" adı altın' 
da ahneye kondu. Yıllardır az 
.örillen hasta1ık1ar1a ulu,an pe· 
dlatri bölümünün bazı öilretlm 
üyeleri, birdenbirı "halkımıza 

yarlı olmalı, yenl tUzUIIU aile he· 
kimliRInin ıPrmemeli ıçın uı .. ,· 
malıdırlar. 

(OJ BurjuVG%inin Bir Kale,i: Ha· 
cettepe "Holdin,", YüriiyÜf, IGyl 
1 90. 



ILERLİYORUZ 

OzFrfik .dhıl ideyın. Yol bizimdir 
Ne karakol var oc F ....... tobyolan' 

Sölllllqıecl kiritl kucbl 
Km! Ncblr utluılu dolploruıı fvlabr 

&6k� 
Huıal'yl JnICICn aiacair. ımyrz? Haydi 

.tlaym 6yky"" .... ciohma 
ı,te tAyle rcÇ1lÜf dokuz yılı 
DUrmakaIm aÇ bhı ka.p sfiati 
DiOIm hep Jaibmcbr. bacakianm Iwkab 
&.t1llUll iICiIMe. oy_ ojutoo ayuub 
lIir ...... ...-ıı -.ıııti 
Bir _t rcçlyor oerc I<IPC 
Ahi Ne biyik bIr ... ı 
.. _ _  • aydıallk &6z b_, 
V_ VIduam, �otn.tIk 

Camlıuriyctimla 

lLIIfmM kaçtı, da"" CI6rt bır yaDa 
1,1Ie ,.uyar cb ...... 1, .tkaiu ojutoo "yı 
Battaıtııı y ....... cıa, Amca bizi &6diYor 
Ak _çlarauı çCVıaiDdC _ bayıaklarl 

Aııaaiım ii &6zibı6ıı y"'=' 
Ditman kaÇb 
V coidcn bitecek k6YiLD bambulan! 
BahçmID nıualan ymide. yqcruck 
ötilslerimi& rcri d_ek 
TcpccIkIeno k_ . 
Yıkan ÖftCaiDin o. katı. 
V.di liIrkiIOiiııii lÖykyccek. 
Kardqicrim daba oblo gitmCCIiniZ mi? 
SLU ycoi CICnIWCr yapacağu 
AkılCD .. yaapııclaıı ... ak 
Aydmhlr. tq>derde eIoyalacak ,arkılan.ıuzla 

oyoalanıua 
Bır bat tiiriioü gibi k6yiD çcvrulndo 

KI .. ııidiyor Güney Victoam'. 
Mekonı'uıı kollanoa doinı 
Kım gidiyor Ho.clU·M1NH'in kmme 
Kararmu .ıbo b'ırfIcrIe ,anı. .dı 

Evet öyle ıaYafın a' efi içinde büyüdük 
Ve bır ettik parçalanmış wnuelo 
Kahraman bır uiwun çabflwı "yakian 
KlrclcD çamurdan kurtulan ayaklar 
Vürildti dcnimin aydmlıjpAa doinı 
B.·To ........ Cao-Lans'm. Hoc-Mo'nuo 

.yaklan 
DieD BIen 'do _ toprağı 
zamanm kara çarnarwıdan 
Kalkan ayaklar 

V cryüzü Bcylcthıin aIınIOrUıa VUnIU i 
beıt..iYONZ, lIerUyoruz, iIcrliyonız 
Bro .. gıbı kab. çelık gibi l&iJam 
lIiaICJCC 
AIkerImiZ lınıiyor, Derliyor 
lrmakIar gibi ..... D. dallar gibi y6bck 
IItemimia IIerIlyor. Datiyor 
Çın denizi gibi ... ç .... b_o 

İlcrliyoruz. Hiç bir fCY bölcmcz Vatanmu:ıı 
Camau DiLI 'ndeD Çin Eıijine kadar tck 

bckçisidir 

B",ıııuzm il>tiiJıde ayıu gök 
KoacydoD Güııcye. bir tek denis 
Yüreğimiz tilrefiyOt -cuur yok enlem yok.· 
Amcanıız Ho için 'YDl '"ii 
Aynı Ba,kent için aynı tutku 
Tek bir Vic� için aynı 1UIIIItf 

Pekin ' in yaydığı savaş ateşi 
kendisini yakabilir 

Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı. SBKP MK Politbüro üyesi Andrei 
Gromiko, 26 Şubat giinü Byelorusya Cunıhuriyeti Başkenti Minsk'de 
SSCB dış politikası üzerine bir konuşma yaptı. Andrei Gromiko, konuş' 
masında Pekin'in Vietnam'a saldınsı üzerinde de durarak şunlan söyledi: 

. "Birleşmiş Sosyalist V ietnam Güneydoğu Asya' da sosyalizmin önem· 
ii bir kalesi haline gelmiştir. Bu saldınyı, kafalannda hegemonyaalık ve 
yayılmaalık politikası besleyen Çin liderleri başlatnuşlardır. F alrat şunu 
bilsinler ki, Pekin'in saldırısı baı;a�sızlığa mahkumdur. Bir de şunu elde· 

mek gerekir ki, Pekin liderleri Viet· 

PEKi N SALDı Rısı BOZGUNA UaRAYACAK 
nam'a saldırmakla kendi cinayetlerini 
saklamak için aldattıldan Çin halkı kar· 
şısında da üzerlerine büyük bir sorumlu
luk alnuşlardır. Sovyetler Birliği Pekin 
yönetiminden geç kalmadan Sosyalist 
Vietnam Cumhuriyeti'ne karşı saldınya 
son vermesini ve Vietnam Sosyalist 
Cumhuriyeti topraklanndan silahlı kuv
vetIerini çekmesini kesinlikle talep e t· 
mektedir." 

tJzerinde "Made in USA" yazılı 
bombalann Vletnam'ın kentleri ve 
köyleri üzerme soo olaıak ciiştüi!ü gün
den bu yana tam yedi yıl geçti. 

Bugün Vietnam topraklanna Pekin 
bombalan. Pekin mermDeri ya�lyCl'. 

Vietnam hallonın Amerıkan saldın· 
sının çok çabuk üstesinden gebnesmi 
Pekln karşı devrbncDerl bir türlü sındı· 
remedller. Pekm bu saldınnın onlarca 
yıl ııünne�ini Istiyordu. Maocular ve 
Mao'nun haleneri, uzun süre kahraman 
Vietnam halkına bir ders verme hayal· 
lerı kurdular. Çünlıii Vietnem tek bir 
sosyalist devlet olarak birleşmlşti, Pe· 
kin'in lıegemonyacı emellerine katılmı· 
yordu ve bütün Güneydo� Asya ülke· 
lerine banş ve lşblrll�1 öııeriyordu ... 

Işte bunun Için 17 Şubat'tan beri 
Vietnam topraklannda patlayan bom· 
balar askerleri. sivilleri, yaşlılan, ço· 
cuklan ölciiıtiyor_. 

Çin. ıınır boyunca büyük sayıda 
tank. top, uçak, kımyasal bombalar 

- kullanarak ıavaşı sürciiıtiyCl'. Savaşı 
ııürciiıtirken, emperyalist aDah tekelleri· 
nı zengin etmenin yollannı anyor. Geç· 
ti�bniz hafta Fransa'dan 1000 ·Mlrage· 
2000" savaş uçaRı almak istedl�inl 
açıkladL Bu,- Pekin'in savaşı kimler 
Için yapb Rının aç ık bir itirafıydı. Çin' 
m bu arada Sovyetler BirliRI sınırına da 
1,6 mUyoo asker gönderdli!1 gelen ha· 
berler arasındaydı. 

Sosyallat ülkeler bu saldırganlık kar· 

,ısındaki kararlı tutumlannı pekiştire
rek IIÜrdüriiYCl'lar. Kızıl O�du'nun Sl. 
kuruluş yıldönümü nedeniyle Sovyet
ler BirilRI Savunma Bakanı Dbnltri Us· 
tinov, Vietnam'la bnzalanan Dostluk 
ve işbirilRi anlaşmasında öngöıtilen so
rumiulukıann . mutlaka yerine getirile· 
cei!ini söylerken, Pravda şu uyanyı ya· 
plYCl'du: "Saltbrgon tkrhal geri çekil· 
meye mecbur edilmez,e, lallGf alevi ya
yılabilir vf! ate,te "ınmak isteyenler. 
kendilerinin de. aaldırganın kurbanı ol· 
duklannı görebilirler . . . 

Birleşmiş MDletler Güvenlik Konse· 
yl'nde Sovyet ve Çek delegeleri Çin 
saldınıınm km�asmı ve Çin'e silah 
ambargosu uygulanmasını istediler. YI· 
ne Küba, V:letnam halkımn sanannda 
savaşmak için birçok gönüliillÜn yazıl· 
dıeını �çıkladı. Daha birçok ülkede 
Çin saldırganlannı kmamak için göste· 
rller yapıldı. Proleter entemasyonaliz. 
ml bir kez daha yenllmez oldu�nu 
gösteriyordu.. , 

Pekin karşı devrbncilerinin bu sava· 
şa Ihtiyaçlan vardı! Hua Kua·feng ve 
Deng Ş Iao·ping rejbnl ülkenin Içinde 
bulunduRu sorunlara savaşla çıkar yol 
anyordu. Iç çellşkUer ve Iktidar ıçın 
boRazlaşmalar Içinde olan Pekln yöne· 
tbnl için bu savaş, hiç yoksa kısa bir 
süre, ülkenin Içerisinde bir sözde ateş· 
kes rejim i kurmak ve Içerde bir Iatilaar 
sai!larunas.:ıa yardıma olacakb. 

Pekln bugün Vietnam Sosyallat 

Cumhuriyeti'ne yaptıRı saldınyı, Viet· 
nam'ın "yayılmacllı Rım" frenleyecek 
yerel bır savaş olarak göstermeye çalı· 
şıyor ve "bu savaş Güneydo�u Asya'da 
istikran sai!lamak Için yapıbnaktadır" 
gibi bir şamata kopanyor. 

Pekin yönetlm� Vietnam Sosyalist 
Cumhurıyetı Hükümeti'nin yayınladıi!ı 
bildiride de belirtlldl!!1 glb� Vietnam'a 
karşı saldınyı başlatan maoculu�un 
tüm sosyalist sisteme karşı; emperya· 
Ilzme ve gericlll!!e karşı ulusal bai!ım· 
sızlık ve toplumsal ilerleme Için sava· 
şan güçlere karşı savaş açmıştır. ABD 
emperyalistlerinin suskunlu�u ise, bu 
saldınnm birlikte hazırlandıi!ından 
başka bir anlama gelmemektedir. 

Tarıhı boyunca feodal Çin istilacıla· 
rım dannada�ın eden ve dünyanın en 
büyük emperyalist devleti üzerinde za· 
rer kazanan Vietnam halkı. bugün hak· 
lı bir savaş daha vermektedir. Vietnam 
halkı sosyalist ülkeler tarafından, elin
yanın tüm Ilerici ve1ıanşçl güçleri tara· 
fından desteklenecektir ve hiç kuşku· 
suz zaferi kazanacakbr. 

Mao, dünya politikasının sayfalan· 
nın ancak bu yöntemle ve kanla yazıl· 
muını hayal ederek sayıklamışbr. Bu· 
gün V ietnam topraklanna acı yaRdıran 
Pekln tanklan ve patlayan bombalan, 
Mao'nun bu hayalinı, bu sayıklamasmı 
hatırlatıyCl'. 

Saldırganlan şeref_Iz ve rezU bir _o· 
nuç bekliyor! 

Andrei Gromiko Sovyetler Birliği' 
nin diğer ülkelerle ilişkileri üzerinde de 
durduğu konu şmasının Çin saldınsıyla 
ilgili bölümlerini �öyle sürdürdü: 

"Dünya işlerinde Pek in yönetinıi 
gittikçe daha çok saldırganlık rolü oy· 
namaktadır. Sosyalist Vietnam CıımIıu· 
riyetine yapılan saldın sadece bunu gös· 
termekle de kalnuyor. Çin yönetimi, 
gerginliğin yumuşatılmasına, silahsız· 
Ianmaya, devletlerin banş içinde yanya· 
na ya şamalanna karşı çıkmaktadır. ('n· 
lar militarist bir politika izlemektedirler 
ve bunu gizlemenıektedirler. Kendi 
maksatıanna ulaşmak için Pekin yöne
timi sosyalizm ve banş düşmanları cep
hesindeki herkesle birlik olmaya hazır
dır. 

