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İzmit belediyesinde DISK Ge
nel-I, SendikllSlnm sürdürdüA"ü 
arev, Polis ve C.,istl.rin i,birli
Aiyl. kınlmaya çalı,ılıyor. İzmit' 
in AP'li B.lediye Ba,kanı beIedi
yede çalı,mayan Ca,istlere "it
ba,ı" yaptırarak ,ehir hoparlör
lerinden areYin bit tiRini ilan eder
ken, poliı Ilevi sürdüren işçilere 
saldırarak onlann üzerinde baskı 
kurmaya çalı,ıyor. 

OLAYLARıN GELIşIMI 

GeçtiA"imiz ay. içinde İzmit 
Belediyesi'nde çalışan i,çilerin 
adam başı ortalama 40.000 TL .. 
alacaklannın be1ediyece öden
memesi üzerine çıkan anlaşmaz· 
lık, DISK Genel-I, Sendikası'nın 
p'ev karan alması ile sonuçlan
mı, ve işçiler ııreve başlamışlar
dır. Yerel Yönetim BakanlıA"ı ise 
işçilerin alacaklanrun ödenerek 
ııreYin ka1dmlmasmın "A"lanma .. 
için ızmit Belediyesi'ne 7 mil
yon TL. vermi,ti. Ancak bu pa
ra i,çilere ödenecaA"i yerde, Bele
diye Ba,kanı tarafından areYin 
kmlmaSl için kullanıldı. 

AP Genel Merkezi'nin AP'li 
belediye ba,kanlannm yönetirn
de bulunduA"u belediyelerde uz
laşma yapılmayarak ıırevlerin kı, 
n1ması yoluna gidilme8i ve siya
sal iktidan yıpratmak için uyu,
mazlık çıkanlması görüşü, lzmi t 
Belediye Ba,kanı tarafından da 
uyauJanıyor ve Ba,kan Cevdet 

BaA"dat ıırev kıncıhA"ı için Vali ve 
polisi de yanmda buluyordu. 

Grevin 34. giinü olan 14 Mart 
Çar,amba aünü, belediye ba,ka
nı Cevdet Baitdat ile AP ileri ge
lenleri, MHP 'li ve OGD'U 600 ka
dar Ca,istle birlikte ıırevin sürdü
ltü çöp kamyonlannm bulundu
A"u garaja baskın yapıyordu. Bu
radaki grev gözcüleri tartaklanı
yor , garajdaki çöp kamyonlan 
almarak kentteki bazı yerlerde 
'çalışmak istiyoruz" diye baAı
ran Caşistler tarafından çöpler 
toplanmaya başlanıyordu. Bu 
arada şehir hoparlör1erinden Be
lediye Başkanı'nın "I,çilerin 
kendiliklerinden ıırevi ka1dırdık· 
lan" sürekli anona ediliyordu. 
Yerel Yönetim BakanlıA"ı'ndan 
gelen pua ise, "işba,ı yapan" 
92 işçiye daA"ıtıhyordu. 

VALININ VE'POLlsIN 
TUTUMU 

Belediye ba,kanı ile yandaş, 
Caşiatler bu yaaa dışı eylemlerin· 
de Vali ve poli8i de yanlannda 
buldular. Polis ıırev kıncılıA"ınm 
yasa dışı olduA"unu belirterek It
C&iye meydanında Ca,istlerin el 
koyduklan çöp kamyonlannı ge
ri almak isteyen Genel-I, üyesi 
işçilere polia coplarla saldırarak 
60 kadar i,çiyi gözaltına alıyor
du. Gözaltına alınanlar arasında 
Genel-I, şube ba,kanı ve yedi 
yöneticisi de vardı. 

Genel-I, Şube Ba,kanı Nafiz 
Boıtancı, grey kınlması için sal
dm yapılacaA"ını olaydan bir 8aat 
önce 2. Şube Başkanı Zeynel 
Abidin Ayhan ve Kocaeli Millet
vekili Kenan Akrnan 'a haber ver
diitini, Velinin de arevin kmlma
si için böyle bir .. Idm olacaitın
dan baberli olduA"unu açıkladı. 
CHP aAırlıklı bükümet tarafından 
Kocaeli ValiliA"ine atenan İbra
bim Ural'ın antidemokratik kişi
liA"i ve i,çl dü,manı yüzü bu 
olayda bir kez daha ortaya çıkar
ken, bükümetin arev kmcıhA"ına 
göz yumdultu da ortaya çıkıyor
du. 

TIp BILDIRISI 

Olaylar üzerine bir bildiri ya
yınlayan Türkiye I,çi Partisi Ko·· 
caeli ii yönetim Kurulu, i,çi ve 
emekçiler üzerinde ja,ist provo
kasyonlar düzenlendiifini belirte
rek ,öyle diyordu: 

"I,çilikle ilgiBi olmayan MC 
yanlısı büyük tüccar ve iliadamla
nnın ba,ını çektilıi CaşiBt güçler 
sokaklarda gösteriler düzenliyor, 
ıırev yerlerini basıyor, belediye
nin elindeki parasal kaynaklar iş
çilerin sorunlannı çözmekte kul
lanılacaAı yerde, grev kmcıhih 
için kullanılıyor. Devlet aüçleri 
bütün zorbalıklara engel olmayıp 
yasal haklannı kullanan i,çileri 
sözaltına alıyor, tut.ukluyor, ya
sal terörl. onlan sindirmeye ça
lu;ıyor." 

Bildiri fa,izmin ancak halkın 
öraütlü aücüyle yenilecelıini ve 

. bütün- fa,iBt provokasyonlann 
bo .. çıkanlacalıını bir kez daha 
vurguluyordu. 

Güvenlık kuvvetlerinin yenı yardımcısı LASSA 
Işverenlerin i,çiler üzerindeki bas

lu uyguJ.amalan. fatiıtlerin bir zaman.
lar yapuklın gibi "güvenlik güçlerine 
yardım" boyutlanna uJqu. Bunun 
ıon bir örncği detlzmit'teki La.ssa iı
yerinde görüldii. 

Sabancı Holding'in iıyerlerindcn 
biri olan Lassa 'da, işçilerin kendileri
ne yıkanmu için süre ayınnak ama" 
eıyla ve bütün lastik fabrik.a1annda 
abıalan uyıuWna biçimiyle 15 daki
ka crUD i,i bırakmalaruu Luaa it-e-

reni bir bas"" gerekçeıi olarak kullan
mak istedi. Işveren ıcndi.k.anın it yeri 
temsilcilerincı işçilerin hergün ı 5 da
kika daha fazla çalışmalan gerektiği
ni bildirdi. Ancak Lastik-ı, üyeleri, 
bütün lastik fabrik.a1annda uygulama
nm böyle olduğunu bildirerek i,vere-
nin kararına uymayacaklanm belirtti
ler. BunUn üzerine işveren 19 sendika 
temsilcili ilc itçiyc it akitlerinin feı
hedildiğini bildirdi. 

Arkadatlanrun yasa dı,ı biçimde 
itteo çtkan1ma1annı kabul rtmeym 

La.ua işçileri direnişe geçtiler. lşve' 
ren ise yüz ifçiyi "trn attı ve itçilcri 
"kanunsuz direnişe ttşvik. ettikleri 
için" haldannda tutuklama kararı ve
rilen yedi iıyeri temsilcisinin fotoğ
raflan ha.nh ve "gÖrüldükleri yerde ih
bar edilrnelerini" -isteyen bir basın 
bülteni yayınladı_ Işveren bu bÜıtende 
kendi görevi olmadığı halde "ihbar 
edilmelerini" istediği üıih:r için 30'30-
iüyıcı ifadelerde bulunmaktan da 
bçmmıyordu. Bu bülten, işverenin 
acımasızca sömürdüğü işçilere kar,ı 
uyguladığı "yual olmayan" baskının 
ve kendisini güvenlik güçlerinin üstün
de gördüğünün bir kanıtıydJ. 

Türkiye I,çi Partisi Kocaeli lı V ö
netim Kurulu, konuya ilişkin bir bil· 
diri yayınladı. 8ildiride, Lassa 'da itç� 
Icrin, arkadıl11annm yeniden işe alm
matan için yaptıldan direnitin !uni. 
muında işvcn:nlc güvenlik güçlerinin 
ithirliği yaptıkJarı belirtilrrekı ,öyle 
deniyordu: 

"Lasıa 'daki direniıin güvenlik 
güçlerinin de katkısıyla kınlarak, iı çi 
önderlerinin tutuklanması, 100�ün ÜJ· 
tünde iIÇinin ilk n atılmuı. ilerici ve 
demokratlan ekonomik. mücadele 
a1anIanndan La.riye etme ve alanın fa
,itt gUçlerin kontrolüne geçmeıini 
.ağlamaya yöneliktir. ii 

l,çi ıındı hem bu antidemokratik 
uygulamalan yapanlardan, hem de 
"devlet gücü" Iline .. altında onlara 
yardımcı olanlardan hesap .oncakbr. 

TÖB-DER KART AL ŞUBESI SEÇIMLERINI 
"DEMOKRASI ıÇIN BIRLIK" -

"BIRLIK DA YANIŞMA" BIRLlGI KAZANOI 

10 Mart Cumartesi günü yapılan TöB-DER Karta! Şubesi 
seçbnlelinl Demoklasi İçin Birlik - Birlik Dayanışma blrugı 
kazandı. İstanbul'un en etkin ŞUbelerinden birl olan Karta!' 
da Aydınbkçı maocularla bazı goşiat grupların da destekle· 
dıeı Devrimci öl!tetmen grubu seçimler sonunda yenilgiye 
uRmtı1dl. Böylelikle Uerlcl, demoklat, sosyalist ö�retmenler 
240 oya karşı 265 oy alarak yönetime geldiler. Maocu.goş1.st 
gruplarm çabalan ise bir kez daha bop çıkanldı. 

• 
PATNOS TöB-DER'DE 

"DEMOruSl lÇlN BIRLIK" LISTESI 
YENIDEN SEÇILDI 

Mart ayı Içinde yapılan TöB-DER Patnoı Şubesl18ç!m· 
\erini yine "Demokrasi İçin Birlik" grubu kazandı. Koıııııeye 
"Demokrasi İçin Birlik" grubuna 1w11 maocuların dabil tüm 
gruplarm bırlıkte oluşturdugu "Denlıncı Demokrat ögret
menler" grubu seçime katıldı. Ancak sapkın akım1arın tüm 
ç.baiarma lw1ın "Demokrasi İçın Birlik" grubu bir kez daha 
yönetime geldi. 

• 
AGRI'DA FAŞIST SALDıRılAR SORüYOR 

GeçöRim1z hafta ARn'mn &Da caddesi üzerinde Mustafa 
Çamlıbel ve ıkı arkadaşı siiablı üç faşiat tarafından kurşun 
yatmuruna tutu1dular. Mustafa Çamlıbel olay yerinde öldü, 

, bir arkadaşı da �ır yarabıwıık Erzurum Devlet Hutanesiııe 
kaldınldı. ARn Cumhuriyet Savcısı şüpheli görillefı üç öl!tet· 
menin aıandı�ını söyledi. Daha sonra olayın CaiUerinden birl 
yakalandı ve tutuklandı. 

• 
BAZI CHP'LILER MAOCULARLA 

IŞBIRLIGl YAPıYOR 

TunceH 'de bazı CHP'U yöneticiler Aydmbkçı maocularla 
lşblrU� yapıyorlar. 11KP Pülümür Uçe öflÜtiinüo kurulUfII 
nedenlyle yapılan toplantıya, konuşmacı olarak TunceH Bele
diye Başkanı VeU Aytaç, TunceH lı Enciimenl üyesi Hıdır Ka
ya, PiilIimUı Beledlye Başkanı BInalI Dursun da katıldılar. 
Hepli de CHP 'U olan bu kişiler maocu balnIerle Ifb\ıllt1 yap
maldu kaçmnuyor1ar ve 'L1KP maoculan da bunu tıöı,ecıeld 
yenı provokasyonlan ıçin' bır' araç olarak kullanmaya ÇÜlfI. 
yor. CHP iŞt yöneticileri \le, bu durum maocular tuefıııdan 
açık\andılı baide duruma sey\rd 1ıalıyor1ar. 