" Çin hakkıdaki tutumumuz SBYP' 
nin M K  toplantılannda, kongrelerinde 
defalarca ve açıkça belirtilmiştir. Bu tu· 
tum herkesçe bilinmektedir. " 
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Demokratik 
Yemen, . 
emperyalizmin 
saldırısını 
yüzüne {Aifpt) 

Emperyalizmin 
bombaları 

• 

yıne 
ı\ngola 'nın 

üstünde 
l ran'da kanlı Şah rejiminin )'fkllıŞI ile birlik

te Ortadoğu'daki en önemli dayanaklarından bi
rini yitiren emperyalizm, sosyalist bir sistem 
kurmaya yönelen Yemen Demokratik Cumhuri
yetini ortadan kaldırma çabasına girdi. Kuzey 
Yemen birlikleri, Ortadoğu'daki devrimci güçle

Agıutino Neto :  Demrruıl Angola • ...,..I'Yollzmln prollOlrMyonl4rını, 
bo,o çılronyor, 

Son YıILaida ulusal kurtuluş savaş1ııruıın yaygınlık 
kazanmasıyla Afrika kıtasındaki çıkaıtan tehlikeye 
dilşen emperyalist merkezler bu kıtada da yeni UIdın
lar te:ıplılıyor. Bu saldınlarm baş hedeflerinden biri 
1975'te kurtulllf savaşı ile emperyıılisderi w 0Ike 
içindeki ortaldannı kovarak bağlDlllZlığmı kazanm 

ri etkisiz hale getirmek için ön
ceki cumartesi gilnii Yemen De
mokratik Cumhuriyeti'ne saldır
dı. 

Yemen Demokratik Cumhuri
yeti'ne bir baskın vererek empu
yalizmin verdiği misyonu ger
çekleştirmeye çalışan gerici Ku
zey Yemen yönetiminin saldımı 
daha ilk anda Yemen Demokra
tik Cumhuriyeti birtikIeri tara
fmdan boşa çıkanldı, Bu arada 
birçok Kuzey Yemen askeri ile 
sınır bölgelerinde yaşayan Kuzey 
Yemen'li köylü yığm1an da geri
ci yönetime karşı savaşmaya 
başladılar, Emperya1iımin Ye
men Demokratik Cumhuriyeti 
iizcriııde tezgahladığı oyun böy
lece bo,. çıktı. Oyunun boşa 
çıkınaamda saldırgan Kuzey Ye
men yönetimine karşı çıkan Ku
u!'f Yemen haikınm da katkısı 

bIyiIktü. 
Emperyalizmin oyunlannm 

ten dönmesi üzerine yeni tertip
ler p1an1anmaya başladı. ABD 
Kuzey Yemen'e 100 milyon do
larlık siiaiı göndereceğini açık
layarak bu salılındaki konumunu 
açığa çıkanrken, silahlann Suudi 
Arabistan tarafından f"ınanse edi
leceğini de bildiriyordu. Böyle· 
likle başlangıçta bir "sınır çabş
maa" görünümü verilmek istenen 
Kuzey Yemen saldınsınuı geniş 
boyutlu bir provokasyon olduğu 
ortaya çıkıyordu. Bu arada Ku
zey Yemen ha1kmm da karŞı çık
masıyla durumu iyice sarsılan 
Kuzey Yemen'deki kukla yöneti
mi ko� için, emperyalizmin 
Ortadoğuda 'ki en güvenilir kay
naklanndan biri olan Suudi Ara
bistan ordusu "teyakkuz" duru
muna geçirildi. Ortadoğu'daki, 
FiIiItIn ha1kma ihanet eden en 
gÖçII dmederden biri obn Suu
di Arabiıtan, böylelikle emper
ylliıDniıı para1ı ukediği görevini 
IIIrdiirOyordu. Bu tertipleı de bo
şa çılwılacak ve emperyalizmin 
b. yeni saldırganlığı da bir so
nuç _yecektir. 

Kuzey Yemen 'in Demokratik 
Yemen'e ııaldnumm Çin'in soıı
yııiiit Vietnam 'a saldınsıyla aynı 
z.amaııa rastlanıası da bir rastlan
b değildir. Her iki salılın da em
peryalizmin zayıflayan konumla
nnı onarmak için başlatılınış ge
nel bir provokaiyonlar zincirinin 
parçalandır. 

, 
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Şili 'de ütretler 197D 'e 
göre yüzde 70 düştü 

ŞilI'de 1973 11 Eylül darbesinden bu ya
na halka kan kUJtUran faşist Pinochet cunta
sı saldmlannı sürdürürken, Şili işçi sınıtınııı . 
antitaşist direnişi de sürüyor. Faşist cunta, 
halk üzerinde uyguladı!!ı kanlı sıyasal hukı
om yanıma, ekonomik alanda da halkı bü
yük bir yok.sıılluil Içine itti. Bir süre önce ŞI
U'ye girip çıkabUen Dünya ışçi Sendikalan 
Federasyonu teIDJUcili orada gördüklerlnl 
,öyle anlatıyordu: 

"ŞU; 'de, inanılmaz ve inaanı .artan bir 
yoluu/luk gördük, Adım başında küçük ço
cuklar önümüze geçip bizden para ütiyorlo ... 
dL Her on metrede bır oyoklıobı bo#� dlt (ır
ç ... � kibrit ue buna benzer e,yolar ",ton In
",nlar görüyorduk. Bunlann hepıi I,Ndı 
Concepc i"n kenti yalrınlannda bır kömür It
çüinin euinde yemek olarıık deniz yo,unu pl
,Irllltinl hiç unutmoyoco/fım. Bu Itçl tek 
odalı bır ku/übede kömür tozu ıçınde 310" 
yor ue kira olorak gelirinin yüzde 20 ',ini ue
riyordu. " 

Pinochet cuntasının ŞUi halkını ne hale 
ıoktu!!unu görebUmek için birkaç rakam 
vermek yeterU. İstatistiklere göre halen Şili' 
de bir milyon lşıılz var. ŞUi'nin resmi Ulusa 
ıstatistik Enstıtüsü bUe reel ücretlerın 1970' 
in yüzde 20 altında olduj!unu gizleyemiyor, 
Bir İsviçre gazetesinin verdi!!i bUgilere göre 
Santlago'nun bir mahallesinde çocuklan mu
ayene eden doktorlar, her 17 çocuktan 12'sl
nin ciddi gıdasızlık nedeniyle balta olduj!unu 
saptadılar. 

Cuntanın 349 numaraJı bUdirlalnde devlet 
memurlanna sendikalarda örgütlenme hakkı 
yasaldanu\!4tl. 2200 numaraJı bUdIrI işçi sen. 
dlkııiarıııı Ifverenin ıı\idiiınüne somuş, 2376 
numaralı bUdIrI ise sendika Uyelerlnin baş
kanlannı özgürce seçme özg\irllilünü enerln
den a1mı,tı. 

Ancak bütün bunlar Ş ili iş çi sınıfının di
renı,inl kıramadı, Şili halkı küçük üretici ko
operatifleri içinde örgütlenerek sıyasal müca
delenin yanısıra ylltanunı sürdürme kavgası 
verıyor, ŞiU Komünist Partisi'nin son bUdIrI
lerlnden birinde şöyle denillyor: "Vllredelri 
'on durum, dikıalörlü/fe kor,ı yoygınla,on 
direnit Ile açıklanabilir. Plnochel'nin duru
mu ıollanmayo bo,loml,hr. Bugünkü gücU, 
dün kU gücünden ozdır. Yenı taraftGriar edlne· 
memelıte, toraftGrlonnl yitirrruılıtedlr. Hollım 
mücodele,i büyüyec.lıtir. " 

ALMANYA'DA 
GERlct VE MAOCU PARTII.,ER 

BOLENT SUNGURCÖLU 
MVNIH - ALMANYA 

AJııaııyı'da Parbmento dllzeyinde gerid
IIlln tenisilcileri CDU (Hıristiyan Demokrat 
Biriiii) W esI,) (H\ristiyan Sosyi1l Bırllll) illi· 
Iı partilerdil'. Scrauss'un partisi CSU Federal 
AlmanYil'da gdeı;e Bavyera eyaletinde ııraut
LU olup, Adece bu bölpde seçimlere katıl ... 
CDU ise AIınany.a'nm dijer eyaJetlerinde Or· 
glltllIdIIr, Bavyera eYaJetInde seçımı.. ka1ll-
mu. 

Bu ıkı pard Feder.ıI ParIanıento'da !tbiri .. 
ii 1uıI1ııdecIr. Bu ıkı PIItI rııOnOPOIIedn, .. 
lrellerIn, en ...,tc:rıınsurl. 1rıtIbma. DVat 
lııtJiınıeea parderIdIr. ö.aıı. su.. ... 
0fIIII PardII CSU dım ..... aıadIOWYtt, 
_u akımIan, ŞII'deki fqISt cıııııayı, Q. 
ney Arrtka ırkçıllnnı açıkça .... 1ı •• 11lI 
d1F, Işte TIIrIıet wl pıırtisi de Scrauss'un JIII6. 
dı desteiine sahiptir. 

YUrOyOş'On 200. Silyısında "BilU Amıp;!' 
da MaoçuJuk Nereye Gidiyor" batJıldl bır 
yazı yaymJanrnIJ1l. Bu yazıda F. Almanyil' 
daki maoaı pi1rtlnln "Idmiloya KomUnist 
PartIsi" ildını taşıdığı beIIrdllyordu. Bu ko
nuda bır ilÇlkWna y;ıpmilk istiyorum. Ger
çekten de bu.-ı AlmanYil'da Kommunls
tisehe Putel Oeutsdılands (KPDI, "Almanya 
Komilnlst Partisi" ildını kUllilnan parti milo
cu bir pıırddlr. Gerçekte ise KPD Ikinci 00n
Yil SOlvqı öncesi Alman IIÇI sınıfı pardslnin 
ildJdır. HIder faıizmlyle yasaklilnmıı, zor wl 
lIIepJ koıulluda faıizme kilriı ylğitçe liIYiLŞ
mııtır. Hitler filIiıml yenılılye ulrauldıktaıı 
sonra Sovyetler Blrllll'nln'kurtırdllı Alman
... topraklarında KPD, Sosyal Demokrat Pu
tl (§POInin ilerici unubrıyla blrlellRlk 
"Alınanya Sosyalist BIrlik 1'iIrdsI" (SED) 
ıclıııı n,ur_ Bu parti ,lmdlkl ·Alman De
mokradk Cuıııhll'iyetkıln lktIıW partisidir. 

ABO, I ...... . ' .... _ ... .... 
bullIIIII1 Baat ldınMıYa .......... iii .... 
kemuClrılıll KPD.srG ........ ıılı. ILIn _
-III Pbl KPJ)'nin dt tım fiiiıy.dirini ya. 
Silldadı_ On sonra Federal Almanya'da 
KPD adında bır partinin J{urulnwı yasa yo
luyli1 da yuaklandı_ KPD buna karpı milca
delesinl sOrdUrdO w daha sonra lePI Çitlı,ma 
koıulları aerçekleılnçe, KPD isim yatalı hı· 
li kalkmadılındiln, Deutsdıe Koınmunls
tlsche putel (DKP), Alman KomOnist Pilrdsl 
ildıyla yual olari1k kuruldu_ Milocuiar ı .. , ya
Silğın sürmesine wıın, Alman Iıçl ıınlfı pıır
tlslnin eski ildını "k;ıpi1rak" "KPD" ildı altın
da öralldendller. 

Angola oluyor. 
Emperyalizmin Afrika'daki 

güvencelerinden biri olan Rodez
ya'nın ırkçı lan Smith yönetimi 
son olarak saldırılarını Angola 
Uzerine yöneltti. Rodezya'dakl 
ırkçı rejimi devirmek ıçın milca
dele eden gerillaları ortadan kal
dırmak amacıyla sık sık lambla 
ve Mozanıbik'e saldırılar yönel
ten Rodezya, bu kez de Angolil 
topraklarını bombaladı_ ırkçı 
Rodezya'nın amacı bir yandan 
milcadele eden Rodezyalı gerilla
lan yok etmek olarak görilnilr
ken, diğer yandan Angolil'dakI 
ilerici rejime karŞı yeni bir pro
vokasyon niteliğini taşıyordu. 
Rodezyalılar Angola'yil karŞı 
Fransa y;ıpısı Mlnae uçaldarıyla 
saldırıyorlardı. 