• 
YENı PROVOKASYON ODAKLARı 

YARATILMAYA ÇAUŞIUYOR 

GerIci w Caşlst güçler yçay ayıııııllı yaratuü yenı pro
lOlwyOnlar teZPhIama çabuıııdalar. "Babaylllt" adh bır 
rum, çerkezleıl "Iıınız, Vıccıan.ız, uz diJtmanı vb." \dtIIer 
olarak ıiiitmııe,. çaIıfıyor. Bu mm lÇaYIerI ve KabrIıııan· 
maıq ıııııı bu tür yapay aynlıklarm ııoi bol kUDIııı\ıbII yer
lerde ılllterildi. Dlizce'de Ile, biiyiik bır tepki lLLIIiDCe yayın
dan kaidınldı. lzmtr Kuzey Kafkuya KiBtÜr DenıeIL rum llle
rine bır b1ldlrl yayınlayuak, bunun ıntıer tipi bır pro'lOlw
yon olduguDu açıkladı. Demek, .1emolı:ratlk bır k\tJe lIqUtII 
olarak bu tllr provokasyonlarla .. .,..-amı açıkladı. 
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ZEKi KILIÇ 

iLERiCi SENDiKAL 
HAREKETiN BiRLioi 

Ilerici sendikal hareket, en temel ifadesini sınıf ve kitle sendikacılığı an
layışının varlığında bulur. Sendikal hareketin sınıf yanıyla kitle yanı, biri di
ğerinin karşısına çıkartılarak değerlendirilemez. Bu Iki unsur birbirini tamam
layan, geliştiren diyalektik bir bütünlOk oluşturur. Kitle yanı, dini, dili, milli
yeti, sıyasal inancı ne olursa olsun, bütün işçilerin, ekonomik.<femokratik hak 
mücadeleleri doğrultusunda eylem birliği oluşturmalarını sağlayabilecek örgü· 
tün örgütsel işleyiş açısından mutlak anlamda eşit haklara sahip üyeleri ola· 
bilmelerinin titiz ve ödünsüz savunucusu ve uygulayıcısı olmak yönünde tutar
lı ve kararlı bir tu1Lımun içerisinde ancak gerçekleşebilir. Sınıf yanı ise, "parti: 
leriistü sendikacılık" ıibi burjuva ideolojilerinin dayatmalarına rağmen, işçi sı
nıfının ekonomik ve politik mücadele bütünlüğünü hiçbir koşulda gözardı et
meden, sürdürülen �nlük ekonomik.<femokratik mücadele ile politik mücade
lenin uyumlulaştırdrnası için ıığraş vermekle sağlanabilir. Bu unsurlardan bi
rinde yaratılacak Iıir zaaf diğerini, giderek de örgütsel hareKetin tümünü etki
ler ve SÜçsüzle,tirlr. " 

Bilimsel sosyalistler işçi sınıfının gerek ekonomik-demokratik hareketi, ge
rekse politik hareketi açısından sorunlara eğillrken ve sonuçta çözüm, öneri
leri Fliştirirken, o almdaki sorunlarını, hareketinin bütününün çıkarları 
çerçevesinde ele alır ve çözümler. Bunu esas almadan işe koyuımların, dar Çı
kar ·hesaplarına tutsak olduklarına, oportünizmin ve komploculuğun batağına 
ıirdiklerine, hem dünya hem de Türkiye işçi sınıfı hareketi tarihinde sayısız 
örneklerle rastlanmıştır, rastımmaya devam edilmelCtedir. Ilerici sendikal 
hareket açısından "başbela sayılan oportünizmin ve komploculuğun ise bu en 
somut biçimi, tasfiyeciliktir. ' 

Ancak DISK'in Mayıs 1975'de yapılan S. Genel Kurulu'ndan bu yana 
hızlandırılarak sürdürülen tasfıyecillğin bugün ulaştırıldığı son noktayı ele alır
ken, bugünü dünden kopartmadan sorunu irdelemek gerekir. Aksi halde, ne
de�ri".ve özü gözden kaçırır, sonuçları gelişmelerin doğrultusundan kopara
nl de�lendiririz. Bu da, uzun süredir operasyon için DISK'i masaya yatıran 
büyük sermaye ile ona doğrudan veya dolaylı olarak alet olanların ekmeğine 
yağ sürmekten öte bir işlev görmez. Bu nedenle, ilk önce şu tesbiti hemen 
yapmak gerekmektedir: Ilerici sendikal Ilareket içerisinde başlatılıp tırmandı
rılan tasfiyeciliğin ulaştırıldığı bugünkü nihai noktanın sorumlusu, sadece 
DISK'in bugünkü yönetimi değildir. Tasfiyeciliği başlatan, geliştiren ve bugü
ne ulaştıranlar, bir bütün olarak DISK'in dün ve bugünkü üst yöneticilerinin 
bütünüdür.' 

TIP'nin ilerici sendikal harekete bakış açısı ve TIP'lIIerin sendikal hare
ketteki çalışma anlayışı, �rti'nin kurulduğu günden itibaren, DISK'in eski 
mücadeleci karakterine, saygınlığına ve tutarlı mücadele rayına oturtulması 
için sahip olduğu potansiyeli hızla güce dönüştürebilecek bir alternatifi bera
berinde getirdi. Bunu önlemeye CHP'nin o günkü etkinlillği ve popülaritesi de 
yeterli olamıyordu. Başka bir yol arandı ve bulundu. Kemal Türkler, CHP'nin 
etkinliğini ve popülaritesini şemsiye yaparak, bu şemsiyenin "'tına bilimsel 
sosyalist olma iddias'ında olan oportünist ve komplocu bir ekibi bulup önünde 
yürütmekte gecikmedi. Böylece, TIP'in ilerici'sendikal hareket içersindeki et
kinlik ve gücünü kırmak amacıyla en hafif deyimi ile pervasızlığa varan, yön· 
temleri açıkça kUlli!!)Mak tasfiyecillği tırmandırdılar. Kısacası politik görüşü 
ne olursa olsun herkesin eşit haklarla üye olmalarını öngören ilke, işçi sınıfı
mızın bilimsel sosyalist partisinin üyeleri, sırf tıp üyeleri oldukları için bir kıs
mı sendikalarıyla birlikte, diğer bir bölümü de tek tek DISK'ten uzaklaştırıla
rak ayaklar altına alınıyor ve bugüne varan tehlikeli bir yola giriliyordu. DISK 
içinde, sadece tek tek TIp üyelerine ya da TIP'lIIerin yönetiminde bulunan 
sendikalara değil, özünde işçi .sınıfının bağımsız bilimsel sosyalist hareketinin 
ilerici sendikal hareket içindeki varlığını hedef alan bir tasfiyecilik geliştiriidi. 
Bu, doğrudan doğruya antikomünist bir tasfiye hareketi niteliğini taşıyordu. 
Böylece sınıf ve kitle sendikacılığına DISK içinde mevzi kaybettirmekle kalın
madı; daha da önemlisi, bu tasfiyeci uygulamaların sonucunda "partiye yer 
yoktur" imajı yaygınlaştırılarak, kazanılabilecek yeni mevzilerin de önüne 
kalın duvarlar �ekilmeye çalışıldı. Böylece de DISK bir bütün olarak eski ko
numundan geriye, sağa kaydırıimış oldu. 

.Bütün bunlara rağmen TIP'in yönlendirdiği sınıf ve kitle sendika�ılığı 
hareketinin DISKiçinde gelişmesinin ve etkinleşmesinin yeniden tek alternatif 
olma sürecine girmesinin önü alınamadı. Işçi sınıfı hareketinin bütününün Çı
karlarını, her türlO hesabın önünde tutarak kararlı ye tutarlı mücadele sürdüren 
TIp üyeleri ve onların birlikte davrandığı önder üyelerin daha da güçlü ve ör
gütlü duruma gelmesiyle birlikte, oportünist ve komplocu ekiplerin oyunları
nın tek tek bozulmaya başladığı bir sürece girildi. Kaybedilen mevziler yeni
den alınmaya başlandı, yeni yeni mevziler almak için de nesnel ve öznel ko· 
şullar oluşturuldu. 

" 

Işte DISK'in son tasfiye kararı, böyle bir sürecin başladığı bir zamanda 
ortaya çıktı. Görüntüsü açısından, DISK'teki tüm tahribatların herkesçe bili
nen sorumluları olan bilimsel sosyalistlik iddiasındaki kimilerinin tasfiyesi 
şek:inde de olsa, aslında yapılanların amacı yine tasfiyecilikle mücadele ede 
ede D ISK üyelerinin güvenini sağlayan ve alternatif durumuna gelen sınıf ve 
kitle sendikacılığı hareketini, bu kez bir başka planda engellemek, gelişmesini 
durdurmaktır. Artık, işçi sınıfı hareketinin gelişmesinin, bilimsel sosyalist/ik 
iddiasıyla ortaya çıkanlar aracılığıyla bile önlenemlyeceği açıkça görDlmüştür. 

Ancak son tasfiye kararının nedeni yalnızca bu ıleğildir. Bunun yanında 
D ISK yönetimi geçmişte bilimsel sosyalistlik iddiaları arkasına sığınarak ken
disine tasfiyecilikıe ortak olanların bu iddialarına bile tahammU! edemeyece�i 
noktaya artık gelmiştir. Bilimsel sosyalist olma iddiası ile ortaya çıkıp, DISK' 
teki tahribatları açıkça bilindiği için, bu durum, sözkonusu karara uygun bir 
zemin teşkil etmiştir. DISK içerisindeki TIp üyelerine yönelik tasfiyeciliğin 
temelinde antikomünizm, sosyalizm düşmanlığı vardı. Ama antikomünizm, 

sosyalizm düşmanlığı, öylesine bir kini içerir ki, kendisiyle sosyalistlik iddiası 
ile ortaklık edenlere bile tahammül edemez. Bu yanıyla da, son tasfiye kararı 
yine politik bir nedene dayanmakta, böylece de bilimsel sosyalist olma iddiası 
ile ortaya çıkanların tutarsız kişiliklerinde, açıkça antikomünizm yapılmakta
dır. Özetle, başından beri antikomünist karakter taşıyan tasfiyecilik, biigiin de 
aynı karakterle işçi sınıfı hareketimizin karşısına çıkmaktadır. 

D ISK üst yönetiminin almış olduğu son tasfiye kararı, gerçekten daha 
sonrası olmayan bir nııktadır. Bundan sonra, işçi sınıfı hareketinin bütünlüğü
nün çıkarlarını gözardı ederek, ona rağmen atılacak her adım, tahmin edile
bilecekten daha çok tahribatlara yol açacaktır. Ve bu tahribatlar, doğrudan 
doğruya DISK'i örgütsel bir boşluğa itecektir. Sontasfıye kararıyla beliren 
tehlike büyüktür ama, bu tehlikeyi etkisizleştirmenin koşulları da dün ile 
kıyaslanmayacak kadar . tgüçıüdür. 

Ilerici sendikal hareketin güçlenmesinden, etkinleşmesinden ve kendisi
ni sürekli kemiren hastalıklardan tezeiden kurtulmasından yana olmlar, "oh 
oldu", "yaptıklarının cezasını buldular" dlyerek,yeni operasyon düzenleyici
lerinin ekrneğine elbette yağ sürecek değillerdir. Gelişmelerin özünü yakala
mak, bugün her zaman olduğundan daha önemlidir. Özü yakalayabilmek de " 
ancak doğru tesbit yapmakla müm[<ündür. Doğru tesbit yapılabilirse ve buna 
uygun yapılabilecekler nedeştirilebillrse, ancak o zaman dün her türtü oyunu 
oynayan, ya da oyuna figüran olanların, bugün aynı şeyleri yapabilmelerinin 
önü alınabilir. 

DISK'in son tasfıyeci kararı ile gelinen durumda ortaya çık;uı örgütsel 
boşluk, başka alanlarda olduğu gibi, bu alanda da örgütle kitlesi arasındaki 

boşluktur. Bu tesbit son derece önemlidir. Aksi halde, dün TÖB-DER'in, içe
risine sokulduğu derin bunalımdan çıkış yolu annmak yerine, yeni TÖB-DER 
oluşturmaya ça/ışan komplocu anlayış, şimdi DISK yerine başka bir DISK 
arayışı içerisine girebilir. Böylesi bir arayışın zeminini kurutmak için bugün 
gelinen durumun açıkça bilinmesi; bilmekten ö� bu değerlendirmeye uygun 
bir tutarlılığın içerisinde olunması gerekir. Bunu sağlayacak olanlar da, elbet
te tasfiyeci olanlar değillerdir. Tasf'ıyeciliği sürdürenlerin bu anlamdaki güveni 
sağlama/arı beklenemez. 

Diğer önemli bır nokta da , işçi sınıfı ilerici sendikal hareketinin bütünü
nün çıkarlarını en yüksekte tutmak, dar politik hesap ve planları geride bırak
maktır. Bugüne kadar her türden tasfıyecillğe karşı çıkanlar son tasfiyecilik 
kararına karŞı da kararlılıkla çıkacaklardır ve çıkmışlardır da. Ancak bu karŞı 
çıkmanın ölçütü, miheng taŞı ancak yine hareketin bütününe zarar vermeden 
gerçekleşmesi ile anlam kazanabilir, sonuca gidebilır. Bu da, tasfıyeciliğe karŞı 
çıkılırken her türlü komplocu ve oportünist yönelişi de, ortaya çıktıkçı, önle
mekle sağlanabilir. Başka bir deyişle, bugünkü verili koşullarda DISK içerisin
dekalmanın, işçi sınıfı hareketimizin çıkarlarının bütünü açısından gerekli ve 
zorunlu oiduğu tesbiti, ancak buna inanmakla ve bu inanç doğrultusunda ka
rarlı ve tutarlı mücadele etmekle ciddilik kazanabilir. Bunu gerçekleştirebil
me ise, kitlelerden uzaklaşıp kopma sürecinde olan DISK örgütünü güçlendir
mek, onu zaafa uğratan etkilerden arındırmakla mümkündür. Işçi sınıfı hare
ketinin bütününün çıkarlarını dün olduğu gibi, bugün de en yüksekte tutarak 
mücadele edenler, elbette mümkünü, gerçek duruma getireceklerdir. 