Kıtadaıd sıc:alc saYili diIIpsınl 
soğutmamak için sürekli yeni 
bunalımlar iCilt eden emperyaliz
min bu politikasının bır sonucu 
da Tilnıanyil Ile Ugandil aruın
daki saYilşta beliriyordu. 1 7  hilf
ta önce bu iki ülke arasındil sınır 
çiltışmalan biçiminde başlayan 
çatışmillar kısa sürede yoğunlil
şar.ık topyekUn bir saYilp dönU,
tü. 

Emperyalizm Afrika kıtasında 
giriştiği bu oyunlilrla ulusal kur
tuluş savaşlannı engellemeyl ve 
Afrika'daki kendine bağlı ırkçı
faşist rejimieri aYilkta tutmayı 
amilçlilmaktadır. Ancak peşpeşe 
uyanan Afrika hillldarı artık bu 
oyunlilnn farkındadırlilr ve tez
phlilnan bütUn tertipleri bop Çı
karacak güçtedirier. 

Emperyalizmin Angolil'Yil yö
nelik saldırıları, UNITA gibi ör
gIItIeri kUllilnilrak yakın ZilIIIilnli1-
ra kadar laire tarafındiln yDrlltfl· 
lUrken, bu işlevin ,Imdi dolru
dan Rodezyil tarafından IIsdenU
mesi ilgi çekicidir. Bu &elişme, 
emperyalizmin, saldırpn ve ya
yılmacı ilmaçlannil artık antilk 
doğrudan kuklillarını ortak ede
bileçeğinin bir kanıtıdır. 

Rodezyil'nın Angola'ya kar,ı 
bilŞlattığl saldırı, Afrika'da ııeri
cl, ırkçı rejimier. karşı güçlerin 
eylem birliğinin koşullarının ıe
lişmesl yolundil ciddi bır etki 
uyandıracaktır. Emperyalizm, 
saldırgan amaçlarına ulaşi1bllmek 
Için her geçen gUn biriIZ dahil 
kendı bindiği dalı kesme k zorun· 
da kalmakUdır. 
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Uluslararuı bilimsel sosya· 
Iiot hueketin tarihteki en büyük 
okulu, dünya proletaryuının en 
yıaırual uluslararuı politik öqü
tü, barış ve baaımsızlık sav",ının 
paha biçilmez SILahı üçüncü En
ternasyonal'in kuruluş konına, 
4 Mart 19l9'da Lenin'in b",kan
lıaında yapılmı,tı. 

Kuruluşu muında Avrupa, 
Amerika ve Asya 'nın 21 ülke
ıinden 36 parti ve öqütten ııelen 
52 deIeııenin biraraya ııeldiai 
üçüncü Enternasyonal, Komü
nist Enternasyonal, uluslararuı 
işçi I11l1fının dünya burjuvazisiy
le ııirl,tıai kıran kırana mücade
lenin bır ürünüydü. 

Daha Birinci Dünya Sav",ı' 
nın yakla,tıRı yıllarda insanlıjtın 
tüm dünyanın kapitalizmden 101' 
yalizme doRru bır çajt deaı,ikli
jtinin e,ıainde oldujtu apaçık or
taya çıkmaya b",Iamıştı. Sınıf 
mücadelesi hem uluslararuı dü
zeyde hem de tek tek birçok ül
kede kızışıyordu. Bu ııelişmeler. 
bilimsel sosyaIistlerin işçi sınıü 
hareketinin enternasyonalist ka
rakterini yükaekte tutmalanna, 
çok daha ııkı dayanı,ma baala
nyla bütünleşmelerine büyük 
önem kazandırıyordu. 

IK1NcI ENTERNASYONALIN 
IFLASı 

Buna karşılık Ikinci Enter
nuyonal partilerinin büyük ço
Runluııu oportünizmin batajtma 
_pIanmı,IardI. Artık açıktan 
açıaa bilimoel lOsyalizmi ve özel
likle proleter enternasyonalizmi
ni reddettiklerini ilan ediyorlar
dı. Savqın ba,ında bu partUer 
"kendi" ülkelerinin burjuvazile
riyle cephede kolkola birle,tiler. 
Bu partilerin oportünizmi artık 
bır sosyal-,ovenizm halini de alı
yordu. Ikinci Enternasyonal'in 
Birinci Dünya Sav",ı'nda birbiri
ne kar,ı saf tutan Ikf kar,ıt kam
pa bölünmeli, bu örııütün ideolo
jik, politik ve örııüteel düzeyde 
tam iflasının bir belirtlalydi. 

Böylece uluslararuı Işçi 11-
mü hareketi Içindeki devrimci
enternasyonalist unsurlara, em
pery.u.t av",ın doııuracailı dev
rimci yükaelme I1l'U1Ilda işçi 
ıınıfının kumandaamı eline ala
bilecek yeni bir uluııIararuı ör
ııüt yaratma ııörevi dÜfüyordu. 
Büyük Ekim Sosyalist Devrimi, 
kapltaliıt ülkelerdeki ı,çi sınıfı 
hareketinin ve ulusal kurtu1uş 
hareketinin ııeli,meıi üzerinde 
büyük bır etkide bulundu. Dev
rim bir çok ülkeye yayılıyordu. 
Bu koşullar dünya proletaryuı
nın uluııIararuı dayanı,masının 
önemini bir kat daha arttırıyor
du. Daha da önemliıi dünya pro
letaryuının doilru bir ideolojik, 
politik, taktik ve örııüteel önder
lik altında bUıunmuı sorununu 
öne çıkanyordu. 

Lenin, yeni bir devrimci En
ternuyonal'in yaratılmaıı uııru
na, Ekim Devrimi öncesindeki 
uzun yıllar boyunca da mücade
le etmişti. Sav", yıllan boyun
ca. " emperyalist &avLŞ., ıoıyal
,ovenlere ve merkezeHere karşı 
savaf' ,Ioııanı altında Lenin ve 
Bolşevikler, ulu.lararaaı işçi 
sınıfı hareketi içindeki devrimci
enternasyonaliıt unsurlan topla
mak için yojtun çaba harcadılar. 
Bu çabalar, işte 4 Mart ı9l9'da 

Ü�ÜNUÜ 
ENTERNASYONAL. 
AL THIŞ YAŞıNDA--=--

Komünist Enternasyonal'in Bi
rinci Konııreli 'nin topIanmuıyla 
sonuçlaruyordu. 

Komünist Enternasyonal'in 
tarihael 1,levlerinln b",ında, i,· 
çı sınıü partilerinin bilimael 801-
yalizm ve proleter enternasyona
lizmi bayrellı altındaki ıdeolojık 
ve öqüteel birllllinin kurulmasını 
.aalaması, bunun yolunu açma
Ilydı. Komintern, bütün ülkeler
de devrimcl ... nternasyonaliıt un
aur1ann sosyal-reformizme q.-'I 
mücadelesini yönetirken,- birçok 
ülkede gerçek I,çi sınıfı partile
rinin doilu,unu hızlandırdı ve 
önayak oldu. 

Komintem'in bu tarihMI 1'
levini yerine Iletirebilmesi Için, 
öncelikle ı.çi l11L1Ünın buın-ı 
sosyaIist öllretiaini her türlü 
revizyonist çarpıtmaya kar,ı ka
rarlılıkla savunan bir örllÜt olma
lı ııerekiyordu. Lenin'in Enter
nuyonal'i, dünya bilimsel sosya
ust hareketinin kollektif beyııl 
olarak, Ekim Devrimi soııruı dö
nemin ko,uIIanna I,çi sınıfuıııı 
devrimci öjtretisinl uyııuJadı; k0-
n: .nist ve Iş çı partiıerinin strateji 
ve taktiklerinın çizilmelini &aQıa
dı; ulualar.r... ışçi sınıfının ". 
tüm emekçilerin kurtuluş yolu
nu aydınlattı. 

ü çüncü Enternasyonal 'in 
bütün faaliyeti, yeni doRan ve p
Uten I,çi sınıfı partilerini blUm
ael lOsywnıle donatmek ve yeDi 
tarııı.el koşulIard.a, uluııIararuı 
ı.çl ııruÜ hareketiyle devrimd 
teorinin kayna,masını ııII1amaIt 
&macıyla yönlendlrilmi,tI. Ko
mintem 'in faaliyeti .onucunda, 
dünyanın pek çok ülkelindeld 
komünist ve I,çl partileri, burJu
vazinin ıdeolojık ve polltik aaJ
dınlanna kar,ı çellkle,mi" kit
lelerin ,üveninl kazanabilmi., 
dünya proletaryılinın aeçkin ön
derlerini yeti,tlrebllen örııütıere 
dönÜftüler. 

Bu yüzden Koinintem'in he
men heıııen bütün toplantılan 
i,çl ıınıfının bilimsel sosyaliıt 
partisinin kaçınılmaz rolünün al
tının çizildiiii, vurııulandıilı top· 
lantı1ar oluyordu. Komünist En
ternasyonal'ln proleter devrimln
de komünist partiıinln rolü soru
nuyla IJilli karannda ,öyle denl
yordu: 

"Ancak proletaryanın yö
netiminde öqütıü ve denenmI" 
tastaınam tanımIanmı, hedefleri 
ve ııerek Iç ııerekaa d" polltika
da Ivedl eylemlere ili,kin somut 
bir proııramı olan bir Parti varıı, 
politik Iktidarın ele ııeçlrilmeli 
ııellp lıeçlcI bir olay delili, uzun 
erimli 80syaIist kurulU, Için bir 
hareket noktası olabilir ..... 

FAŞIZME KARŞI MüCADELEDE' 
KOMINTERN 

Uluaiararuı proletaryanın 
f",izme ve fa,Izm tehlikesine 
kar,ı mücadelelinde de on"" en 
büyük önderi Komintem oldu. 
Komintern'ln 7. Konııreli, dün
yadaki tüm komünl.t ve I,çi par
tilerinin, I,çi ımıfınm ve tüm 
antifa,lat güçlerin fa,Izme kar,ı 
eylem ve cephe birUıılnln kurul
maaı yolunda e,1 lıörü1memi, bir 
faaliyete glri,melerirıln b",IıınııI
cı oldu. ı,çi sınıfını burjuvaziye 
ve sav",a kar,ı mücadelede blr
leştirebilmek için kuruluşundan 

beri ısrarlı bır yol izleyen üçün
cü Enternasyonal, Dimltrov'un 
yön vardljtl 7. Konınsi 'nden 
sonra çok daha genl, kapsamlı 
bir antifa,ist mücadele proııre
mıyla sav", a1anına ııirdi. 7 .  
Konııre kararlan, birçok Avrupa 
ülkesindeki I' çı sınıfının mücade
lesinin yenı bir ll4&M&ya ulqma
ama, antifa,lat halk cephelerinin 
kuruIrnaama ya da &aQlam temel
lerinin atı1maama olanak verdi. 

Komintem, apanya Cum- , 
huriyeti 'ni faşist Frarıko kuvvet
lerine kar,ı savunmak için olu
,an uluslararuı dayeruşma Için
de öncülüi!ü elinde tuttu. 64 
ülkeden lıeIen 35 bin aııtIf",iit 
,önüllü İapaııyol yurlleverIeıinln 
�da Ç8IpIfIı. KonıiDMm'in 

Vç/incü Enurrıoıyona/'In lIıunıctUu L.nln, Souy.tl.r Birllll'nln alı 
devlet ba,kanı Kalinin 'le 

PaJmiro ToııUatti, Lulııı Lonııo 
Victor CodoviUa, Mate Zalka ııı-

. bi MÇkin önderleri apanya'da 
enternasyonal tuııayiarın oluş
muında ve ııv",ın düzenlenme
linde etkIn bir rol oynadılar. 
Ikinci Dünya Sav",ı da bilim
iOl sosyaUatlerin uluııIararuı da
yanı,maI1D.1n en büyük amavla· 
nndan biri oldu. Komünist vel,
çi partileri fqist Hitler Alman
YILI 'nın Iualine kar,ı Direni, 
Hareketl'nin de batında oldular. 
Çin 'e yönelen emperyalist saldı
nya kar,ı dayeruşma da, komü
nistIerin uluaIararuı birllRlnin 
unutulmaz örneklerinden biri
ni verdi. 