DISK'in tasfıyeci kararına rağmen, DISK üyesi olmakta devam etmek, 
�tarlı, geçerli bir politikayı sürdürmenin yanında, aynı zamanda DISK'in ze
delenmiş olmakla birlikte örgütsel işleyişini, disiplinini ve imajını tahrip et
meden yürütülecek bir mücadele ile sağlanabilir. Böylesine zor, tutarlı ve ka
rarlı bir çalışma yerine, bir başka uca savrular�k, işi yalnızca "hainlik" suç
lamasıyla yetinerek slogan yarışı düzeyinde tutarak "biz DISK üyesiyiz" de
menin hicbir ciddiyeti olamaz. Dolayısıyla böyle bir tutum dün bulunulan 
uçtan, bugün bir başka uca savrulmak anlamına �lir. Yani, böyle bir tavır, 
onları, eleştiri adına kendi yaptıklarını inkara götürmekten öte bir yere vara
maz. Bu da, biçimi tarklı olmakla birlikte oportünlzm ve komploculuktan 
başka birşey değildir. 

Işçi sınıfı bilimsel sosyalist hareketi adına yola çıkanlar, işçi sınıfına 
hesabını veremeyecekleri hiçbir işe girişmemek durumunda ve mecburiyetin
dedirler. Sadece kendilerinin bildiklerini zannettıkleri işlerin, daha sonra orta
ya çıkmaları karşısında hesap veremeyeceklerin yolu üzerindeki tek çukur, 
oportunizm ve komploculuktur. Dün bu çukura girenlerin, bir başka uçta gö
zükse de aynı çukura bugün de adım atabileceklerinin ciddi belirtileri görül
mektedir. 

fıerici sendikal hareketimizin belkemiği olan şan lı mücadele geleneğine 
sahip metal işkolunun en güçlü sendikasını, DISK'ten uzaklaştırmak, işçi sını
fımızın bütününün çıkarlarına en büyük darbeyi vurmak demektir. Hiçbir ge
rekçe, O ISK Yönetiminin bu davranışına haklılık kazandıramayacaktır. ileri
Ci, demokrat, sosyalist işçi önderleri ve sendika yöneticileri, sözkonusu tasfi
ye kararının önünde aşılmaz duvar olmak görev ve sorumluluğuyla karşı kar
şıyadırlar. Bu duvar, ancak gereken temel taşlarını sağlamak ve bunları bilinç
le örmekle gerçekleşebilir. Bu da, DISK'in son tasfiyeci kararından derhal vaz
geçerek, kararın ııeri alınması; DISK üyesi tüm sendikaların ortak demokra
tik tüzüklere kavuşturularak bunun üyelik için zorunlu sayılması, ancak bu
nun için uygun bir zaman süresi tanınması; ve kısa sürede DISK'In olağanüstü 
kongresinin toplanarak, gerçekten temsil gücü olanların seçimine olanak veril
meıi şeklinde somutlanabilir. 

DISK yönetiminin son tasfiyeci kararıyla, ilerici sendikal hareket tehli
keli bir dönemece gelmiştir ama, dönemecin diğer yanı aydınlıktır. DISK üye· 
si ilerici, demokrat, sosyalist işçi liderleriyle, sendika yöneticisi üyeler, ilerici 
sendikal hareketimizin birliğini koruyacakları gibi, bir daha karanlığa geçit 
verilmeyecek şekilde bu hareketi aydınlığın engin düzlUğUne çıkartacaklardır. 
Bundan hickimsenin kuşkusu olmamalıdır. 



Demirel 
ijadamlonyla BÜYÜk 

sermayeden 
deslek yarısı 

, 
Ecevit hükümetinin temel .,

nıfsal tercihini emperyalizmden 
ve işbirlikçisi tekelci büyük oer
mayeden yana yaptıAı, açıklan
ması geçen hafta tamamlanan 
ekonomik önlemler paketiyle en 
açık biçimde &Omutlandı_ Eko
nomik önlemlerin temel özeWılı, 
büyük aermayenin çıkarlannı iç 
ekonomik kaynaklannı zorlaya
rak, bu amaçla da işçi ve emekçi 
kitlelerin sırtına çok daha allır 
bir yükü yUkleyerek korumaya 
yönelik olmasıydı_ Ne var ki ön
lemler paketi aynı zamanda, yal
nızca ivedi ve açık bir devalüas
yon dışında, IMF reçetesinin de 
benimsenmesi nlteliAindeydl. 

Tekelci sermayenin en güveni
lir sözcüleri ekonomik önlemle
rin bu niteliilinın bütünüyle far
kındaydılar_ Tercüman'ın Rapor 
yazan Güneri Cıvaolllu, önceki 
Pazar günü sütununda şöyle yazı
yordu: 

''SelUlryo basittir_ IMF ve 
OECD'nin iıtekleri ve te/kinleri 
doğru/tU8unda tedbirler demeli 
hazırlaMrak uygulamaya konula
cak, daha .onra IMF uzmanlan 
güya kendiliklerinden Türkiye 'ye 
geleceklerdir_ Ve bir bakacaklar
dır ki, Türkiye .aRlıkll bir ekono
mik bünyeye kavuşmak için bü
tün tedbirleri almış, en acı ilaçla
n yutmuştur. O zaman IMF ye
şil ışığı yakacaktır. " 

ORHAN ALP: 
BOYüK SERMA VENIN 

BAŞBAVII 

Ekonomik önlemler üzerinde 
hükümet tarafından yapılan ça
lışmalar, kamuoyunun hükümet
teki kimi bakarılan çok daha ya
kından tanımasına olanak Milla
dı. Bunlardan biri Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Orhan Alp idi. 
Ecevit hükümetinin kuruluşu 
için AP'den ballıınaızlılla trano· 
fer edilen Alp, büyük &ermayeye 
olan "kumar borcu "nu fazlasıyla 
ödemek üzere hükümetteki işle
vini bütün açıklıllıyla ortaya ko
yuyordu. Orhan Alp, özellikle 
demır çeUk ile çimento fiyatlan
nın yeniden beUrlenmesi .ırum-

Orl"," Alp: SerlM)l.nln /ıcıfbayii 

da, zammın daha düşük tutulma
RDJ lıteyen DPT'ye kar,ı kalıra
manca çarpışarak ııaliP IleldL. 

Orhan Alp'in büyük sermaye
nin hükümet içindeki "başbayi
liAi" işlevi daha Dördüncü Plan 
Bakanlar Kurulu'na lıeldiAi sıra
da kendisini ııö.termiştl. Alp, 
teşvik tedbirlerinin dallıturunda 
Sanayi Bakanlıllı'nın onayı ya· 
nında DPT'nin de onayının alın
masına karşı ÇıkılUS ve yine ııaliP 
lıe\mi,tI. 

Hiç knşkUlUz Ecevit hüküme
tini büyük, tekelci aermayenin 
dollrultuauna aokan Mdece Alp 
nitelillindeki birkaç bakan dellil
di. Tam tersine Alp'leri hükümet 
üzerinde böylesi etkın konuma 
iletiren, CHP yönetiminin açıkça 
büyük sermayeden yana bir ter
,ih yapmış olmasıydı. 

fAŞIST GüÇLER 
IŞARET ISTlvOR 

Ne var ki bütün bunlar, Ilerici, 
faşi.t ııüçlerin Ecevit hükümeti
nin karşısında ııitgide daha ısrarlı 
bir iktidar alternatifi olarak çık
ma çabalanna ıon verdirmemiş
tl. Milliyetçi Cephe partileri, em
peryalizmin ve büyük sermaye
nin dayattıilı politikayı bugünkü 
CHP hükümetinden çok daha et
kin bir biçimde uYllUlama iddia" 
ııyla toparlanma ve iktidara ha
zırlanma çıilışmalannı .ürdürü
yorlardı. 

önceki Cumartesi günü Demi
rel'ln hükümete karşılık olarak 

MENEMEN'DE GöZALTıNA ALINAN 
TIP ILÇE SEKRETERI ILE IKI PARTILlYE 

IŞKENCE YAPILDI 

AP Genel Başkanı Süleyman Demirel 'In "Ege geZiaI" bit
çok yerde fa4istlere terör eylemleri ıçın fııııat yaıattı. Mene
men 'de Demirel'In Demirel 'In gelişiyle Ilglıı olarak yapılan 
afişlerne, polls komlserlerl, emniyet amiri, belediye bllfkanı 
ve kaymakam nezaretlnde yapıldı. 

Ayııı çevıeler Thrkiye ışçi P3rtısl'ni hedef seçtiler, TIP 
Menemen Ilçe 101ıa11 polis tarafındanı aranınak uten
dl. Amınaya kar,ı çıkan TIP İlçe SekTeterl copianarak Iki 
partiUyle birlikte ııözaltına alındı. Bunun Uzerine TIP 
İzmır İl Sekreteri Turgut Günııör İçı ,leri Bakanına çektlRl 
telgnfta, Menemen 'de İlçe Sekreteri Ile. birlikte Iki partiUnin 
gözaltına abndıi!ııu, polis tarafından, 10 gUn ıapor alacak bi
çimde Işkence gördUklerlnl bUdlrdl ve sorumlulardan hesap 
sorulmaaııu Istedi. TIP İl Merkezl'nIn yayınladıi!ı basın bildi
risi ve halka dııgıtılan bildirilerde de olayın sorumlulannın 
AP'Wer ve konıduklan fa4lstler old� belirtildi ve "Bu 
olayın da Uzerine kül atılmasına iZin vermeyeceRiz, Demoknı
tık bak ve özglirlUklerden bır adım bile geri dU,meyeeei!lz" 
denlJdi. 
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Unde lşadamlanyla düzerıledilll 
toplantı, Ilerici, faşist ııüçlerln 
Ecevit hükümetini devirme konu
sunda büyük sermayenin I,aretl
rıi alma çabalannın bir gö.terge
siydl. öncelikle büyük tıcaret 
sermayesinin temsilcilerinin katı
lımıyla dikkati çeken toplantı 
.rtasinde Ilerici b&IID tarafından 
yayılmaya çalışılan hava, böyle 
bir lşaretin eli kulaAında oldullu 
yönündeydI. Şu aşamada pek 
gerçekçi olmayan bu dellerten
dirmenln eııemen kılınması yo
lunda en çok çaba harcayanıar
dan birinin de, ıosyal demokrasi 
sempafuanlıAından AP'mn akıl 
hocalıAına tranofer olarak Tercü
man 'da yerini bulan tekelciler
den Ertuilrul Soyaal ııeliyordu. 

Demirel'In Ecevit hükümetine 
ıon dıırheyi, vurmak üzere büyük 
sermayeden işaret alabilmek için 
başlattıııı kampanyanın, Türkiye 
için bir t'Pinoch"et çözümü" öne
recek kadar ileri gitmesi, ııeçtiili· 
miz hafta kamuoyunda pekçok 
ku1iı .öylentllerine neden oldu. 
Ancak Türkiye-Şili benzetmesi
nin bir "ııaf" aonucunda Demi
rel 'In allzından kaçmı, olmadıııı
na kuşku yoktu. 

pINOeHET'DEN SONRA 
ENVER SEDAT 

Geçtillimiz hafte politika ku 
Uılerl bır başka benzetmeye da· 
ha tanık oldular. Türkıye, bu kez 
de Mısır'a te,bih ediUyordu. Te,
bihe göre, Türkiye'ye IMF yeşil 
ışıllı bir türlü yakılmazke.n, İaraI\' 
le anla,ması üzerine Mısır'a veri
len 4 milyar dolar kredi için IMF 
ı,ıllının aranmamasının bir kera
meti olmalıydı. Daha açık .öyle
nirse Türkıye, ekonomık neden
lerden çok bazı "poUtlk" enliel
lerden dolayı kredi bulamıyordu. 
Oy .. Mısır'da Sedat yönetımı ta
r&il'ln koynuna girerek böylesi 
bır "poUtik" enııeU a,mı, ve kre
di Yallmuruna tutulmarnı, mıy-
dı? . 