BWmaeI sosyalist öııretlye, 
proleter enternasyonalizme baıı
lılıııı faaliyetinin 'b",lıca temell 
sayan Komintem 'In yaşam lüre
linde oportünizmın her türlÜlÜ
ne kar,ı mücadele aııır1ıklı bir 
yer tuttu. Komintem'in İldnci 
Enternasyonal partilerinin Ideo· 
lojlk ve polltlk "nıl......,." kar,ı 
verdiRI mücadeleyi, dünya bilim
.. I 80syaIist hareketinin b",ma 
bela kesilen troçkizme kar,ı mü
cadele Izledi. Kapitalist ülkelerde 
komünist partilerine maceracı bir 
politika öııüııeyen, Sovyetler 
Blrııııı 'nde ıoıyalizmin kurulu
,undan vazgeçllmea!nI öneren 
tealimlyetçl bir çlzıııyı dayatma
ya çalı,an, anti-parti "hiziplere 
özııürlük" diye bas bu balııran 
troçkizme kar,ı Komintem'ln 
zaferi, i,çl IIDlfl partllerinin çe
llkle,meli yolunda önemil bır 
adım oldu. 

KOMİNTERN TAR1H1NIN 
DE(;f.RLENDlRlLMEsI 

Komlntem'ln mücadele ta
rihinde hiç ku,kusuz belirli ya
nıIıııIar da vardı. Komünist ve 1,
çi partUerinin faaliyette bUıun
duııu ulusal ko,ul1arın tam dik
kate alınamunaıı, sosyal demok
raııirıin b",lıca tehlike olarak ııö
riilmea! ve bunun sonucunda UıI 
darbenln ona karşı yöneIti1ınesi, 
I,çl aınılınııı birllllinin -IIIanma
aında farklı öqiitierln yönetim
ler! aruındakl ili,ldIerin ("te
pede birlik") öneminin küçüm
.nmeli, k.ıaaCUI "auuf. kar,ı 11· 
nıf" adı varlıın taktiklerin be
nlmaenmesi bu yanh,iarın b",lı
caIarınl olu,turuyordu. 

Komünist Enternasyonal'in 
faa1iyeti, burjuvazinin ve reviz
yonist akımların lUItlkomünlst 
ıdeolojık saldırılannın başlıca be
deflerinden biridir. Burjuvazi ve 
onun yuduncw revizyonist 
akımlar, Komüntem 'in mücade· 
leline ve mlruına saldırmayı, iiü
nümüzde de bWmaeI sosyaliıt 
hareketı devrimci ve entamasyo· 
nalist ııeleneklerinden koparrna
nın, sınıf konumiannı reddetme
nln, her I,çl sınıü partisini ulu
sal sınırlar Içine hapsetmenin bir 
aracı olarak görmektedirler. Bu 
nedenle de Komintem'in müca
dele ya,aırundald yanlı,larınl he
def .. çmekte, bu yanlışlan mut
lakla,tırmaya çalı,makta ve bi
llmsel IosyaIist hareketın tarihi· 
nın bir "yanh,lar diziıinden" 
Ibaret olduRunu kanıtlamaya 
ça1ışmaktadırlar. 

Bu nedenle Komlntonı 'in 
faa1iyetirıIn deAerlendirilmesi, 
ııünümüzde de buın-ı soeyalist 
hareket Için büyük önem ta,,
mektadır. Komintem 'in c"iz ba
,onlarla dolu ..weadele ya,amın
da dÜf1Ü1ü ,öreli yanlıtlar, onun 
itçi ıınıfının d�",;mci teorlıin
Mn, .nterrıoıyona/iot kaıvlıt.rin
Mn ıuaklafmamıın bir ıonucu 
olmamı,hr. Bu, onun tarihinin 
deaerlendlrilmelinin en temel 
IlIIIUlIaruıdan biridir. Diller bir 
doy\fle, KonıiDtonı 'in yine kendi 
eliyle düzelttilll .. bır daha tek
rulanmayan yanhtlan, Entenıu
yonal'!rı devrimci çizCl.ııinln 
QnuIanmuı I1l'U1Ilda ve bu ç1z
ıııye titizUkle baalılıilm oınırian 
Içinde ortaya çıkmı,tır. Kaldı ki 
revizyonist akımIann, üçüncü 
Enternasyonal'in tarihinde "yıın
b," suçlamasıyla ealdırdıl!ı 
lillIIUlIardan büyük çoilunJuRu, 
ııerçekte _dece burjuvazlrıln ııö
züyle .. yanht" ldL. Bu nedenle 
Komlntem 'in tarihinin deRerlen
dirmesinin, revizyonist tezler! te
maUencllrmek Için kullanılmaya 
çalı,ıIrnuı, bayalı demaııoJller
den batka bir,ey deRUdir. 

İ,çl l1D.1Ü pertileri llÜçlenip 
kendı ülkelerinin özııün ko,ulla
nnda ııerçakten yıRuıaaJ partUer 
olarak faa1iyette bulunmaya b",
ladıkça, dünya bWmaeI oooyalist 
partllerirıln tek bir uluııIararuı 
merkezden yönetilmaa! ıııtc1de 
IlÜÇle,lyordu. Komintem'in e,
aiz okulunda eRitilip oJıunlaf81l 
Itçl sınıü pertiler!, artık ülkele
�de inııiyatif kulIanebllen, ldt
lelere yön verebUan öqütiere dö
nÜfüyorIardı. Konılntonı'in daha 
7. Konııresi, tek tek üye partUe
re daha büyük inııiyat1f, özerklik 
ve hareket _bealURI -ıılame 
ka.'Ul almı,tı. Nihayet 16 Mayıs 
1945'te Komintern, üye partUe
rin karanyla daaıtıldı. 

Buııün dünyada I,çl sınıfının 
bilimsel IosyaIist partUari aruın
daki ili,ldIer, blUmsal lOsyalizme 
ve proleter enternasyonalizmin� 
baRlılık temeller! üzarinde "lIö
nüllü e,ııüdüm" iIkeaine lIöre bl
çimlenmektedir. Ne var ki dün
ya bilimsel lOSYaIist hareketi, bu
ııiin de üçüncü Enternaıyonai'e 
hayat veren Dkelere kararlılıkla 
sahıp çıkmaktadır. üçüncü En
ternasyonal'in devrimci ve enter
nasyonalist ııeleneklerine sahıp 
çıkılmaıı, ııünümüzde de bilimsel 
ıosyaliıt hareketin sını! kara .. ' <. 
rinln korunmuının temel ko i .  
iftnndan biridir. 
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OSMAN SAFFET AROLAT 

Şu anda birtakım rotatifler. düz 
baskı makineleri durmadan, hani hani 
birşeyier üretiyorlar. Ürettikleri ne? Bir
takım yalan dolan. Bir takım uydurma 
maceralar. bir takım .aldınlar . .. 

Bu kan� kuaan ,aldın araçlan, yann 
ciltlenip, süslenip püslenip dört renk of
.. t kapaklarla çocuklara sunulacak. Ka
pitalizmin bütün albenioiyle. emperyaliz
min büliin saldırganlı�yla. 

Güzelim bahar çiçeklerinin açtı�, 
yemyeşil. pınl pıni &üneşli a1anIann 
uzandı Rı çocuk beyinlerine kara bulut
lar getirecekler. Saldınlar düzenleyecek
ler. 

Kara suratlı birtakım adem1ann 
kapkara ellerinden. okul köşelerinde du
var dipierindeki çocuklara bu kitaplan. 
dergileri .. tarak onların cep harçhk1annl 
kendi ceplerine indirecekler. Çocuklar 
evlerinde, okullard., sinema önlerinde, 
duvar diplerinde bu kitaplann garip bü
yüsüne kapılıP. kenrU beyinlerine yönel' 
tilen ,ilahları görmeksizin okumaya du
racaklar. 

Herşeyieri, hatta isimleri bile ya
bancı. vurdulu kırdılı uydurma kahra
manlıklarla dolu birçok kitap, birçok 
der,i... 

Bir ,azete bayıinin önünden ge çer
kon bir lIöz gezdirineniz. ,öyle bir çırpı
da .. ymaya çalı,ırsanlZ . .. yı1annm 1 5-
1S'ya uIa,tı�nl lıörülSünüz. Tom-Mikl. 
T"kau, Kinova. Mandrake, Sa ... , ve 
benzerieri her hafta onbinlerce ı.ıılan 
saldın araçlandır. Bunlar en &üzel çiçek' 
lerin açtıltı çocuk beyinlerine yöneltil
mı. korkunç silahlardır. 

Haftada 260 bin, ayda 1 milyon. 
yılda 12 milyonluk bir ,aldın. Bu saldın 
hiç durmamacasma. ardı arkası kesil
mekaizin yürüliilüyor. Bu kötü yayınla
nn çocuklarda alışkanlık haline ,etiril
meli için elden Kelen arda konmuyar, 
serbest rekabet adına. ticaretin kuuallıltı 
adına, çocuk beyinlerindeki tahripleri 
dü,ünülmeden her liirlü uıtra, sürdürülü
yor. Böyle tahripier her yeni yayında. 
her yeni hafta başında daha da büyüye· 
rek sürüp ,idiyor. 

KITAP DENIZININ 
DERELERI 

Korkunç ıaldın karşıımda durmak 
için alde hemen hiçbir lavunma aracı 
yok. Çoculdar için yayınlanan derili ve 
kitaplar araımda iyileri çok az. Çocuk 
kitaplannı ulrq edinmı. yazar ve peda
go, hemen hiç yok. Ünlü yazarlanmızın 
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çocuklar için yazdıklan çok az .. yıdald 
kitap kölii yayın saldın .. karşısında bazı 
yayıncılarca paravan olarak kullanılma
ya Çalışılıyor, engelleyici araç olarak di
kiliyor. Genç yazarlann özendirilmesi 
için çocuk edebiyatı yanşma1an düzen
leniyor. ancak bu liir çalışmaların ve ün
lü yazarlanmızın ürünleri büyük denizle
m dökülen küçük derecikler olmaktan 
ötaye hiçbir anlam taşımıyor. Kimyevi 
maddelerle, sanayi artık1anyla dolu bir 
koca denizin suyunun temizlenmesine 
küçük bir dereciitin katkıs ne olabilme. 
bu olumlu giri4irnlerin de çocuk kitapla
n denizine etkisi o kadar olabiliyor. Çok 
özenli kişilerin. aile reialerinin kendi ço
cuk1annı koruma yolunda ellerine bir iki 
küçük araç geçirmelerine yanyor o ka
(\ar. 

Çocuklar için sanat. çocuklar iç;;' 
edebiyat olup olmayacaltı tartı,ılıyor. 
Bunun yanısıra. çocuklar için öZlÜn ya
pıtlar gemldidir diyenler çıluyor. çocuk
lar için özlÜ n yapıtlann ""rekaizliRi üs
liine karşı .. vlar öne sürülüyor. Biz. bu 
noktada önemli savlann karşı1aştınlma
ıını bir kenara bırakıp. kişisel ,örüşümü
zü belirtmelde yetineceııız. 

Çocuk. berlliin yüzlerce soru soran 
bir makine deltildir. Oollayı tanıma yo
lunda, öltrenma yolunda. ,eli,tirme yo
lunda durmamacuına şaşırtıcı sorular 
yöneltir. DoRayı tanımada. öllrenmede. 
,eU,tirmede çocuklara yardımcılık için 
en önemli araçlardan birinin kitaplar 
olduRunu ortaya koyunca, bunun ço
cuk1an 'öz önünde bulundurarak hazır
Ianmuı ,erektiilinden söz etmeye bU. 
,erek kalmaz sarunm. 

Çocukların kendi .yaratıcılıldanru 
yakalamaya. kitaplarla aeptamaya kal
kan yazarlann diyalolU. ,anatçılann 
diyoloıu bence çocuklar ıçın özlliin 
aenat! dolturur. Bu özlliin aenat ne oran
da yayıımla,ır .. , çocuklarla daha lÜçlü 
bir diyalo, kurulu,u ne oranda peld,tiri
U ... . o oranda etkin olacaktır. Ba etkin
Uk arttıkça çocuklara yönelik yoz sal
dınlar kar'lIlnda tutarlı barikatlar dikil
meye başlanacaktır. Güzel çocuk Idtap
ian ayıak otlannm sardıRı tarlaların Için
de ye,eren ürünler olmaktan kurtulacak
tır. 

SANSVR 

Benim en çok korktuRum sözcük· 
lerden biridir ..... ür. 

Ancak çocuk beyinlerini tahrip için 
kullanılan defll ve kitaplan ,ördUlfümde 
Uk aklıma ,elenı sözcük bu olmaktadır. 
Banaür. evet hlç düşünmeden böyle ya-

yınıan sansür edeblUr\m. 
Doltaldır ki bu bir kızıımııltm. bir 

korkunun ,etirdiltı birey .. 1 bir kar,ı Çl
kı,tır. 

A,lında ülke aydınına, yazanna çok 
önemli bir ,örev düşmektedir. Genellik
le ,üncel sorunlar karşısında kalmaktan. 
kısa dönemli problemleri çözme zorun
da olmaktan üzerinde fazladurulmayan 
yarm konusuna eltilinmemiştir. Yarınm 
u.Jıjbl çocuklar için neler yaptıRımız, 
neler yapmaya çalıştıilımız pek tartışıı· 
mamaktadır. Oy ... lliincel karma,ıklık
!ardan kurtulunması. bu konunun deri· 
nine tartı,ılmuı ,erekmektadir. Çocuk' 
lannuza, yarını kurmak için neler verdi
Itimlzi. on1ann ,eliştirilmesi yolundaıd 
araçlanmızın neler oldultunu bir bir 
ortaya dökmeliyiz. 

Ve ,örecelliz ki, çocuklanmızı ve 
yarını çok az düşünmekteyiz. 

Yirmidört _timiz içinde on1ann 
,eU,tirilmesi için harcadıltımız zaman 
yok den.cek kadar az yer tutmaktadır. 
BanatçıJarımız ve yıızarlanmız, on1ann 
ı,ıklı beyinlerinl ,eli,tirmek Için, " ıklı  
beyinlerine yöneltilen kara bulutlu sal
dırı1an önlemek için çok az ,ey yap
maktadırlar. çok az ,ey yapmışlardır. 
Gündelik hayhuy içinde çocuk1anmızm 
,ünlerini nuıl ,eçirdiiderini. kendllerini 
,eli,tirmek, kafalarına yük .. len yüzle .. 
ce. binlerce soruyu yamtlamak için on
lara ne llibi araçlar verdlRimizi bile dü
,ünmemekteyiz. Düşünüraek ,öreceRlz 
ki. yanlı, verilen araçlar, onlara yönelti
len saldınlar karşısında bem birey ola
rak, hem d. toplum olarak çok az ,ey 
yapmaktay ... Onlara ıorulan için anah
tar olabılecek bir ellitim, Idtap ve araç 
venne ,aDADa u.Jıjp delilliz. Bu ,anaı 
,eU,tlnne yolunda da yaptıRımız he
men hemen bir hlç. 

Çocuklan tembeUeştirecek, madan
laştıracak, soru ıonnaz, kabullenır bi
reyler halıne ,etirecek, uyutacak ne var
.. yapmaktayız. yapmasak da yapılma
""a kar,ı durmamakteyız. 

Şu ,ıralarda birtakım rotatlfler, bir
takım düz bukı mameleri kan ku,uyor, 
IIÜZ.Um bahar çlçelderlnln açtıllı, yem
ye,lI. pml pınl 1Iiin.,U a1anlann uzandı
Rı çocuk beyinlerine kara bulutlar ,etl
recek saldınlar düzenUyorlar. 

Biz bunlara kar,ı nerede, lWıııI bari
katlan kuruyoruz? Çocukların yarına 
hazırlanmaıı ıçın daha yaratıcı daha üre
tici olması için n. yapıyoruz, ya da bir
,eyler yapılmuına zemln hazırlıyor mu· 
yuz? 

. 

Bu ıonınun en dürii.t yanıtı "h.· 
men hemen hlç"tIr. 

alma, Propaganda ve Basın Bürosu Sek
reteri Gündüz Mutluay, Türkıye Işçi 
Partisl'nin 2_ Büyük Kongresinde açı
lan antifaşist sanatçılar sergisi ile ilgili 
sorıımuz üzerine şunlan söyledi: 

"I şçi sınıfımızın, müttefiki emekçi 
sınıflarla birtikte iktidarını kuracak 
olan Partimiz, emperyalizme, faşizme 
ve kapitalizme karşı yürüttüğü mUcade
leyi yaşamın bütün alanlarında sürdU
rür. Işçi sınıfının bilimsel sosyalist par
tisi olmanın bilinç ve sorumluluğu 
içindedir. Bu sorumluluk, emperyaliz
me, fa�izme ve her türtü sömürüye kar
Şı verilen mücadelelerin birle�tirilmesi
ni ve tek bir hedefe, tek bir yumruk 
olarak yönelmesini sağlayarak verine 
getirilebilir. 

"2. Büyük Kongre, Partimizin yaşa
mında nirengi noktalarından biri, 
önemli bır toplantıydı. Partimizin öz
gün görevlerinin yoğunlaştığı, antifa
şist mücadelenin öneminln arttığı bır 
dönemde toplanan bu Kongremizde fa
şizme karşı mücadeleyi birçok yanıyla 
ele almak istedik. 

"Sanat da faşizme karşı mücadelede 
kuşkusuz çok önemli bir yer tutuyor. 
Sanatın politik mücadeleden ayrılmaz, 
onunla birtikte yürütüldüğü zaman et
kinlik sağlayan bir mücadele alanı ol
duğu tespitinden kalkarak Kongremiz
de çeşitli sanat Urünlerlnl sunmak Iste
dik. 

"Bugüne kadar hemen bütün Parti 
toplantılanmızda müzik, oyun, film, 
folklor gibi sanat etkinliklerine önemle 
yer verdik. Bu kongremizde yenı bır 
adım daha atarak resim, heykel, kati
katür, fotoğraf alanında çalışmalar ya
pan antlfaşist sanatçıların ürUnlerlnl de 
mücadelemize katmak istedik. Bu 
amaçla lş�i Kültür Derneğı, Görsel Sa
natçılar Derneği, Karikatüreiller Derne
ği, AFSAD (Ankara Fotoğraf Sanatçı
ları Derneğı) gibi örgütle� çağnda bu
lunduk. Böyle bir ilişki Kongrede açı
lan sergiye olduğu kadar, antitaşıst 
mılcadelenin birleştirilmesine de katkı
da bulundu. 

"AFSAD ve Karikatüreliler Demeli 
ve Işçi Kültür Derneğı toıılu sergilerle 
katıldılar. Görsel Sanatçılar Demeli 
üyelerine çağrı yaparak resim ve hey
kel sanatçılarının katılmalannı salladı. 

"Oç gün sUren Kongre boyunca TUr
klye'nln birçok Ilinden ıelen delep ve 
üyelerimizle bırlıkte blnlen:e I,çl ve 
emekçinin de ıl�ıyle Izleeiili sergının, 
polıtık mücadele Ile sanat alanındakı 
mücadelenin blrteştlrllmesl yolunda 
önemlı bır adım oldulu kanısındayız, 

"Gecemlze katılan ve serginın dU
zenlenmeslnde katkısı olan IIrJUtler ve 
sanatçılar Kongremizin başarısına da 
katkıda bulundular_" 

t 
, 



Kapitafuıt siıtem içindeki top
lumlarda, bu sisteme uYllUn ola
... k eanatm bireyci nitelikte 
olması. ister iJtemez sanatçılann 
bireyci &anataal faaliyette bulun
malanna yol açnuştır_ Sanki, ne 
denli sanatçı vana, o denli ayn 
ayn dünya ıörüşleri yansıtan sa
nat yapıtlan vardır_ Oyaa, bütün 
bu aanatsal faaliyetlerin temelin
de tek bir dünya lörüşü, daha 
dollrulU, burjuva ideolojisi ya
tar ve Hözel teşebbüs sahibill  
sanatçının piyasaya sürdüilü 
"mallar", "kapitalist rekabet" 
i çersinde tüketicinin (alıcının) 
beiteniıine açık bir üalup, yani 
"arz çeşitliliili" ıösterir_ Bunun 
adı da "aanatçuun öZ(Ür yaratı
nu"dır_ Hele bele resmin tek bir 
alıclAının Olmaıı, yani aanatsal 
iletişimin (&anat üriinü "mübade
lesi"nin) "parayı veren resmi 
alır" ilkesine göre işlemesi, ve 
küçük dükkan aabibi "sanat ıale
rileri linin sanat piyasa.andaki re
kabeti kızıştırması sonucu, sa
natçı, kendi bireYIOI-eanatsal faa
liyetini, öbür aanatçıJann öZliir
lüilü palıuına, bireyci ve bencil 
bir doilrultuda kullanmak zorun
da kalır_ Bu nedenle, ilke olarak, 
kapitafuıt ıiıtemde sanatçılarm 
birarada amaçlı bir eylemde bu
lunması düşünülemez bile_ 

öte yandan, kapitalist top
lumlarda sanatçıJann belli akım
lar çerçevesinde biraraya geldik
lerine sıkıık tanık olunmuştur. 
Ama bu..-da belirleyici ilke, sa
natsal faaliyetin siyasal faaliyet
ten 'kopukmuş ıibi all1lanması 
sonucu ( çünkü, burjuva ideplo
jisinin başlıca bir özelliili, top
lumsal ilişkiler bütünü olan insa
nı, varlıilı, bu bütünselliilinden 
aoymaktır), ıiyasal bir erek1ik ta
şımaz. Salt belli bir biçimsel an
latımda ortaklaşalık sonucu, sa
natçılar, belli bir üalup ve tarzda 
birleşirler. 

Türkiye'de de eanataal faali
yetin ıenel lörünümü, hiç kuş
kusuz, bundan farklı olmanuştır_ 
Zaman zaman kimi aanatçılar 
belli bir aanatsal anlatım ıörüşü 
çerçevesinde biraraya ıelerek 
belli IlUPçuk\ar oluşturmuşlar, 
şu yada bu biçimde bir resmin 
tartışmaıını yapnuşlardır. Sa
natsal faaliyetin, inaarun kendi 
faaliyetinin bütünlüi!ünde, ayru 
zamanda siyasal bir yan da taşı
dıilı, daha doilrusu böyle bir işle
vi de oldullu hiçbir zaman diişü
nülmemiştir. Zaten böyle bir ,ey 
düşünülmüş olBa idi, bambaşka 
bir resim ve sanat anlayışı ve ona 
uYllUn yapıtlar ortaya çıknuş 
olurdu_ 

Ama, IÜnümüz böylesine 
çeüşkileri içinde taşırken, geliş
me ve deilişmeleri de içinde taşı
maktadır. Toplumsal varlıkla bir
likte toplumsal bilincin de deili
şikliile ui!rarnası sonucu, sanat
çıJann aanataal yaratırna ilişkin 
anlayışlan, "ideolojileri" de 
deili,ime uilramaktadır. Hele ça
ilunız, inaanoillu taribinln en 
"politik" Çalıı olması dolayısıy
la, sanatçılar ister istemez aanat
aal faaliyetierini siyasal amaçlılık 
balılanu içinde de düşünmek zo
runda kabru,lardır. Buyaa, aanat
aal faaliyetin en önce niteliilin
de ve ona diyalektik bir ,ekilde 
balımtılı olmak üzere niceliilin
de bir deRi,im olıusunu ıöster
rnektedir. Şöyle ki, içinde ya,a
ru\an toplumun Ill'llfaal bir açı
dan ıörülmeye ba,1anrnaa1 sonu
cu ve aanatta ıerçeili yarıaıtma 
çabası, .. natçılan birincil olarak 
böyle bir olıudan çıkı,la .. nat
aal ürün vermeye ıötürmekte, do
laYlAıyla &anat üriinleri de ıınıfaal 
bır balu,ı içmneye ba,lamakta
dır. Böylesine bır nitel deRişim, 
kendi özüne uYllUn bır niceURl 
de birlikte ıetlrmekte, yani, sı
nıfaal bir anat yapma kaYlm, 
eanatçılan iıtar ı.temez, ıırufaal 
delere ıöre yönlendirilmi" blr
le,lk bır ıylıme de ıötürmekta
d�. t 

" ı\ııt ifaş i st 
sanat�ıIar 
sergisi "nin 
getirdiği 

TIP 2. Büyük Kongreıi politik çalışlllDllYIa birlikte birçok alandaki .anat 
ürünlerini .ergileme.iyle de ""şanlı bir kongre oldu. Kongrenin birinci Ilünü akşa
mı düzenlenen 'Parti Gece,i"nde Merkez Haberalma, Propaganda ve Baım Büro
.unca luızırlall4n filmle birlikte Zeliluı Berkıoy ve Genco Erkal'ın O)'ll4dık/c.n 
"Brecht Ka"" ... ", Işçi Kültür oyunculanmn .unduRu "Şeyh Berdettin " oyunu 
yer ald. Koro ve folklor göıterileri delegeler, Partililer ve izleyicilerin katıllllDllY
la ,ürdü. 