O halde Türkiye'ye dönük 
kredi mua!ukIannın allzındakl 
"poUtlk" enlieller de lökUlıneU, 
ömeilln Kıbrıs'ta ABD 'nin öne
recelll bir plan paşa paşa uYllU
lanmalıydı. 

Bu yenı benzetme, ııerçekta 
Ecevit hükümetlrıl bekleyen yeni 
emperyalizme baııırnlılık planla
nnı da seralllyordu. Emperyali.t 
güçlerle Iyi ııeçlnme adına onlara 
tea\lm olma yolunu seçen CHP 
hükUıruıtl, büyük sermayeden al
dıııı poUtlk krediyi ödeyebilmek 
için ,Imdi yenı dayatmalar kar,ı
sında çok daha zayıf bır konum
dı bulunuyordu. Bu durumda 
Türkıye'nın tüm Ilerici, demok
rat, yurtsever ııüçlerine düşen iiö
rev, emekçi halka verdilll vaatler
le hükümet olanlann t .. Umlyet
çWlllrıln kar,ısına, I,çl ve emek
çi kitlelerin öraütlü lıücUna daya
nan bır kararlılıkla çıkabilmek, 
emperyalizme ve fa,lzme kar,ı 
mücadelenin lafIannı daha da 
aıkla,tırmaktır . 

.: . .. ' . � . : . .  
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YI.e eyl ... bırlığı . 

Yürüyüş bu Myısıyla da "Gündemin Başmda" başlıllıyla 
yeni bir haftalık yorum kö,esini okuyuculanna lUnuyor. 

. "Gündemin Başında" köıesinin ilk yazısında ü1kemlzde de
mokretik güçlerin gündemin, başından uzun ııÜredJr ayrılma
yan göreve yeniden Işaret etmek iatlyoruz: Antlfaşlat ve antı
emperyalist mücadelede en genl, güçlerin iş ve eylem birUllini 
&aillarnak. 

Ecevit hükümetinin kuruJrnaaından bu yana ııeçen 16 ay
lık dönem, bu deııişmez ııörevin yerine iletirilmesi konUlUnda 
demokratik güçlerin bütünü bakımından hiç de başarılı bir ii
nav dönemi olmamıştır. Oy .. bu 16 ay boyunca ü1kemlzde 
faşizm tehdidi ııwemak şöyle dunun, sürekli yenı boyutlar 
kazanarak varlıllını sürdürmüştür. Faşist güçlerin örgütlenme
si, te 12 Mart döneminden beri lıeli,tIrilen, re..nı iktidann ya
nında ayn bır iktidar odallı yaratma sürecinde önemli adımlar 
atmıştır. Bu durum, emperyalizme ve iç gericiliııe, fa,iat bir 
iktidar biçiml tebdidinl, Türkiye'de i,çi sınıfının ve emekçi 
kitlelerin mücadelesinin karşısında .ürekli olarak tutma gücü
nü kazandırmıştır. 

On be, aylık Ecevit hükümeti döneminin başlıca özellik
lerinden biri, faşizm tehlikesine karşı mücadelanin, emperya
lizm ve işbirlikçisibüyük, tekelci burjuvazi ile büyük toprak 
aahiplerinin eııemanlillini de hedef alan içeriıılnin daha da 
önem kazanması olmuştur. Ekonomik bunalımın derfrıle,me
si ile Ilerici, faşlat güçlerin toparlanarak iktidar kapwnı zorla
ması arasındaki ilişki artık bütün açıklıllıyla ortaya çıkmıştır. 
Faşiat güçler, işbirlikçi büyük, tekelci sermayenin ekonomik 
bunalırndan IşçI ve emekçi kitlelerin IÖmürüaünü daha da yo
ııunıa,tırma yoluyla çıkma çabaaını kendi arkalarına alarak 
iktidan ele geçirmeye çalışmaktadır. 

AP Genel Başkanı Demirel'in hükümetin işveren temailcl
leriyle yaptıııı toplantıdan hemen aonra 1stanbul'da işadamla
nyla, özellikle büyük tüccarların katıldılıı bir toplantı düzen
lemesinin ertesinde, gerici bum oraanlannda, faşist güçle", 
artık tam iktidar yolunu döşemesi için büyük sermayeye çalı
n kampanyasının başlatı\ma&ı bir raıtlo.ntı deAildir. Aynı gün
lerde Demlrel'in "Bir Pinochet aranıyor" türünden ilanlar Çı
karması da herhalde mç-ü lJaanla açıklanamaz. 

Bütün bu lIalişmele<, Türkiye'de faşizme kar,ı olan tüm 
güçlerin iş ve eylem birliAirıln, aynı zamanda emperyalizmin 
ve l,blrUkçla! büyük tekelci sermayenin .. emenlillinl oınırla
mayı ve giderek etklıılz kı1rnayı hedef alan bir platform üze
rinde yükaeltllmesi zorurıluluAunu her ııeçen gün blru daha 
öne çıkarmaktadız. 

Demokratik güçlerin ·tümünün önünde böyle. yaşamaal 
gö",vler dururken, bu güçlerin I' ve eylem birUlllnI yokuşa 
süren, hatta bllinçli ya da bWnçsiz olarak baltalayan tutum
!ardan bugün de Ileri dönUlınü, deııildir. Şu ya da bu kesimin 
kısa vadelı, dar çıtw'lannı antifaşist mücadelenin ııenel çıkar
lannın üstünde tutan, I' ve eylem birUiline 'u ya da bu kesi
me klr "Illayacak bır meta lIözüyle bakan ellWmler, Milliyet 
çi Cephe'nin iktidardan düşürü1mesirıln demokretlk kazanım. 
lan &ail1amJa,tırma yolunda bir mevzi haline get1rilm .. ln1 ön
leml,tIr. 

Demokretlk ııüçlerin Iş ve eylem blrUlI1 zorurılulullunu 
kavrayamayan, daha doilruıu sindiremeyen çevrelerln izledilli 
yol, her,eyden önce I,çl ve emekçi kitlelerin örgütlü mücade
leye olan güvencini aaraarak fa,lzmln tertlplerine zemin hazır
lamaktadır. 20 Mart 1978 Faşizme İhtar Eylemi'nden biliüne 
kadar ııeçen bir yıl boyunca kltle .. 1 antifaşist mücadelenin 
yaYlmlaştınlması dollrultUlUndl alınan yol hiç de tatmln 
edici deRitae, bunun IoruıniUıuııu, dar llruPçu Ve faydacı elli
Umlere aittir. DısK üst yönetiminin, ilerici sendikal harekette 
taafiyeCıUllln yenı bir Çlllrmı açmaya yönelık ıon uyllUlama
lan, I,çi ve emekçi kitlelerin örgütlerinin bunalıma ıokulm ... 
yolunda çok ciddi bır tebllkeyl vıııııutamaktadız. 

Gün, demokrasi ııafiannııı, özeWkle de i,çi aııııfının tü. 
münün Çıkarlarını en üstte tutan bır anlayı,ın, kendisine de
mokret diyen her kI,i ve kurulu, tarafından hayata ııeçlri!ıne
ii ııünüdür. 

Evet i 
Gündemin başında, yine eylem birUIIII 

• 



DISK'In 4 yıl. 
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"DISK'DEN ffiRAÇ KARARLARI ORTADAN KALDIRILMAU, TEK TlP 

i lerici · 
sendikal 
hareketfe 
tasfiyecil ik 

TÜZüGÜN KABUlü DISK üYELlGlNlN BAGLAYICI KOŞULU 
HALINE GETIRILMELIDIR" 

lJcrici tendikal hareketin durumunu delerlendircn Türkiye I,çi 
Partlti na.tkanlık. Kunılu, DisK'te yer alan ıon gcU,mclere ilitkilı 
olarak bir bUdirinin yaymlan.nıuıruı kanr verdi. 24 Mart günü yayın· 
lanan bUdirI ,öyleydi: 

" Buı ıcndikalann Ye ıcodika yöneticilerinin geçici veya ke.in 
olarak DISK üyeliğinden çıkanlınalan ilerici sendiJı.ai hareketin yü
lu önce içine itildiği bunalmun yeni bir sonucudur. 

"1971 oonnaında DISK'In ıosyal demokrasiye saptın1m.uı yo
lundakJ girişimlerin lOnucu .urin bir bunmma ililmClinde ,imdi 
DisK üydiğlnden uzaklatllnWılum en önde rolleri olduğu hatır
lardadır. GcTçekten de 1971 'Onrasıııda DISK üst yönetimini olu'· 
turan Genel Başkan ve bir kuım yöneticilerin hareketi .ınıfebenin.· 
dcnuzaklqllnp oosyal demokrasiye saptırına girlflmleri 1975'de ya
pıJan beıind gend kurulda bnnandınlmı, ve partimiz üyesi veya 
yanlw yöneticiler her tiiriü sahteciliğin de uygulandığı bir ortamda 
DisK yönetimlnden uzaklatbnlnu,lardı. Daha oonra, bununla da ye
tinilm<yip, partimiz üyelerinin yönetimlerinde olduğu sendlJı.alaon 
eritilmeleri, bu IoCtu:Ublann ydlann oportüniitIerine ve ıcndikal 
haKkct. içindeki duıumlan karaııhk. olanlara pe,ke, çekilmCli, bu· 
nun batarıJamadığı hallerde de DISK ""ma çıkanlınalan, Partimiz 
üyesl lfçDerin itven:nIc anlatarak i,lerine ıon verihne.1 bunlann hep
si; ,imdi DisK üyeliğinden çıltanlanlann ve on1an çıkaranlann el 
birliği ile guÇeklcıtirildl 

"1-1975'den .onn politl1ı. göril,leri nedeni Ue DISK veya 
DIsK'e bağ" sendika liyeliğinden çik.anlanlar haklundaki 
ihraç kararlannm • bu arada 100 ihraç kar.ulannın . ortadan 
Jı.aldınlınasuu, 

"2-DISK'in ve bağ" sendiJı.aianrun demokratik bir iıleyişe ka
vu,tunılnııuını aağ"yıu:ak demokratik tek tip lÜZüiün ka
buliinü DISK üyeliğinin bağlayıcı "'ulu halıne getirilme
.In� 

"S-Sınıf ve kide sendilw:ılığı ilkelerine guçekten bağı.. empcr
ywme ve faşizme kartı mücadelenin aaek1eriDc uypn bir 
politl1ı.ayı yüıiitebilecc:k bir yönetimln oluıturulmasuu ge
rekli görmektedir. 

"Türkiye I,çl Parthi, itçi .ınıfuun ekonomik mücadelealnı, 
burjuvazinin çıkartan Ue bant_yı öngören mu! uz!atuw:ılığına 
!wlı, etkin mücadeleyi bugüne kadar olduğu gıbı bunıJan ıonn da 
IÜrdÜlecektir # 

v 

agı 
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Mart 1979 t8ruııı karanyla T\ir
kiye Maden-Iş, Bank-Sen, Bay
sen ve Yeraltı Maden-Iş Sendika
ian İlIsK üyeliRinden 1 yıl ıçın 
eeçlcl olarak Ihraç edildi. Aynı 
lWarIa T .Maden-Iş Yürütme Ku
rulu üyeleri Murat Tokmak, Ke
mal Daysal, Hallt Erdem ve Meh
met Ertiirk, Bank-Sen Yürütme 
Kurulu üyeleri Yücel Çubukçu 
ile Turhan Ata keıin olarak ve 
sözü edilen sendikalano bır kı
Ilm yöneticileri de geçıcı olarak 
DISK üyeliRinden Çıkanldılar. 

Bu son gelişmeleri DisK Için
de son 4 yıldan beri süren' geıış
melerle blrııkte ele almak gere
kir. Işçi sııufımlZın ilerici sendi
kal hareketinde "tasfiyecilik ailı" 
örüldü. Bu aRın örülmesinde, ile
rici sendikal hareketin örgüW 
DIsK'1 ilkelerinden saptırarak 
burjuvazinin bır kanadının yede
Rlne, ıosyal demokrasinin peşi
ne takma girişimleriyle bırlıkte 
ba.şlandı. DISK'In 5. Genel Ku
rulu'nun yapıldı Rı 1975 Mayıs' 
ından bu yana slltemll bır biçim
de geliştirilen tasfiyecllik, en ba,
ta bilimsel ıosyallallerln, TIP'li
lerln yönetiminde buiunduRu 
sendikalara, DIsK'1n blllnçıı, ön
cü mılıtanlanna yönelıyordu. 
Böylece DisK 'In, onun ilkelerini 
var eden ve ayakta tutan Işçi sı
nıfı tabenından kopanlarak bur
juvaziyle ıınıf uzlaşmacıhilı çiZ
gisine çekilebileceRI tasarlanıyor. 
du. 

DISK ıçınde geıı,tlrilmeye 
çalı,ılan bu tasfiyecilik akımına 
ve uygulamalanna kar,ı en karar
h ve uzlaşmaz tutumu, işçi ıını
Cımızın bilimsel lOI}'allıt polıtık 
hareketı aldı. DisK Içindeki TUr
klye I,çl Partililer, DisK üst yö
netiminin taafiyecl operasyonla
nna kar,ı kendi örcut birimlerin
de Ilrarh bır mücadele sürdürür
ken; 'IlIrklye I,çl Partısı ve O' 
nun wm örcutlerl d. iŞçi sınıfını 
v. wm dmıolmtlkgüçlerl DIsK'I 

"Büyük burjuvazblin DisK üzerindeki planlan Ue ça.lu,an ve 
nand olaıU. büyük buıjuvuinin itme yanyan bu opcruyonbr 
,imdi kendi manbğı içinde tufiyccD.cıin nmye. edUmed. noktuma 
_tir. Son Ihraçlar bunun Iwııtlandır. 

"Türkiye I,çi Parthi, farklı politl1ı. ve Ideolojik tutumlara aa
hıp görünse .... 4e Uerici sendiJı.al hareketi mu! ve kitle sendilw:ılığı 
Ukderinden �aklat bran özünde ...... Jto.oendikalist eğillmler ",ıyan 
ve böylca: hareketi burjuvazinln bazı keslmleriıiln yedeğinde tutma 
oonucunu doğıuan anlay,,1ara !wlı etkin mücadeleyi bUjliine kadar 
olduğu gıbı bundan ıonra da _ktir." 

öte yanıian TiP !.tanbul b ölJÜtii de DisK Onur Kwulu 'nun 
k.araımm hensen ardmdan yaptığı açıklamada, ı>IsK lçindekl çat
la.klann patroniardan, halk dütmanı f.,lIder ve maoculaıdan batka
.mı sevlndirmcycceğini bdirtcn:k ,öyle dendl: 

"Bununla bcnbcr, Partimiz, oon Ihraçlann, Ihraçlara gerekçe: 
yapılan davraJllflar ile hareketi yeni zafflarla ve telıllltderlc: kartıkar
ıoya bırakacak niteliJr.te olduğu görüfÜlldc:dir. 

"Belirtmek gerekir ki, ilerici _diJı.ai hareketi JlÜçlendirmenin 
ve ııeJiftirmenin yolu, yeni wfiyderi gündeme getirme değil, DisK' 
ve bat" sendikaları demokratik bir itlcylıe kavu,turmaktan geç
mektedir. 

"berici sendiJı.ai hareketin birliğini aağlamayı ve bunu koruma
yı devamlı gözeten ve buna dayanan bir politiJr.anuı .....m. JW..ııı 
aavunllClUU olan Partimiz, DisK'in 1971 'den bu yana içine dÜfÜ
rüldüğü dwwndan kwtanlmaıı ve hareketin mu! eksenine oturtui
malı içbl; 

"lııraç edilen sencliJr..alar ve yöneticilerinin yanlıtbldan elıette 
onay1anamaz. Ancak, DISK aldığı bn kararla hata1an diiKltme yeri
n!, tufiycciliğe bir yenisini ekleyerek, örgütleı bunalımdan, DisK' 
in parçıılaıımumdan ... <dot umaııiara önmili bir maheme &ağ ........ 
tir. 

bekleyen tehlikelere karŞı uyar
mak, sınıf ve kitle sendlkacılı�ı 
ilkelerini Uerlcl sendikal harekete 
egemen kılmak ıçın üzerıne dü
şen sorumluiuRu uzlaşmaz bır 
biçimde yerıne getiriyordu. 

Türkiye Işçi PartıSı Genel 
Başkanı Behlce Boran, 27 Nısan 
1976'de Yürüyüş'te yayınlanan 
yazııınde DIsK'tekl gelişmelere 
deillnerek şöyle diyordu: "DisK' 
in üst yönetimlnın örgüt yapısını 
gittlkçe, CHP'ıııeşttnneye yönel
mesi, sosyallst sendikalan örgüt
ten dışan atma girişimleri de 
önemlı bır anlam kazanmaktadır. 
Böylece DisK de burjuvazinin i&
tedlill hizaya çekilmeye çalışıl
maktadır. DisK 'in üye sendika 
syısının artması,lşçl tabanının 
genişlemesi, DIsK'1n ilerici, dev
rimci nltelli!lnl zedelememesl, 
daha geri çizgilere çekmemesl 
şartıyla olumlu karşılanacak, 
desteklenecek bır gelişmedir. 
Amaç her ne pahasına ve her ne 
biçimde oluna olsun işçi sınıfı
nın sendlk81 blrll�nl saRlamak 
deRildir. Türkly, Işçi Partililer, 
DISK'In ilerici nltell�lne halel 
vermeden, bu niteliRI daha da 
gUştlrere�, işçilerin DISK'In 
çatısı altında toplanmalan ça
bası Içindedirler." 

Türkıye Işçi Partısı, DIsK'I 
CHP'lIIeştlnne, sosyal demolm
sInIn yedeiline çekme girişimleri
nin, aynı zamanda keskin bır S08-
yallstllk "sis perdesi" arkasınde, 
DisK 'In işçi ıınıfı kitleleri üze
rindeki Imajını koruyarak sürdür
mesi çabasına dikkat çekiyordu. 
TIP Genel Ba,kanı 9-10 Ekım 
1976 tarihinde toplanan 3. Iı 
TemJilcUerl Toplantısı'ndeki ko
nuşmasında, "K.ndi�rlnl ,a.ya
IÜlmin yeddi emini bilip CHP'nin 

ıolunda y .. al bir /Xlrtiy" TIp', 
"rek ,örmeyenIerin, ,örmemek

t,n öte Iı,,,,ı çıkanlaMn bu nok
t.thJ d.urey. girdiklerini" böyle
ce TIP'Ulere yönelık tasfiyeler 
ıçın "ruMat IHIrildlRinl" vurgulu
yordu. 

Bır yandan Kimya-Iş, Turizm
Iş, Sosyal-Iş gibi TIP'lUerln 
yönetiminde bulunan sendikala
ra ve özeilikle Maden-Iş içindeki 
TIP üyelerine karşı ' tasfiyeci uy
gulamalar sürdürülürken; dlRer 
yandan da sosyal demolmt e�
limll yöneteilerln başınde bulun
duj!u Genel-Iş gibi sendlkalann 
DisK Içindeki aRırlıRınl artıran 
Wzük deilişlkllklerlne hız . verili
yordu. TIP Genel Sekreteri NI
hat Sarılin 9 Kasım 1976'de ız
mir' de şunlan söylüyordu: " Uzun 
sözler, yanıtlar gereksiz. Şu veya 
bu nedenle bunu bır 'sis perdesı' 
arkasınde alzleme aracı olarak 
görev ııörme durumunda bulu
nanlar ise aldanmasınlar. Sıra er 
geç kendilerine de gelecektir. 
Görevleri sona erdiilinde kendi
lerini 'slkı1mış bir limon gıbı' ka
pının eşiRinde bulacaklardır. Bu
nun ilk Işaretleri bugünden görül
meye başlamı,tır." 

1977 Şubat'ında toplanan 
TIP ı. Büyük Kongresı de, "ilerl
ci .endilı.1 hareketi yörli,."ıin

den .aptırıırak, onun burjulJGJlI
nin belli bir Iıuimlnln y,deltine 
alınmaıı ,onucunu doRuracak 
her türlü akım u. ,örü,lem 
ödün� olDrak mücad,le cızminl" 

Kongre Karan olarak teyid edi
yordu. 

DisK üst yönetiminde, bilim
sel sosyallıtlere kar,ı yürütülen 
tasfiye hareketini uygulamak 
üzere birleşen unsurlar arasında
ki makyavellst Ittifak, TIP'nln 
çok önceden gösterdiRI biçim
de, 1977'nln Ekım ayındaki ge
U,melerle parçalanmaya başlı
yordu. TIP Merkez Yönetim Ku
rulu II Ekım 1977 tarihli bildi
risinde, konuya ilişkin şu deRer
lendlnneyl yapıyordu: 

"özeilikle Uerlcl sendikal ha
reket Içine her Wrlü san sendl
kacıhk yön temini ve tasfiyeciliRi 
yerle,tlrmede bır· bUtün olarak 
devranan DisK üst yönetimin
de 'ulusal demokmtık cephe ıo-

"DISK" kuran, ilkderini hayata geçirmek Için tüm engdlae 
rağmen yılmadan mücadele eden ilc:rici, devrimci, bDlmad ",sya1lot 
itçller itçi mufuwı lICrId sendiJı.ai ölJÜtii DISK'In parçaianınuuıa 
pien yollan 'tıka-.u bilecektir." 

Jr.alıbı eni � ........... """",.,.,. .",.,.,,0""" ."'ec .... 
taıfiyeıiyle ,onuçlandı .. . 

runu'na ilişkin olarak başlayan 
ve devam eden gelışmeler tasfi
yecilIRI tırmandırmıştır. ilerici 
sendikal hareketin Ukelerlne ba!!
h ilericl,- ıosyallst sendika yöne
ticisi ve Işçileri hedef alan tasfi
yecilik, şımdı DISK'I örcut ola
rak tüm varlıilını hedef alır duru
ma gelmlştlr.Partlmlzln DisK üst 
yönetımı hakkındekl deRerlen
dlnnelerl doRrulanmakta ve yü
rütWııu mücadelenin haklıhR! 
şımdı daha genış çevrelerce kav
ranmaktadır. DISK'In örgüt ola
mk ortadan kaldmlmasına yol 
açacak gelışmeler mutlaka ön
lenmell, bilinçli DISK üyesi Iş· 
çiler örgütlerine sahıp çıkmak 
yolunda blrleşmeUdlrler. DISK'I 
örcut olarak kundaklayanlann 
şımdı ıkı gruba aynımı, olmalan 
kimseyi yanıitrnaınalıdır. DISK 
Ust yönetlml örgllWn bu hale ge-

tirUmesbıden bır büWn olarak ıo
rumiudur." 

DISK ıçınde açılan tasfiyeci· 
Ilk çı�mnın örcutün tüm varhR!
nı bedef alma durumuna eeldi!!l
ne uışkln bu de�erlendinne, son 
eellşmelerle blrııkte bır kere da
ha kesin biçimde doRrulanmak
tadır. DISK'In örcut olarak orta· 
dan kaldınlmasına yol açacak ge
Uşmelerln önlenmesi, bilinçli 
DISK üyesi işçilerin örgiitlerlne 
sahıp çıkmalan, bugün her za
mankinden de büyük bır önem 
kazanmıştır. Bu görev, DISK 
ıçınde sınıf ve kitle sendlkacılı!!ı 
ilkelerinın egemen kılınması mU. 
cadelesini �çl sınıfının bütünü
nün çıkarlan açısından gören iLe
rici, demokmt, bılımsel sosyalist 
işçiler tarafınden mutlaka yerıne 
eetlrilecektlr. 
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Seclm lasarısını yasaıaSlırmak Icin 
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meclis kOSUSU 
, 

Doç.Dr. 
GENCA Y ŞA YLAN 

Türkiye'nin siyasal günde
minde giderek ağırlığını artıran 
anti-demokratik girişimlerden 
bir tanesini:Q!e Seçim Yasasında 
yapılması mıerilen değişiklikler 
olduğu söz götürmez. Ilk bakış
ta uygulamada ortaya çıkan bazı 
trknik sayabileceğimiz sorunları 
çözmek için önerilmiş gibi gözü
ken değişikliklerin gerçekte belli 
bir amaca yöneldiği söylenebilir. 
Çünkü önerilen değişikliklerin 
daha kararlı bir yürütme organı 
sağlamaya. ve yasa-yürütme iliş
kilerini yeniden düzenlemeye yö
nelik olmadığı açıktır. KlSilca be
lirtmek gerekirse bu değişiklikle
rin temel amacının. parlamento
nun bugünkü bileşimini ve yapı
sını devamlı kılmak olduğu söy
lenebilir. Bu ise parlamentonun 
kapitalizmi savunan partilerden 
oluşması. işçi ve emekçi kesim· 
lui temsil eden. kapitalizme kar
Şıt ideolojisi olan siyasaı hareke
tin de dışta tutulması anlamına 
gelmektedir. Bu olgu aslında ye
ni bir şey değildir ve Türk ege
men sınıfları geleneksel olarak 
sosyalist hareketin parlamento 
iç ine girmesinden büyük bir ür
küntü duymaktadıriar. 