Kongre .ür .. ince Spor ve Sergi Sarayının giriş bölümünde açılan antifa,lıt 
.all4tçılar .erglıi büyük ilgi ile izlendL 

Sergiye AFSAD, 'Selam YaraIGna" adlı toplu fotoRraf/arla katıldı. Karika
wcWer DerneRi de üyelerinin eıerlerinden bir toplam ıundu. Re,im, heykel ve 
fotoRraf dallannda aynca birçok ıanatçının eıeri yer al<t. 

Toplu .serler dışında .ergiye şu .anatçılar kahldı: 
Alaattin Akıoy, Meh"",t Aluoy, özdemir Altan, Cihat Ara� Figen Aydın

ta,,,,,,, NÜ8et BalclORlu, Gü!gün Başam, Hallı Biçer, Saim Bugay, ÖncUr Büyük
em",n, Mahmut Celayir, Ali Demir, H_n Diker, Sabiha Ergönül, Güler Ertan, 
ırfan Erte� Ali TeotnDn Gemuıner, Ke"",' Gürbüz, Mehmet Güleryüz, N •• teren 
Sil/vrili Gürse� Balkan Naci ı.limye/� Mümtaz I,Inlıör, Özer Ka""" Güloüm Kara
ırw.tafa, Hayri Karay, HUüıyet Kayhan, Ali Ilııan Kınc� Hale Kurtaranlar, Bihral 

,Mavitan, Mükremin Mungan, Mücahit öze� F.rit öZfen, SUDt Ozyönüm, N.d ... ı 
Sek""n, Tülin Serpen, YUluf TakIGk, Orhan Taylan, SüleytnDn Saim Tekean, Ec. 
ToratnDn, Utku Varlık, Refik Yurtıover. 

düşünceler 
AZiZ ÇALIŞLAR 

Demek , şu genellemeye vara
biliriz ki, çailımız nasıl kapita
lizmden sosyalizme geçiş Çalıı 
i .. , sanataal eylem alarunda da, 
bireyci sanataal faaliyetten, .ımf
sal değer-yüklii, örgütlü birleşik 
bir faaliyete geçiş vardır. 

Sanatsal gelişme tarihimizde 
yepyeni bir evredir bu ve "Anti
Faşist Sanatçılar Serıisi" bize bu 
otııuyu haber vermektedir. Bu 
bakımdan, "Anti-Faşist Sanatçı
lar Sergisi" taşıdıRı aııJam ve ge
tirdiei sonuçlar bakırrundan 
üstün�,. önemle durulması ıere
ken bir Olaydır. 

SANATl'A YENI BIR EVRE: 
SOSYALIST SANATA DOORU 
GEÇıŞ 

Sanatsal faaliyet biçiminde 
yukarda sözünü ettiilimiz de ili
şim. aynı zamanda. burjuva IA
nattan sosyalist aanata doilru bir 
dei!işim ıürecinin varlıilını bize 
göstermektedir. Ne var ki, "anti
faşist sanatçılıyı, ilke olarak, 
"anti-fa,ist sanat" dı,mda düşü
nemeyiz. Aksi halde, böyleıine 
bir çelişki, sanatçırun bllind il. 
kendi varlıi!ı ve eylemi arasında
ki derin bir çeU,kiyi bize ıöste
rir, ki kapitalist toplumlarda ve 
toplumumuzda. " burjuvaziye 
kar,ı olan, ama sosyalist bilince 
de tam aahip olırıayan" aanatçı
lann yaşadıi!ı keskin bir çelişki
dir bu. Dolayıaıyla, "anti-faşist 
sanat" deyince, bundan, yukar
da tarumladıilınuz bilinç tipine 
uyan, "demokratik eleştirel aa
nat"ı deilil, "so.yalist aanat"ı 
anlernanuz gereklr_ Yani, anti
fa,iıt sanata, burjuva ıözüyle de
ilil, sosyalist ıözle bakabiliriz an
cak, ve o açıdan bir deilerlendir
meye sokabiliriz . 

Böylesine bir dellerlendirme 
ise, sanatın yapıaıru. ve sanataal 
Içerillin yönlerini bize bilimsel 
oıa...k açıklayan "markaist-Ieni
nist estetik"ln yardınuyla yapıla
bilir. Markaist-Ienlnist estetikle, 
aanatın yaplAma ve Içerilline be, 
yönden bakar: 1) Billi-yönü, 
2) Deller-yönü, 3) Koıııtriiktif
yonu, 4) Modellendlrlci-yönü, 
6) tıetl,lmsel-yönü. Anm bu 
be, yön bırarada vana ve lılrbl
riyle Içiçe uyumlu bir bütünlük 
olu,turuyorao o sanat yapıtma 
tam-nitaUkU bır yapıt olarak ba
kabiliriz. Yanı, bır yapıtm tam 
bır "antl-faşı.t .anat yapıtı" ola
bUmeli, yukardaki yönleri kandl- -
ne uyumlu bır ,ekilde Içermi, 
olmasına baRiıdır. B.,ka bır de
yi,le, böyle bır .. nat yapıtı, bi
ze antl-fa,lzm üstüna bllli ver
meli, deRerlendirmede buluııına
lı, onu \mieler (imajlar) balinde 

modellendirip malzemeyle ,ekil
lendirebilmeli, ve bize bu billi ve 
deilerlendirmeyle i\iili bir bildi
rimde bulunar.k bizle iletişimi
ni dollru olarak ku..-bilmelidir. 

Ülkemizde sosyalist aanata 
geçiş evresinin getirdiili 8Orun
\ar açısından, "Anti-Fa,ist Sa
natçılar Serlisi"ndeki yapıtlara, 
başlıcalıkla da resimlere bıiktı
i!ımızda, yukarda aaydıi!ırruz 
yönler arasında leneWkle, aanat
çıdan sanatçıya deilişen bir ko
pukluk olduilunu görmektayiz. 
Şöyle ki, örneilln, deiler-yönü 
çok ıüçlü bir yapıt, yani anti
feşist deilerlendirmeyi tam doll
ru olarak içeren bir yapıt, mo
dellendirici yönünden aklamak
ta, yani anti-faşizm olayını 

sanataal i,aretlerle kendı özünün 
doluluilu içinde can1andırama
rnamakta, dolayıaıyla, anlatıın 
eksikliRi yüzünden, deiler-yönüy
le ilııili bildirimi bize tam olarak 
aktaraıııal'naktdır Ya da model
lendirici, ,ekillendirid yönü IÜÇ
tü bir yapı., _bllli-yönünün \twr
lıRmdan, bize yine anti-faşist 
bildirimi beliıııin bir ,ekilde ile
tamemektadir. Söz ıelişi, belli 
bır resimsel anlatım tarzıyla ıe
neUendirerek çizilml" yerde vu
rulmu, yatan bir lııaan resmi, bi
zim o resme aadece modellendi
rici ve onun yanıaıra konstrüktif 
lözle bakmanuzı "iilar; çünkü, 
bize, vurulan inaaruıı kim olduilu 
ve niye vurulduilu üstüne somut 
hiçbir billli vermemekta, sonuç
ta vuru1maya ilişkin deller üstüne 
bildirim açılla çıkamamaktadır. 
Bunun tam tersi bır yaklaşım da 
anti-faşizm üstüne en somut 
billiyi verebilmek ıçın nered.y .. 
tam belie .. 1 bir anlal-ma lidU
meıi. Oyu böyle bır anletırna en 
uYllUn düşen tür, hiç kuşkusuz 
relim dellU, fotoil ... ftır. 

Böylesine baillantlAızlıklar, 
doilaldır ki, .. natçmm aanataal 
yaratıındaki bır ekllkUilinden 
doilmaktadır. Bu bakımdan, 
aanat yapıtmm yapmnı ve içe
riilindeki yönleri karşıJarnak üze
re, sanatçının da bu yönlere kar
şılık veren nitaUkta olması ıere
kiyor. Bqka bır deyi,le, yapıtm 
billll-yönünü karşılamak üzere, 
ıerçekçi olması; deiler-yönünU 

ÖZüR 
Dergimizin geçen ıay ıım

da 't,çi Sınıfının Politik 
HarekeH'nln Yolunda Bir 
Yıl" ba,lıkll yazının yazan 
bir luıta .onucunda belirtil
memı,tir. Yazının A bdur
rahtnDn Atalay tarafından 
kaleme alındıl/ını belirtir, 
okuyuculanmızdan ve Ab
durrahtnDn Atalay 'dan özür 
dUerlz_ 

kar,ıJarnak üzere, bilimsel sosya
ust dünya görüşünü öz1irnsemi, 
olması; modellendirici-yönünü 

. kar,ıJarnak üzere, yaratıcı dü,ün
ce ve ima:elem pcünün. yani, Ia
natsal yaratıcılık IÜcünün yüklek 
olması ; konstrüktif yönünü kar,ı
lamak üzere, yetenek ve u.ıa!ıilı 
bile,tirebilmi, olmaıı ; ileti,im-
101 yönünü karşılamak üzere de, 
aktaracaRı bir bildirjmi, yani ' 
burda, anti-faşist bir bildlrlmi ol
ması ıerekmektedir. Serside bu 
nitaliklerin tümünü kendinde ba
rındıran relim yapıt1anrun ıenele 
oranla az oluşu, bize bu nitaük
te bir aanatçı olmanın hiç de ko
lay olmadıilmı göstermektedir. 
Hiç ku,kUlUz, yetenek ve usta
Iıilı yaratıcılıkla ve bi!8i ve dün
ya görüşüyle birleştirebilmek 
çok zor oldullu ıibi, şunu da ka
bul etmek ıerekir ki, yukarda da 
deilindiilimiz üzie, anti-fa,iıt ya
daaosyalist aanat yapma olayı, 
bizde genel bır fenomen olarak 
ancak yeni yenı ıöriilebilmekta
dir_ 

Burda üstünde durulınuı ıere
ken bır başka nokta da, anti
fe,ist bir reame en uYllUn tarzm 
ne olduilunu bır kez daha löz
den ıeçlrme ıereili otııuıudur_ 
Çünkü, ıori\ııin ıetirdiili bır ba,
ka sorun da, ıırafik reıımln tuval 
reıminden bu konuda çok daha 
01aııaklı bir anlatım tarzma yol 
açtıRı. Herhalde kluik burjuva 
resminin ba,lıca tarzı olan tuval 
reıminin, anti-faşist reıme tam 
uYIUU düşmeyi,inden kaynak
lanmaktadır b.u durum_ Burda, 
relim tarz1anrun tarib boyunca 
kendi özlerine uYIUU olarak ıe
çlrdikleri evrim üstünde yeniden 
durmarun yararlı olacalıını IIJLL
yoruz. 

Anti-faşist aanalın ıorunlan 
açwııdan, "Ilinin öbür daJ\an
na da lwaca bakacak oluraak, 
,unu ıörüyoruz ki, her ne ka
dar, "ııkılıru' bır yumruk" bu-

lün anti-faşizme kar,ı anlamlı 
bir .ımıe baline ıelml,.. de, 
beykal yapıt1anrun hemen be
men çoRu böyle bir .ımıeye da
yanmaktadır_ Unutmamak ıere
kirki, böyle bır modellendirme, 
kendi bi!8i-yönünü içermemeli 
balunundan ve deller-yönünü ıe
nellendirerek aoyutiandırmuın
dan ötürü, kendi bildirimini ko
laylıkla yitlrabilir_ 

Fotollraf yapıtlanna da bu 
açıdan baktıRırruzda, ıenel ola
rak ,unu .öyleyebiliriz ki, I,çi
nın ve emellin fotoRrafa (sana
ta) konu edilmesi, hiç kuşkusuz, 
bır aşamadır; ama, burda kendi 
deiler-yönüyle i\iili modellendir
rneyi de bize ıetirebilmektedir. 
Fotoilrafm biraz da kendi nitali
ilinden ıelınek üzere, bi\ii verici 

, yönünün lÜçlü oıu'u, lIJllyoruz, 
yapıtta tek başma bıralu1mama
lı; dellerle bi!8i birbirinden ayn
lamayacai!mdan, çalı,an bır ltçl 
fotoilr.tı, bize anti-faşist bildiri
mi de iletabilmeUdlr. 