Bugün siyasal yaşam ve ku
rumIarımızın bir işlerliğini ko;u
ma s!lrunu ile karşı karşıya bu
lunduğu açıktır. Örneğin son 10 
yıl içinde 12 hükümetin kurul
ması ve son 8 yıl içinde sürekli 
koalisyon hükümetlerinin işba. 
şında bulunması bu konuda ye
terfi bir kanıt olabilmektedir. 
Kuşkusuz siyasal sistem ve ku
rumlarda ortaya çıkan bu işler
lik sorunu esas olarak burjuvazi· 
nin temsilcisi sağcı partilerin sö
zü edilen kurumlarda tekelci bir 
biçimde llemsil edilmesine bağla
nabili,. Durum böyle iken yasa
da yapılması düşünülen değişik
liklerin kurumların işleriğini ye
niden sağlamak yerine durumu 
muhafaza etmeye yönelmesi dü
şündürücüdür. Değişikliklerle 
sosyalist hareketin parlamento 
dışında tutulmasına çalışılırken 
siyasal yaşamımızda yok olma 
durumunda bulunan CGP bile 
gözetilmeye çalışılmaktadır. 
Böylece en küçüğünden büyüğll
ne kadar parlamentoda temsil 
edilen partiler seçime girebilecek 
ve bunun için de kamu fonların
dan destek alabilecektir. 

ülkede giderek yo�unluğu
nu artıran anti-demokratik gidi
şin bir parçası olan Seçim Yasası 
değişiklikleri konusunda sağın 
saldırgan ve tutucu partilerinin 
aldığı tavır doğal karşılanabilir. 
Ancak her fırsatta demokrasıden 
ve özgür1Ukten söz eden CHP'nln 
bu tür değişikliklere "evet" de
mesi bazı çevreler için şaŞırtıcı 
olmu,tur. Bununla beraber CHP' 
nın. özellikle. muhalefette Iken 
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düzen değişikliği önerileri ile 
işçi ve emekçilerin oylarını aldı
ğını unutmamak gerekir. Nite
kim CHP ictidara ııelince uygula. 
dığı politikalar açısından hiç de 
işçi ve emekçilerin özlemleri 
doğrultusunda kararlar alamamış 
ve böylece gerçekte hangi sınıfın 
partisi olduğu ortaya çıkmıştır. 
Bunun doğal sonucu ise çalışan 
yığınların kendi siyasal örgütleri
ne dönmesi olacaktır ve bundan 
dolayı da CHP 'nin Seçim Yasası 
ile ilgili olarak aldığı tavra şaş
mamak gerekir. 

Dr 
TOKT AMIŞ ATEŞ 

"Son seçim yasası tasarısı bü
yük partilerin siyasal yaşamımız
daki egemenliklerini sürdürıne 
çabalarının açık bir görüntüsüdür. 
"Siyasal yaşama istikrar sağla
mak" ya da "güçlü yürütme" gi
bi gerekçeler. aslında çok partili 
rejimimizin sağlığını bozmak 
tehlikesini içermektedir. Zira ya
sal siyasal örgütler içinde temsil 
olunamayan ve siyasal arenada 
görünemeyen kimi fikirler siyasal 
parti dışındaki legal ya da iIIegal 
örgütlenmelerin ardına sığınmak
ta \ii! bu gelişim genç demokrasi
mizi tek yönlülüğe itmektedir. 

Özellikle Cumhuriyet Halk 
Partisi "ortanılf solu" hareketi
nin ilk gününden beri hararetle 
savunduğu pek çok görüşlerin
den vazgeçmiş görünmektedir. 
Bu vazgeçmesini dikkatli gözler
den saklayabilmek amacıyla fark
lı parti yetkililerinin örneğin bir 
Tarhan Erdem'le Mustafa üstün
dağ'ın dar bölge konusundaki bır 
biriyle çelişik beyanları ve çaba
ları aslında gerçekleri saklayama
maktaciır ... 

Günümüzdeki seçim,yasası ge
tirmiş olduğu "Baraj lı D'Hondt" 
yöntemiyle küçük partilerin ya
şamasına Ve parlamentoda temsil 
olunmalarına izin vermemektedir 
Ayrıca ön seçim sisteminin sağ
lıklı esaslara bağlanmamış olma
Si "deımkraslmlzln teminatı" ol
ması gereken siyasal partiler için
de bUyük huzursuzluklara yol aç
makta ve "ödün verme" işlemi 
daha ön seç in aşamasındayken 
tüm çlrklnllğlyle ortaya çıkmak
tadır. 

Gene �rür1üklekl seçim yasa
mlDn yurtdışında çalışmakta � 
lan vatandaşlarımıza oy kullan
ma olanağını vermemesi. dwno
mik darboğazı geçmek için gön
dereceklerı dövlzlere çok şiddet
le gereksinmemiz olan genış �Ir 
kitleyi siyasal slirecln dışında bı
rakmaktadır. Bunun yanısıra. 

seçmen yaşının 1 8'e indiriIme
miş olması zaten fazlasıyla "poli
tize olmuş" bir kitleye yasal si· 
yasal silreç yolunu kapatmakta 
ve bu gençler maceracılığa itil
miş olmaktadır. 

Büyük umutlarla beklenen ya
sa tasarısının hiçbir olumlu seliş
meye yol açmaması aslında günü
müz hakim siyasal partilerinin 
bünyeleri incelendiğinde anlaşılır 
olmaktadır. Ancak. demokrasi
nin sağlıklı bir şekilde yaşaya
bilmesi için. herşeyden önce si
yasal partiler arasında görüş fark
Iılıklarının doğuracağı yelpaze. 
sold.:ın sağa kadar eksiksiz olma
Iıdır. Tek yönlü bir siyasal dü
zen peşinde olan kimi "demok
rasi havarileri" birgün bu demok
ı:asilin sona erdiğini de görebi
lIrIer. Bunun en büyük suçlusu 
da kendileri olacaktır." 

• 

.'r üllcücünün 
melctu.u 

Seçim yasalarmda yapılacak değjşiklilderi kapsayan ve 
kamuoyunda geniş tepkilete yol açan yasa ta5ıırıImW medi&
lerden geçirilmesi çalışmalan bii)ri.lk bir bızia ilerliyor. 

Altı aya yakın bir süre Partiler arası kol'1lhyoııda kalıbk
tan 1I01D'8 lIOn biçimini alan ta.san bir süre önce MiDet Meclisi 
Anayasa Komisyonu'na vailmjşti. CHP miDemldli Mııam
mer Akııoy'un başkanlığındaki Anayau KomisyoDu ,eçtiği
miz hafta çarşamba günü çalışmalannı WnamIadı. Muaııımer 

Aksoy, "yasa tasama konusunda siy_ partiler _da hiç
bir aıı1aşmazlık olmadığı için", tasıımım Parti1erIruı Koım. 

yon'dan gddiği biçimiyle beniınieııdiğiı açıkladı. 
Anay .. Komisyonu 'ndan sonra yine Millet Mediııi Ada

let KOnUyıınu da Perşembe giiııii AP miDetvekili lmıaI Hak
kı Köylüoğlu başkıııılığmda toplanarak bir oturumda yaaa ta

sarısını olduğu gibi benimsedi. 
Yasa taaansının böylesine hızlı bir biçimde meclis oıgıın

larmdan geçirilmesi. bütün burjuva partilerinin elde aan1dığı 
bu anüdemokratik tasıımım kısa sürede sonucuna uiaftmi
masma çalışıldığını gösteriyordu. CHP Genel Sekreteri MU&
tafa Ostündağ'lI! bir süre önce gazetecilere yaptığı bir açık
lamada. CHP'nin sözkonuau yasa tasarısını bütünüyle benim
semediğini ve konunun Merkez Yönetim KuruIu'nda llöriŞi
leceğiııi açıklamış olduğu batır1ardaydı. Yaaa taammın 

büyük bir sünıde ve CHP temai1cileriniıı de tam onayıyla 
Mecm oıgıınlarından geçirilmesi, CHP'nin bu konudaki tu
tanızlığını tu kere daha sergiledi. 

YüROYOŞ, yeni seçim yaaaa 1ıazıdık1an konusmıda 
bilim ad!ımJannm, hukukçu1arm. gazeteci Ve yazadanıı gö
rüşlerine başvurarak diizeııiediği soruşturmayı bu .yısında 
da sürdürüyor. 

Faşizmin yeni taktikleri 
AmaCInG ulo,mak için her türlü yöntemi me,ru gören .,. 

uyguloyan {a,ist luıreketin ikiyüzlü, daluı dolt ..... u yiiuüz bir 
politiluı iz�dilti öteden beri birçok örneltiy� •• rgi�ndi. 

Fa,ist luıreket Hatay ve ciuannda Arap ... ıllı em.kçiler 
içinde yanda, luwınGbilmek için dilinden dÜfürmedilti 'Tlirk 
Milliyetçili/tini" bir kenGra bırakıp, azınlık milliyetçililine 
dayanıyor. Aynı yönteme Doltu ve Güneydoltu AnGdolu 'da 
da ba§lJU1'uyor. 

I,çi ve emekçi lıit��r içinde yanda, bulobUmek için bo
,ından beri ıahle "101" iloganion ileri ıiiren {a,ist Hare""t 

'Partili'nin A�III�rin ''blllÜne iuıdar Türkliilii muluı{au eden 
yegane topluluk oldultu " konUlunda ''bUimı_l'' çalı,,,,,,lar 
yaptiltı Enurum 'don A tatiirk Vniversitui öltrencisi iilkUcü 
Sc/oluıttin Bul'un Amasya..suluoıııı Şeker Fabrik ... ında çalı· 
fOn bir arkada,lnG gönderdiltl mektupta ortaya konuluyor: 

"Çok yakında Doç. Dr. Mehmet Eröz A�III�ri ilgilendi
... n bir konf.ra,.. verecek. Bu konferann buradaki VlltiJ 
O""klon bo,luım ile ayarlodık. Konf.ramln goyui Alellllerin 
akl durumuylo bUlÜnkü durumu. Bu arodoki gelitm.ler. Ale
... �rin bugüne luıelor Türk/iilii muluıftJZ4 eden yegam bir top
luluk oldultunu açık açık anıOta""k. Bu adam .or,yolog oldu
Itu için çok araftır"", yapmlf. MaluJ/e/erini okudum. Konf.
ra""n {aydiaı "e olo""ktir diyece""iniz. Yuluırıda bir nokta
ya deltinmittim. A/e"'�r 'IYirLı milliyetçlli/tini yw, yorum
Io"",ktalor. K'DmuoyWID bu yanlı, an/o,ılmayı duyuraC<Jitg. 
Anl TürkWk da .... ım biz yliriiteceltimiu ""yıf cl,..., t.lllm 
etmitiz. Biz de ıaf .af .eyirei kalıyoııa. AIe ... leri bu gaflett.n 
kurtıırmak için (aydın a�lIIleri) .pey çabo ıartedeceltı.. G.,.. 
çekten aydın alelii ,.nç/erimiz Anadolu luılkıylo yanı k.ndi 
doltdultu toplumuylo te" dÜfmekteler. Bunu önlem.mm y,
rinde bır luıreket deltil ml'" 

VlkUcü S./oluıttin deıııım ediyor: "Her,ey. Türk 
aç.ındon bolıacollZ. Ekonomık "kıntim .. ıııirdır. Toplum .... 
m .... _zilmittlr {aklrlmiz çoktur. k..,,,,, aç"'. Hal çarai nedır' 
Kominlıt ol"",kmıdır' "  

VlkUcü S.I4JıGtHn, mdtubunda {aflıt hor .... tin dlnd be
.trganlıltı Ile Alevi ln4nçlorınl birle,tinney. d. çalıfıyor: 

"Buiün IMnl cn çok üzcn ,ey bı. Alevi ,.nçlerVı Tür/ı 
MilliyetçUi/tinin ıalJUlldulu Uk.lerl yanlif anla........tır. Da
uım .. da yan (aktör olarak Ülamiy.tin y.r allllMI bı.NrI yan
lif dÜfiindlirmdtedlr. Bu bokımdan bunıd4ı bulUIlGlI ,,"vi ar
Iıadotlonmı Ik"" edemiyorum. IJoj"", fÜpM ıçındele)' . .. 

VlklM:ü S.Ioluıttin m.ktubunun .klnde bu bilImHI bilgi
lerl(l) tollodıltı _rUrin bır Ilıtui a. burılorın t.m'" .dile_ 
ii adre" d • .,.rlyor. 

Alevi..siinni ayn/ılım körilkley .... k kltı. lıatl"m"" dIJ
.. nley.n fo,lıt Iuı,.lıetin mk bir merlıuden yiJnetUdllti de bu 
IIlkIM:ü melıtupto belirtiliyor: 

"KiJyd.-IıaMıIıodıı-,ehlrdc lw,lılıOtlonınız bır merkaden 
Id ..... edUm.lıt.dlr. BIrııün Mdef aldılım .. noktaya uı.ı.o
'u. " 

Fa,lıt ld.oloJlnin bulondırdılı lıafaoıYla melıtup boyuı-
cııı Mu.ıüman, Aı.1II, Türk MlIllyet,ı.� aydın, bUIm adamı, 
araftıMIIDCI olan ülkUcü S.Ioluıttin mektubııııu bitlrir""n de 
'�ta/tlrkçU" oluyor: 

''H."ey Türk ıçın, Türk. fÖ .... Tür/ı fllrııllndan 
Zof.r benimdir dıy.nürindir. M.K. AfıIfiHı" , 



Anayasa mahkemes i 
için büyük yamlgı 

ERŞEN SANSAL 
Anayasa Mahkemesi. TCK'nın 142. 

maddesinin Anayasa'ya aykınbitı ko
nusundaki İstanbul 2. Aitır Ceza Mab
kemesi 'nin itirazım reddetti. Karar he
nüz yazılı olarak açıklanıp yayınlanma
makla birlikte. gerekçe: "biçim yönün
den". Kararında. Anayasa Mahkemesi. 
142. madde ile ilgili ıuçlara sıkıyöne
tim malik. melerinde bakılması ,erekti
iti. bu nedenle de Allır Ceza Mahkeme
li'nin dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne 
,önderme karannın geçersiz plduitu 
,erekçesine dayanıyor: 

öncelikle. karardan. Anayasa Mah
kemesi'nin. İstanbul 2. Allır Ceza Mah
kemesi'nin gönderme yetkisini kabul 
etmediiti aııIa4ılmaktadır. Oysa Anaya
.. ·da olsun. Anayasa Mahkemesi Kuru
luş Kanunu 'nda olsun; Anayasa'ya ay
kın1ık itirazım Anay ... Mahkemesi 'ne 
,önderme yetkisinin ait oldullu merci. 
"bir davaya bakmakta olan mahkeme" 
diye belirtilmektedir. Bu açıklık karŞı
sında. İstanbul 2. Allır Ceza Mahkeme
u'nin davaya bakan mahkeme niteliIIi
ni kahul etmemek. Anayasa Mahkeme
siinin karannda bir "Anayasay • •  ykın
lık" yaratmaktadır. 

Bununla balllantılı olarak ortaya Çı
kan önemli bir sakınca da. Anayasa 
Mahkemeu tarafmdan; asıl davaya la
tanbul 2 .  Allır Ceza Mahkemesi'nce 
d.ııil. fakat sıkıyönetim mahkemesin
ce bakılma&ı ,erektiıli hakkmda karar 
verilmiş olduitudur. Bir davaya hangi 
mahkemede bakılacaitmm belirlenmesi 
Anayasa Mahkemesi 'nin ,örevi deitil
dir. 

Bilindiııi (ibi. 26 Aralık 1978 gü
nünde ilan edilen sıkıyönetim, "Anaya
aanın tarudıitı hür demokratik düzeni. 
temel hak ve hiiIriyetleri ortadan kal
dırmaya yönelik yaygın şiddet hare
ketlerinin keain belirtilerinin ortaya 
çıkmuı" nedenine dayanmaktadır. Bu
na före Anayasa Mahkemeu. 142. 
maddeden açılmış olan davaıara . .... kı
yönetimin ilanından önce açılmış olan 
davalara bile- sıkıyönetim mahkemele
rinde bakılması gerekeceitini öngör
mekle. bu maddenin yukandaki tanım 
içinde bir nitelilli bulunduitunu da ka
bul etmektedir . Yani Anayasa Mahke
meu. 142. madde suçlannı yaygm şid
det hareketi olarak förmüştür. Buna 
bakılırsa Anayasa Mahkemeu. 1 42. 
madde hakkmda 40 yıldır yazılıp söy
lenilenleri. mahkeme kar.ırlarında bile 
açıkça yazılmış suç niteli�ini görmez
likten gelmektedir. Hatta. Anayasa 
Mahkemeu. 141 ve 142. maddelerin 
Anay ... ·ya aykırı1ıll1 hakkmda TİP ta-

rafmdan açılan davada verdilli 1966 ta
rihli kararma da te.. düşmektedir. 
E�er davanın esasının incelenmesine gi
rilıniş olsa idi. 142. madde suçlannı 
yaygm şiddet eylemi niteliAinde gönm 
Anayasa Mahkemesi'nin. Anayasa'ya 
aykınbk ya da uygunluk ölçüsünü nasıl 
deAerlendirıniş olacaAı da merak konu-
su olmaktadır. 

. 

Halen uygulamada, sıkıyönetim 
mahkemelerinin 142. maddeden açıl� 
mış davalara bakmadıklan ve bu dava
ların aa1iye ya da aitır ceza mahkeme le
rince fÖrülüp sonuçlandınldıııı görül
mekte ve bilinmektedir. Hatta 12 Mart 
döneminde bile. 142. maddeye dayanı
larak açılmış bir kısım davalara sıkıyö
netim mahkemelerinden başka mahke
melerde bakılmrştır. üstelik bu karar
lar o zaman da. şimdi de Yargıtay'dan 
geçme.kte ve 142. madde dava1arına as
liye ya da aitır ceza mahkemelerinde 
bakılmış olması. Yargıtay'ca da doitru 
bulunmaktadır. Bundan başka. Adalet 
Bakanı Mehmet Can'ın. 141 ve 142. 
maddelerle ilgili davalarm .ıkıyönetim 
mahkemelerine gönderilmemesi hak-

. kmdakl açıklaması da batırlardadır. 
Ancak bütün bunlara karşm. Anaya

aa Mahkemeu. 142. madde SUÇlarmı. 
yaygm şiddet eylemi saymakta ve sıkı
yönetim mahkemelerinin görevi içinde 
kabul etmektedir. Aynca eser vericidir 
Id. bu kararm temyizi de. itirazı da 
yoktur. 

1lfinç bir sorun da 'u nokto,da orta
ya çıkmaktadır: İtirazı Anayasa Mah
kemesi'ne gönderen İstanbul 2. Allır 
Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi' 
nin kararmda öngörüldüjiünün aksine. 
davayı sıkıyönetim mahkemesine gön
dermeyip kendisi bakmaya devam 
ede ... ne olacaktır? Maddeyi Anayasa' 
ya aykın bulduııu konusunda ciddi ge
rekçelerini belirten bir mabkemenin. 
yasal yollara (idebilme o\anaklarmm 
sımrlandırılmas� Anayasa'ya aykırılıitı
na kanaat getirdiııi konunun karara 
balllanmayarak. o maddeyi Uyfularna 
zorunda bırakılması. çok olumsuz ve 
yanlış sonuçlar doAuracaktır. Bunun 
gild. latanbul Aııır Ceza Mahkemesi. 
Anayasa Mahkemesi karan doArultu
ıunda dosyayı ııkıyönetim mahkemesi
ne gönderae. fakat ııkıyönetim mabke
meu kendisini görevaiz bulsa gene aynı 
durum ortaya çıkacaktır. 

Anayasa Mahkemesi'nin, kamulaş
tırmalarda vergi delierinin esas almaca
itı yolundaki Anayasa hükmünü iptal 
eden 12 Ekim 1976 tarihli ünlü kara
rmdan sonra. 142. madde bakkında 
verdiAi bu karar. Anayasa Mahkemesi 
için ikinci bir yaıulgı olmuştur. 

Af kanununun öyküsünde 
son 'durak 

Af KG""nu oldukça ilginç' bir 
öylıii yo,adı. Bu ilginç öylıii. daha 
Y ..... nın çıkonlmo hazırlıkları ııra-
1ırıd4 ba,lamı,h. T ......... K4rmo Ko
milyon 'dalı, Millet M.Cıt.i'nd.n � 
S.""to 'dan geçerkeli Mr deflUında 
ayrı bir metne dönüttüriiidU. Bütün 
me .. te de zoten bu "ayrı ayrı me
tinler" Nbeblyle çı/ıh. Y ..... haltk"'· 
d4kl IıJrtlfmD ue 'Ö!'Üfmeler luımu
oyıuıdo u,tyte uteııml,lL 

Af ,......,..... çıluınlırlun, bellıi de 
.11 çolt ,öııöııIJlIIi. bulıuıdurulaıı M
lÜıı. beUS diJMlllÜrd. YO'UII.II 
hlU_lU"'k"," .umeIL Af adGletln
d.ıı beltleMII buydu. A .... 1808 "'
yılı Yoea, bu kon""" hiç IÜ y.tera 
0/ ..... dJ. Omel/ll af ile dÜfllrlllelı d4-
IIIJIordo. be_i elÜlıilecek ",,,,1ıJarııı 
-,'MId. ULU olanılı luıbul .dilmlt 
olan- "holulZ tutukla..... faml",,
h "Ildaıı y/Jl'll,la",,,,,lan,,,, ola""k to
",",,,,,dı. Dahası 12 Mart'ın kollllh-

ları; b"llUn Muı t.mute ... bUmi, de
ltiL 

Bu konuda EI ..... lı Ai1ır Cua 
Mahltem",i 'niıı iliTOZI üzeri ... Ano
y_ Mahkeme.i·nin uerdllZi '011 ip
tal luırurı. ,erç.kt.ıı ö ... mll bir eşit
./ZUlZilı giderilmea ... yardımcı oldu. 
ölüm ue ömilr boyu hap� Cezıııı"" 
çorptırılarılann. aftan yorarlaıı ..... la
rı ıı.deııiyle 1/3 oraıııllliold şartlı 
..wue ...... • ürelerinlıı kııalhlmuı. bir 
yarıd411 af ,.tir/rlteıı öte yaııdaıı 2-4 
yd ho,.t. fula luıl..... çel/fltt.inl 
Y/Jl'llh)'ordu. Iııfu Y_ı'lıd4 ı Ha
zlroıı ı 978'1ü yapılaıı IÜlifiklik Ile. 
açılt ııcyo Y/ITI açık c ..... l/leriııd. 
" Çlrileıı ılbwlerıh Mr ay ıçın 6 ,u1ı 
indirim Y/Jpd ....... Ile lıiiltümUilült ıU
",leri binı1l daIıG ltııalıyor. Ne .... r kı 
yaealardD "ıJJ"''' d/y. YIUJIII Olaıı bu 
yıllar. dalnıdaıı dalZruya illl411 öm
rü. DOlayıııyla '011 lt/Jl'llr. bu lIfit,lz
UIZI yııı. d. ortodaıı koldıramodı. 

• • •  

Mr.Mayk'dan 
ne haller? 

Bir gazeteci Içişleri Bakanı Hasan 
Fehmi Güneş'e soruyor: 

"- Son 15 gündür Karadeniz bölge
sinde Amerikan uyruklu Mr. Mayk adlı 
bir şahsın incelemeler yaptığı ve her git
tiği yerde siyasi cinayetler işlendi. Şöy-
le ki : 

-

28 Ocak'ta Sinop'taydı. 29 Ocak'ta 
Sinop cezaevi yandı. 30 Ocak'ta Amas
ya'ya geçti, Amasya'da olaylar çıktı. 31  
Ocak'ta Amasya'nın Taşova ilçesinde 
Davut Durak bunu müteakip Taşova sav
cısı ısmail Değer ınal öldürüldü. Bu cina
yetler işlendiği zaman ve daha sonra 
Amasya cezaevinde çıkan isyan sırasında 
Mr. Mayk'ın bu illerde bulunduğu tespit 
edildi. 1 Şubat'ta Amerikan Büyükelçili
ği bir açıklama yaparak Mayk'ın gezile
rinden Amerikan hükümetinin haberi ol
madığı açıklandı. Hükümetimiz bu ko
nuda ne düşünüyor? Bu şahsın 22-26 
Şubat tarihleri arasında da Samsun'da 
incelemeler yapacağı sızan haberler ara
sında. Ne gibi önlemler alınacak? .... 

15  Şubat 1 979 günlü Milliyet gazete
sinde yayınlanan Samsun muhabiri Ay
han Köksal'ın bildirdiği haber bu. 

Içişleri Bakanı Güneş'in bu soruya 
verdiği yanıt da şu: 

"- Mr. Mayk'ın durumu inceleniyor. 
Konu hükümetimiz bünyesinde görüşül
dü. gerekli işlemlerin yapılmasına baş
landı ..... 

Aradan bunca zaman geçti. "hükü
met bünyesinde görüşülen" bu konuyla 
ilgili herhangi bir açıklama yapıldı mı? 

"Mr. Mayk" adıyla anılan ABD'nin 
Ankara Büyükelçiliği birinci sekreterinin 
sözü edilen çevredeki faaliyetleri YQ
ROYüŞ 'ün 6 Şubat tarihli 200. sayısın
da da konu edildi. 

Kimdi bu "Mr. Mayk". ya da açık adı 
Robert Aleksandr Peck? 

Bir zamanlar Kıbrıs'ta da bulunmuş
tu ve "dikkat çekici faaliyetlerde" bu
lunduğu için Kıbrıs'taki Türkiye Dışiş
leri Bakanlığı temsilcileri durumu Anka
ra'ya raporla bildirmişlerdi. 

Ve Mr. Mayk Türkiye'de faaliyetleri
ne devam ediyordu ... 

Ve duvardan ses geliyor. devletten ses 
gelmiyor. 

N'oldu bu Mr. Mayk? . 
Bu Pentagon mühürlü adamın Amas-

ya-Samsun-çorum yöresindeki faaliyet
lerini görmezlikten mı geleceğiz? 

Bu Pentagon çetesinin Kıbrıs'taki fa
aliyetleri ile ilgili Dışişlerindeki dosyası
nı tozlu raflara mı terkedeceğiz? 

Içişleri Bakanı Güneş. bu adamın du
rumunun hükümet bünyesinde görüşül
düğünü söylemiştir. Aradan bunca za
man geçmiştir. Unu tu lacak mıdır? . 

* * 

Yavuz hırsız ev sahibini bastırır; hele 
hele ev sahibi olduğuna inanmışsa. ev sa
hibini de hırsız ilan eder. 

ABD Büyükelçiliğinin açıklamasına 
göre: Mr. Mayk. olağan bir geziye çık
mıştı. bunu da olağan karşılamak gerek
ti!. .. 

Egemenlik haklarına. ulusal bağımsız
lığına sıkısıkıya bağlı bir ülkede. nere
deyse Amasya'ya elma yemeğe gittiğini 
söyleyen böyle bir ajan tutulur kulağın
dan. bırakılır kapının önüne ... 

Bırakın, temsilcisi olduğu devlete de 
bir zılgıt çekilir ... 

Haydi burjuva basın susuyor. susa
caktır. 

MC partileri konuşacak değillerdir ya. 
Peki 6. Filo'lara antiemperyalist du

yarlığın birleşik. görkemli ve onurlu ör
neklerini veren bağımsızlık ve demokrasi 
güçlerinin suskunluğu na ne demeli? 

Faşist ve emperyal ist kurşunlarla 
yüzlerce yiğidini şehit veren ilerici. de
mokrat. yurtsever güçlerin suskunluğu 
niye? . 

Antiemperyalist duyarlık ve mücade
le inancı. faşizme karşı mücadeleden 
soyutlanamaz. bir yerlerde unutulup. 
dondurulamaz ... 

Işçi sınıfının politik hareketinin saf
larında ve mücadele doğrultusunda yer 
almanın ve saf tutmanın önemi. sorum
luluğu ve güncelliği işte buradadır. 

Demokrasi güçlerinin antiemperyalist 
antifaşist mücadelede ortak hedefler 
için eylemlerini ve güçlerini birleştirme
lerinin. duyarlıklarını coşturmalarının 
önemi buradadır. 

Missisipi gemisi 1948'lerde gelip git
medi Türkiye·den. 

Mürettebattan Mr. Mayk'ları içimize 
dökerek ve karadan yüzerek dolaşıyor ... 

YVRVYVŞ - 27 MART 1 9 79 · 7  



i 

Tbldye -IMI Partısı 

Bulun 
yurlseverıer 

emekCl 
halkın salında 
yer almalıdır 

Hükümetin önceki hafta sonundan 
itibaren uygulamaya başladıilı ekono· 
mik önlemler, Türkiye Işçi Partisi Baş· 
kanlık Kurulu 'nu n 18 Mart Pazar günü 
yaptılıı bir toplantıda delıerlendirildi. 
Toplantı sonunda kamuoyuna açıklanan 
bildiride, hükümetin ekonomiYi güçlen· 
dirme programı adı altında uygulamaya 
başladıiii politikanın, büyük ııermayenln 
çıkarlarını korumaya, bu amaçla da 
emekçi halk kitielerlnln yaşam düzeyini 
daha da düşürmeye yönelik oldulıu vur· 
gulandL 

Türkıye Işçi Partısı Başkanlık Kuru· 
lu 'nun bildirisinde, EcevIt hükümetinin, 
emperyaliıI kaynaklardan kredi bulma 
poUtikaJına dayalı beklentllerlnln çık· 
nıaza Ifrmeslyle, büyük aermayenln Çı' 

karlanDI koruyabilmek ıçın Iç ekono. 
mik kaynaklan zorlamayı amaçlayan bır 
programı benlmsedıııı beUrtilerek, bu 
politikanın beUi başlı unsurlan deııerleD. 
dirildi. Bildirlde, uygulanmasına başla. 
nan önlemlerln aynı zamanda IMF 'nın 
de Isteklerlnln yerıne getirilmesi anlamı. 
nı taşıdılıı beUrtildi. 

TIP Başkanlık Kurulu, yayınladılıı 
bildiride, hükümetin bu politikasına bU· 
yük ııermayeyle bırlıkte TUrk·lş ve 
DISK'In de ortak edilmesiyle, ilerici sen· 
dlkal hareketin CHP güdUmUne sokulma· 
Si ve sınıf ekaenlnden uzaklaştınlmasının 
bir kere daha somutlandıRı vurgulandı. 

TIP Başkanlık Kurulu, ekonomık bu. 
nalımdan da kurtulmanın yolunun, em· 
peryallzme baııunlı liretim yapııı ıçınde 

biçimlenmiş büyük sermayenin ekono· 
mik çıkarlanna karşı emekçi halk kltie· 
lerinin yanında olmaktan geçti!!1 belir· 
tilerek, ber yurtseverın, her demokratın 
seçeceııı tek politik tercihin emperyaliz· 
me ve Işbirlikçisi büyük sermayeye karşı 
emekçi kltielerln safında yer almak ol· 
dui!U beUrtildi. 

Bildiride, bükümetin uygulamaya 
başladı!!ı ekonomık politikanın, emekçi 
halkın yaşam düzeyini hedef alan lçerl!!1 
şöyle belirtiliyordu: 

HOKOMETIN pOLITIKAsı, 
BOYOK SERl>fA YENIN ÇıKARLARıNı 

KORUYABILMEK IçIN 
Iç EKONOMIK KAYNAKLARI 
ZORLAMAYA YONELlKTm 

"Hiikiimet '.konomiyi güçlendirme 
programı' adı alhnda .mekçi ""Ik kitle· 
lerinin yaşam diizeyini altiüt .dece� uy· 
",lamalara yönelmektedir, Bunlar, bugü· 
ne kadar yürütülen emperyalist kaynak· 
iardan kredi bulma politikasına dayalı 
beklentilerin çıkmaza girmesi sonucu, 
büyük sermayenin çıkarlarını koruyabll· 
mek ıçın Iç ekonomık kaynaklan zorla· 
mayı amaçlayan girlşlınlenllr. Hükümet, 

_ geçen' bir yıllık beklentileri sonunda 
Dünya Bankası, IMF gibi finans kuruluş· 
larının ekonominin düzenlenmesi adına 
dayattıklan koşullann bütünüyle gerçek· 
leşmemesl halinde kredi açmayacaklan· 
nı görmüştür. Eaasında, kapitalizmin 
ekonomık bunalımı ıçınde sanılan ileri 
batılı kapitalist ülkeler ve bunlann fi· 
nans kuruluşlan, Türkıye 'nın beş yıl 
ıçın gerekslndl!!1 ve toplam 10 mılyar 
dolan bulan fonlan, defalarca katiana· 
rak gerlye ödenebilmesini garantiye al· 
madan vermek niyetinde de deııudlr. 

"Hiikiim.tin 'iç kaynaklara dayanma ' 
olaralı adlandırdıRı y.ni politika, sanayı· 
de dengeli ve hızlı bir büyümenin Iç kay· 
naktan .... aianık gerçekleştirilmelini 
deRii, temel ıınıflOl tercihlerinin y.ni bir 
gö,terı .. i olarak, biiyiik .. rmayenin be· 
Iirleyici/iRi altındaki çarpılı iiretim yapı· 
ıının iç olanaklan da"" da zorlayarak 
,ürdünilme,ine yönelikHr. " 

YENI TEşvIK POLITIKAsı 
fAHIŞ TEKELCI KARLAIlI 

TE şvIK EDECEKTm 

TIP Başkanlık Kurulu 'nun bildirisin· 
de, &özü edilen politikanın uygulanmaıı 
ıçın te,vlk tedbirlerlnın yönlendırılme· 
sinde başlatılan yenı poHtlkaya deRInH· 
dı. Böylece tekeHeşme eRlUmlerlnln hız· 
IandınlacaRına dikkat çekilen bildirinin 
bu bö!UmUnde ,öyle denlyordu: 

"Bu yenı poHtlka, önceHkle te,vlk 
tedbırlerı uygulanan alanlann deRl,tirU· 

-- --

meslyle saptandı. Sadece elektrikli, elek· 
trlkslz makına üretımı ve sanayinin ge· 
reklindl!!i ara mailanna te.şvik tedbirleri 
uygulanması kararlaştırıldı. Böylece ma· 
klna üretiminin yerlı olanaklarla yapıı· 
ması amaçlanmaktadır. 

"Te,vik tedbirleri aracılıkıyla biiyiik 
Airmayeyi ara malı ve makiM üretimine 
özendirerek gittikçe derinleşen bunalı· 
mın iiate.inden gelin.bileceRini ıonmak 
maliyeti yiiksek bir iitopyadır. Hiçbir 
teşvik, sermayenin kirlılı!!ı düşük, riski· 
nı büyük buldu!!u, büyük yatınmlan ge
rektiren makina üretımı alanlanna yatı· 
rım yapmasını sa!!layarna yeterli deııu· 
dir. Çünkü, özel sektörün elinde ne bu 
oranda bir sermaye birikimi, ne de tek· 
nolojlk donanım vardır. KimI sektörler· 
de yerli makına üretımı çeşitlendirilip 
artınlabilir. Ama, ekonominin gerelıtir
diRi oranda bir iiretim arhşı bu yoll4r1a 
ve özel .. ktör eliyle hiçbir zaman ger
çelıleştirilemeyec.lıtir. Ne var k� biiyiilı 
.ermay.nin çıkarlannı da"" da geliştire· 
cek bu politika ile tekelle,me eRilimleri 
da"" da arlDcak, fahiş telıelci Iıarlar .lde 
edilecektir. Bu da tiim .. ktörlerde mali· 
yetl.ri önemli oranlarda yiikıeltecelı ve 
nihayet emelıçi halk kitlelerinin giinliilı 
ekonomik yaşamını boyunduruk alhna 
alan pa""'ı/ılı kamçılanacaktır. 

"Alınan önlemlerle kimi lUketim mal· 
ian fiyatlan serbest bırakılırken sanayı 
ıçın gerekli hammadde ve yan mamulle· 
rln fiyattan kontrol altına alınmaktadır. 
Bu bir yanıyla büyük sermayenin emek· 
çı halk üzerındekı &ömürüsilnü daha da 
artırırken dıııer yanıyla da, KlT'lerln 
özel sektöre ucuz mal satmalan sonucu 
emekçi halka yansıyan KıT zararlannın 
dayanılmaz ölçüde artmasına neden ola· 
caktır." 

İHRACATıN ARTlIUIJ\lASI IçIN 
SEÇILEN YOLUN fATUJlASI 

EMEKÇi HALKA ODETlLECEKrta 

TIP Başkanlık Kurulu, daha sonra 
uygulanacak kredi ve faız politikuının 
da orta' ve küçük sermayeyi daha gUç ko
şullara lteceııi belirtilerek, Ihracatın artı· 
nlmaıı ıçın seçilen yolun da emekçi hal· 
kın üzerıne daha aRır bir yük blndlıeceRl 
vurgulandı: 

"Bugünkü kredi ve faız polltlkaJı da 
büyük sermayenin çıkarına çalıtmakla· 
dır. Kredi ve faiz ""dierinin yülııelti/me' 
,i orta ve kiiçiik .. rmayenin /ı",dl �ull4· 
nımını giiçle,tirerelı azaltacalıtır; Bu ... 
,imler daha giiç Iıo,ullara itilirhn Iı",di· 
ler, daha biiyiik oranlarda biiyii/ı Nrma· 
yenin hizmetin • •  unu/mu, olacdhr. '11. 
caret yoluyla yapılan spekilluyonlar ve 
yIlkaek fıyat uygulamalanyla da destek· 



Ecevit lfıikümetl'nln "ekonomiyi 
güçlendirme programı", IçeriRI kadar, 
uygulamaya koyulduRu zaman nedenly· 
le de önem taşımaktadır. 1979 malı yılı 
bütçesi mecllalerde görüşülUrken, hükü· 
met yetkilileri, geçtiRImiz 1978 yılında 
"ekonomldekl kötüye gidişin durdurul· 
duRunu ", yenı yılda "kararlı bir onarım 
ortamı oluşturulacaRını" söylemiŞlerdi. 
"Bu ortamın beraberinde getlrece� 
olumluluk içinde" Türklye'de yenıden 
"sa�1ıklı bır geıışme süreci başlatılacak· 
tı." 

Kamuoyuna, Iş çevreleri ve Işçi kuru· 
luşlan yöneticilerine arılatıldıktan sonra 
açıklanması yeRlenen "ekonomiyi güç. 
lendirme programı", kararlı onanm orta· 
mı ve gelişme sürecinin do