Serpdeki kariltetür yapıtlan 
için ıenelinde söylenecek ,ey .. , 
adece "eaprl" yakalemarun bır 
karlkatür için yeterli OhnaY1fl
dır_ Sanatle Jikir öncelik ta,,
makIa birlikte; ancak yulıarda .
raladıitırruz aanateal yönleri lçer
dilli zaman, kandi malzemall 
içinde 80mut ve tutarlı bır anla
tırna yönelebilir. 

özetıeraek, "Antl-Fa,lst Sa
natçılar Serııill", bize Türkiye' 
de, sosyafuıt bir aanata doilru 
bır anataal yaratırn ıürecine ,e
çi, Içinde olduilumuzu ve böyle 

. bır ıeçi,in kendi çetin sorunlan
nı da blrUkta letirdlRlnl ıölter
mektadir. Buya, aynı zamanda, 
analın tak-yanlı dellU, belirleyi
ci ana Ilke deller-yönlendlrme 
(.rufaal dünya ıörü,ü) olmak ' 
üzere, ancak çok-yönlü düşünüp 
ele aJırırnayl ıerektlrdiilini tarut
lamaktadır. Sosyalist aanatçılar 
"rövanşı" ancak böyle alabilir! 
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İşçi sınıfı partisi olmanın onur ve 
sommluluğuyla görev başında 

Türkiye ı,çl P artioi  2. Büyük Kona
M üç iün süren çalı,ma1arını tamamı.· 
dı. Konını. 1atanbul'de Spor v. Serı! 
Sarayı'nda 2S Şubat iünü Merkez Yö
netim Kurulunca hazırlanan raporun 
Yurt ve Dünya olay1aruıa İli,kin bölü' 
münün Genel Batkan Bebice Boran tara· 
fından de\eielere lWlulmaaıyla çahfma· 
1aruıa bqladı. Türkıye qçi Partioi Genel 
Batkanı Boran'm IWldulıU bu bölümün 
ardmdan Genel Sekreter Nihat Saraın. 
Türkıye ı,çi Partioi'nin öziün ııörevleri· 
nin yerıne lı.tIrilmealne Wşkln bölümü 
deıeııelere sund u.  

Türkıye ı,çi Partioi Genel Batkanı 
Bebice Boran. Birinci Büyük Kon .... ·d.n 
bu yana oüreaelen ,eHtmeleri aynntı4 
bır biçimde el. aldı. U1ualararuı poUtik 
ııen,meleri dellerlendlrirken emperyaliat 
oiatemin buiün Içinde bulundullu buna· 
iımın boyutları. n.denleri üzerınde 
duran Bebioe Boran. dünya bpita1lzmi· 
nin, bütün iç lÜrtÜfme ve çekl,melerine 
kertm bir oiatem olma özelliiline ve bu 
oiatem lçind. ABD'nin "odek" olma du· 
rumuna dIkketi çekti. 

EMPERYALIZM 
DUNYA BARışı ıÇIN 

TEHLıKE OLMAYA DEVAM EDIYOR 

Bebice Boran, kapita1lzmin içinde 
bulundullu bunalımın poUtik ı.tIkraraız· 
1ık1ara. Içte ,ericl anti-demamtlk. dışta 
..ıclırpıı eilllimlerln ,.U,meline yol aç' 
Iıllını. neo·fatilt hareketlerin olailaniiltü 
boyutlera ulattıllını belirtti. Boran. 
bU1f ve tll,b.zl,nlN 1orwı1an üzerinde 
d. durarak dünya kepitallzmlıılıı eaki 
maftÜerlJlden ve iÜcünden kayıplara ull' 
ramakIa blrtlkta dünya bantı ıçın tabıı· 
\teli o\acak-ölçüd. iÜçlü ve OaLCIırPıı ol· 
duııuna. ııiiahianma ıılderlerini pderek 
artırdıiiına ıiikkad çekti. ABD' nin ulueal 
1nırtulut lıarekeı.ı.rın. ukeı 'ÖDdererek 
dotnıdan müdaiıaie etmeklenee bqke 
YÖDtem1eriıı u)'I'd·nmIPft· alırbk ver
cIIiIIDI . .. bd .......,OIL .mperyallzmin 
çıluıılan açuııııdan keçuuinıu oldullun· 
de de ya prid 1ÜÇ\era ııIJah v.b. yerdımı 
yapQlını. ya de Avrupa'lı ortakluını 
deney. IoktuilunU oöyledl. Bu taktiiiin 
bır par .... olarak "� 1atayen 
ÖrıiWer ve HderIer araanda eınperyallzm 
yanı., olan ... 'ı1ımIı' denllanler bulu' 
nup öne çık.an\ma\tta veya yaratılmak· 
te ,erçek ulu..ı kurtulutçulera kar" 
onler cı-k\enınektedlr." diyen Bebloe 
Boran. emperyalizmin ilerici hareketle· 
ra kartı kullandıilı bır bqka yöntamın 
d. oosyal demokru! oldulunu. SooyıW.t 
Entamasyonel'ln AfrIka poHtlkea.nııı bu 
açıdeıı anlamlı bulunmuı ,erektlillni 
belirtti. 

Tiirldy. "çı Partili Geı:el Batkanı 
,eri kalmı, ülk.1erin ıonınlan iizerin· 
d. aynntı4 bır biçimde durduklan ıon· 
ra ,unıan oöyledl: "Aaya, Afrib ve La· 
tin Amerika ülkeleri Iıaklwıde buraya 
keder oöylenenlerd.n 'u en ,enel ,.U,
me çlzıPııl ortaya çıkmaktadır. Geri ve 
baRımIı ülkelerin kurtulut mücadeleolnl 
ezmek ya de aptırmak bakımından em· 
peryalizm ııitalde daha büyük bqan· 
a1ık1ara uilramakta. bu ülkelerdeki 
lıareket1er ulu..ı kurtulu,u topıum..ı 
kurtulllfla blrle,tirmek bakımından 
lıeÇml,taklni çok qan bqanlar kazan· 
makladırlar. " 

Boran. Çın yönetimlnin maceracı. 
mlWyetçl polltlkeaııa deRlnerok. bu po. 
Utakının Sovyetler BitUIII Iıaklwıde kimi 
··.Ie,tirllerle" b .. latılan, ıoma. "Amerı· 
b'ya de Sovyetler BirUIII'ne de kartı· 
yız" biçimind. ,eU,en blr .. yIr izlediRI' 
ni. daha aonra da ABD emperyalizmini 
aklayarak onunle açık bir ı,birlllllne iIr· 
dillini beUrttl. 

Behlce Boran ıundullu M.rkez Yöne' 
tim Kunılu Raporunda, aosyaUat ülkeı.· 
rı çe,ltU alanlarda kazandıRı ba,anIan 
dile ııetlr.rek ,unlan &Öyledi : "SolyaUat 
ülkel.r ve olu,turduklan dünya ıoıyaliat 
oiatemi tam bır ı.tIkrar ıçınde. keaintlalz 

ve .. illıklı bir tempo ile ııelişiyorlar. tüm 
toplumaal taaliyet alanJannda. ekonomi· 
den 'pora. aanattan bWmaeI çalı,malara 
tüm alanlarda artan batarılar kezaıııyor' 
lar!' 

EMPERYALIZM 
TURKİYE'DEN YENı öDUNLER 

ıSTIYOR 

Türkly. ı,çi Partili Genel B .. kanı· 
nca sunu1ap raporda Türkiy.'de liyaaa! 
Iktidarlarca yı1Iarda.ıi beri özünde h.p 
aynı olan • .mperyalizmln iÜdümünde 
bir dı, poUtike izlendiRI. bu poUtlk ter· 
db nedeniyle sürekli ' bocaJamıı içinde 
bulunulduilu beUrtildi. Bebie. Boran 
emperyalizmin amaçladıklannın üzerln· 
de de durarak "Emperyalizmin 'Türkly. 
Sorununu' kendi açwndan uzun dönem
U bir çözüme u1a,tırma hed.fi. Türkıye' 
nin orta DoRu'de artan önemi il. daha 
de -iltrlık kezanmı,tır. Bu nedenle em' 
peryalizm hem Türkly.'nin .konomiol· 
ni 1atanllen biçime aokmak, hem de 101' 
yaliat dünyaya yönelen bütün yollan lı· 
kerııak için Tiirldyo'yo dollnıdan .1 koy· 
mak, adeta haeir a1tma alınak latem.kta· 
dir. ABD ve Satı4 ortaklan artık koşul' 
Iardan &öz .tmek yerıne ·IMF·d.n ,.ç. 
mak ,ert' diye k.stirip almaktadırlar." 
dedi. 

Ecevit Hükümeti'nin emperyalizm. 
siiıekli ödün\er veren dı, politlkeaını çe' 
,itU örneklerle ele alan Bebice Boran, 
bloksuz ülkelerle ili,ldI.rin kıaa vad.U 
huaplara dayandırıldıilını. tut&r1llZ. her· 
k_ mavi boncuk dailıtmaya dayalı bir 
politikanın ·ıonuç vermeyeceili ııerçeill· 
nın takrar tekrar yqandıRını oöyledi. 
Boran oözlerlne ,unu ekledi: ''TürIdy. 
hemen yanıbqmde tran'de m.ydana 
,.Ien ,.Utmallr kartıande de ıon ana 
keder tamaz keIara1t bölte ülkeleri il. 
Wtldlerlnl ,.ıı,tirmek konuaunde 
• ......,aliit ülkeler dıtmde bır dıt poU· 
tika b1eyamayeoeilini bir kez daha orta· 
ya koymu'Iur." 

UIkenin lçlDd. bulundullu .konomlk 
ko'uJIaruı deya_ aonucunde eoaya· 
liIt ülkelerı. d. W,ldIer ,eU,tirilmeli 
yollarınm aranmaya bqlandılını. ancak 
bu WtIdMıj.n siiıeldl ekonomık çerçe· 
fty\e oınıriı tutuldullunu v. bu poUtlb· 
yı ABD v. dümen iliyundaid ötakl b· 
plta1iot ülkelerin deyatma1aruwı belirle· 
d1i11n1 belirttlkten ıonra Behlce Boran 
bu durumun bir ıonucu olarak Türkly.' 
nın büyük yararı .. _1I1eyabilecelll 1Oa· 
yaliat iilk.lerle yapılan ekonomık. ticari 
anletmalarde verilen oözlerin ,üreldı ole· 
rak yerıne ıı.tirilmedlilini an\ettı. 

"DEMOKRATIK HAKLAR. 
KULLANıLMAK ıçINDİR" 

Emparyallzme bailımlı kapitalist 
oiatemin olutturduilu yapıaa! nedenler· 
d.n kaynaklanan ve büyük boyutlara 
erl,.n Türkly.·dekl bunahmın polıtık 
yqamı derinden _ılını ve burjuva· 
zinin ülk.yi artık latedllIl ııibl yönetama' 
dilini &öyleyen Türkıye I,çl Partili Ge· 
n.1 Batkanı, CHP'nin vaadı.rlni hatırla· 
tarak ,unlan oöyledl: "Türkıye i,çi Par· 
tioi .. çımler öncelinde. Ilr&IlIlde ve aon· 
rumda. CHP'nin Iktidara ,elmeliyle 
önemlı d.IıI,lldIkler olmayacatını ı.orar. 
lı vurıuladı. ön.m11 delıı,lkUkI.r olma' 
yacaklı. çünkü terörizmin bynallı aınıf· 
..ıdı. Emperyalizm v. I' ortallı bUyük 
burjuvazi. &ömUrü düzenini ıürdürebll· 
mek. ertık deller kitlelini büyütmek. bu 
amaçla da devleti kendi 1atak\erl dollru!· 
tusunda daha ıyı kontrol altma alabII' 
mek ıçın ya..ı ve Y'" dı,ı terörı. I,çl 
ve emekçi I1I1lf1arı tUm demokratik, Ile' 
rlcl. aol ,üç ve harekeıı.rI alndlrmek, 
ileriletmek yolunu IzUyor_dl. CHP 
Iae. bu ,.rlcl IllUf ve ,üçlere kartı polh 
tık denııeyl kutabllecek olan kıııelerln 
iÜcUl)den korkuyordu. Oy .. demom· 
tik hak ve öziürlUkler kuJlanılmak ıçın· 
dır. kullanılmıyor, kuJlanılmaktan bçı' 

nı4yor Iae, bAıt iiltünd. kalır, d.mok· 
rui d. bir oözcüktan ibaret hale ,elir." 

Türkly.'delll iktidar iklUAin. d'Rinen 
Bebic'; Boran, CHP 'nin fatist odaklann 
iiltüne yürüme konUlUIldeki çekinıı.n ve 
IkircikU tutumune dikketi çekti. Iıkı· 
yön.tIm konUlUllU ele alarak ,unıan 
&Öyı.di: "Sıkıyön.timin buiüne dek 
yaptıRı b .. lıca uYiulama1ar Iae. dernek· 
lerin kapatılmaaı, yayınların yuaklan· 
mıuıı kıaaca anti-demokratik kwtlama1ar 
olmu,tur. Sıkıyönetimin ilan edW, ge· 
rekçeli yönünde bu,üne d.k yaptlAı faa· 
Iiyeııer, normal mekanizma içinde d. 
b .. anlabllecek i,ı.rden. kimi clnay.t 
tam.rinin yakalanmasuidan öteye ,eç' 
memi,tlr." Bebice Boran. d.mokratik 
örıütı.rin taaliyetlerini ,ınırlanmanm. 
kltl ... ı .yleml.rin yaaaklanmaaının, afi, 
uan ve bildiri dailıtan1arııı yakaIanmuı. 
nm fa,ist terörü kaldırmayacailını. tam 
teraine bu tür ,eHşmelerin i,çi ve em.k· 
çilerl fatlzme kar,ı mücadelede d.mok· 
ratik araçlardan yoklWl tutarak fqiat 
odaklan daha da lÜçlendirdiilini belirt· 
tl. 

Türkıye ışçi Partili Genel Batkanı 12 
Mert döneminde en büyük darbenin i,çl 
anıfı partlaine vurulduAunu, bu dönem· 
de tüm baak.ılarakar,m. kendlUAinden 
olu,an aola dollnı ,.Utmeyl yönlendire' 
'-çek poUtilı örıüt bulmadıilı için de bu 
g.li,menin CHP'de kilitlendillini belirt· 
tıkten aonra ,unlan &öyledi: "1976'ten 
buyana dllDlm deili,ti. Türkiye ışçi Par
ti.oi ülkenin politik y .. amında .. oinl ve 
etkioinl yeniden duyurmaya b .. \edı. 
Yeni TİP eoklolııden daha dinemlk. daha 
bilinçli. daha örıütıüdür. Öf8Ütienmeoinl 
,erek cIerInlemaIne . .... k '""'1 ...... -
n. ,.Uttirlp iÜçlendirmoktedlr. Kanlı 
eaLdınIar. akıyönetim ortammııı olum' 
IUZ ko,uiian bu Iı.H,mayl durdurama· 
mıttır. Ame yine d. toplwnMl ,.utma· 
nın ....... 1 kotullanyla ÖZMI ko,uIIan 
aruuıdald açık henüz kapatılmı, d.RU· 
dir. sooya\ demokru! Itçl. emekçi kıt· 
leleri oosyallzm hed.ftnd.. aptırmade 
batlıca araç olarak konlll1l1lDu oiirdürmılktedir. it 

CHP' nin &aptıncı ı,levini. ilerici een· 
dIkaI örıü! ve lıareketi de &&ila bydır
mayı de lçerdiilini beUrten Beblce Bo· 
ran. DıSK'te kendilerini IosyaUzmln 
"yeddl emini" olarak ,ören kimilerinin 
yerdımıyla yapılan tuf\yeleri hatırlettı. 
Bebioe Boran bu konuda da ,unlan oöy· 
Iedi: "Bu tuf\ye ıııruuıde ve ıonruuı· 
da DıSK'1n Imajını konımak ıçın bir 
yandan zamanm DıSK Genel Batkanı 
bllimeel ıosyaliat dili kullanarak konutu' 
yor. DSF il. W,IdI.r pH,tirllmaye ça· 
1ı,ı4yor. öta yandan da I,çllen kartı 
,öyle bir' mantık yürütülüyordu: 'ı,çl 
aınıfınm ya..ı partloi yok.' Onun ıçın 
CHP de.eklenmeU." Türkıye I,çi Par· 
tioi Genel Batkanı demokraal müced.· 
Ielinln yükünü ve öncülUllünU CHP'y. 
vermek anlamına ,.len bu tavrm Türki· 
ye ı,çl PartIoi'ni tanımamak. niteUııını 
kabul .tm.m.k ıçın Ilerçekıeri ııörmez· 
Uktan ıeimek yolunu tarclh .tm.ktan 
bynaldandıllını belirtti. 

DOOU SORUNU VE 
BtLtMsEL SOSYALIZM 

Türkıye ı,çi PartIaI Genel Batkanı 
tarafından Kon.... de\eielerine ıunulan 
Rapor'de Dollu lIIerlndekl dllDlma da 
dıkkat çekUdl. Doilu'da ıorunun yalnız· 
ca 'bpltaUzmin e,ltslz lıeU,me y ...... 
burjuva Iklldar1annın Ihma\l' ıonucu. 
ekonomık ve kültürel açıdan ,eri kal· 
mı,lık olmadıRı belirtildi. ırkçı, şoven 
milliyetçi baaluların öteden beri ıürdü· 
Rün. v. öz.llikl. ıon bır yılda rollun' 
Ia,tınldıilma m,kln örn.kler verildi. 

Babic. IIoran sundullu raporda Do· 
lIu'nun oömUrııe olmadıılına dlkkell çek· 

tl ve ıonınun böyle konmuııwı "Dotu 
ıorununun Türkiye'nin bütünÜDÜD 
ıonınlanyla birlikte mi, yoka ondan ay' 
n, kendi b .. ına mı çözüleceRI" t&rtı4. 
muından dolldullunu; bu ıorunun ayn 
çözüm ,erektirdiilini ön. siiıen ,örütie· 
rin billmlel looyıW.t temolden yobun 
olduilunu ve Türkiye'deki dllDlmun de 
bu tezi doilnıJamadıRını belirtti. Boran 
daha ıonra ,unlan oöyledi: "Tiirldye' 
nin, DoRu ıorununu da kepaayan, Iç 
ç.U,ldIeri bir bütün olarak çözüml.ne· 
cektir. Çözülmeli ,.reken iç ç.U,ldIer 
Içlnd. Dollu ıonınu özel bir konuma v. 
özene sahiptir. Sonın, baRımIlZhk, de· 
mokru!, ıosyalizm mücade\eoinln b .... · 
nya ula,maaı aonucu I,çi lUIlfının ikti· 
dannda, ödün&üz ,erçekle,tirilecek eoe
yaUat düzende tam nihai çözüme bvu· 
..caktu. SooyıW.t düzende Türklye'nin 
oIyaai birURl ve bütünlÜRü bukıya ve zui· 
me deRU, özıür irade ile ,önüld.n kabu· 
le, e.ıWlle, öqiiılüile, kerdetHlle deya· 
necaktır." 

Boran i,çi lUIlfının poHtik örptü· 
nün, Türkıye qçl PutIoI'nin iÜçlen· 
--ının demomtlk iÜçlerin örıüt!ü 
birl.� iÜç olu,turmalamıı da kolay· 
Ia,tmcı bir .tken oldullunu. dünya pra. 
tilinin d. ı,çl aınıfı paıtı.inin demom· 
tik ,üçler I\:lnde bir çekim m.rkezl I" ., 
levini ,ördüllünü dollnı\edıilını. Türkly.· 
d. de uç veren bu siiıecln var\ıllına ve 
l,leyl,1ne dlkketi çekmanln. d.mem· 
tik iÜçlerin i, v • •  ylem blrUlll konUlllJl' 
da k.ndilillndenci bir tutumu benimae· 
mek anlamına ,elmedlilini ve bWnçU ça· 
baler\e bu oürec:in IıızIendınlmuı .... k· 
tiilini b.HrttI. 

Be1ılee Boran konutmaanı bitirirken 
TiirIdJe .. çı PutIııI'nia 8DIWIIıııııa wl 16-
rnierin wl bunlann .....ı � 
bilincinde oidullUnu bellrUl ve ,unı.n 
lÖyledl: • 'TürId,. ı.çı PaıtIııi lMrIWıII 
bır Itçl anıfı pertiii deill1dlr, dolnıdea 
Itçl oıaıfıımmı perti.ııIdIr. i'- _. 
biç ... -ııawn. Itçl lIDLfımWn PerIW 
olnwwı onur wl oorumIulll11u lçIııde 
lıareltet etrn1,tir.Şimdl de aJIU ODur wl 
ıonımluluk dll)'llla1l lçlDde. Itçl anıfı· 
ınwıı politik lıarebtinl ıi. lUıI ve teR
te öflÜtlü olarak oürdürmok uim wl b
raıuıdacbr. "  

Merkea Yönetim Kurulu taraf:uıden 
lWUrIanan raporun. Türki,. ı,çl Patı
oI'nin öqüıı Gö .... lerine tutkin böl\lmü· 
nU ılinan Genel Semtar Nihat supn 
lee lId Yı1Iık dönem boyunca oürdürülen 
faa\lyetier hakltınde bıı,ı ...n. NIhat 
saraın BIrInci Büyük KODIN'den bu ya
na ,eçen iiin lçlnd. yenıden 12 i wl 80 
lIç. örıütünün kurulduilunu. buiün 
y_1 örıütıerln yurt dllaeylnd. 6 S U 
çevnolne yayılmı, olarak. 279'u lIç. wl 
40'1 U örıütU olmak üzen toplam S19 
.yıauıa w..mı, bulundullUnu belirtti. 
Nihat saraın MecIIa'ta temsilciol bulun· 
mayan partilerin .. çıme btı1muı olana· 
ılını iwatlayarak . ..  çIm aymdan eakia ay 
önce .n az ıı; 1Id. tüm llçeleriyla blr
Ukta örıütün kurulmu, olma ,_ 
buiün 20'ye çıkanldıılını hatırlattı ve 
,unlan oöyledl : "örıütlenıne ça!ıtma\e. 
nmıada bu ıonın öneml. 'öz önünde tu· 
tuldu ve .Uraol ıçınde çözüme bvu,tu' 
nı1clu. Buiün 26 IId. tam ta .. kkUDU du· 
nınıılayız. Deha da önemlı olarak. bu 
26 ilin 20·slnd. bütün koDINIerIn ta· 
ınaını..dıilı bir ,.u,klnWt diluyine 
.rI,mI, bulunuyonız." 

Türkly. ı,çl Partili Genel Semtarı. 
Birinci BUyük Konara'd . ..  çılmı, 66 de· 
lell. buıunurken, bu KODIN·d. yerel ör· 
IÜllerl tamoU .tmek üz.n 106 d.I ... · 
nın bulundullunu. örıüllenmenin derın· 
le,meolnln ve yay,mIa,tmlmaaının yanı. 
lira üye kazanımında üç kat ertı, oldu
lIunu b.lirttl. Nihat SUııın üye blle,lmIn' 
d. de I,çller I.blne ert" oldullunu top· 
lam üy.lerln yüzde 61.2 'oInin I,çl, yüz. 
d. 21.1·lnln köylü. eanat. zanaatkar, 
yüzde 27.7 ·linln taknlk .leman, avukat. 
öllnnci vb. oldullunu vurauladı. 


	y_79_000145
	y_79_000146
	y_79_000147
	y_79_000148
	y_79_000149
	y_79_000150
	y_79_000151
	y_79_000152
	y_79_000153
	y_79_000154
	y_79_000155
	y_79_000156
	y_79_000157
	y_79_000158
	y_79_000159
	y_79_000160

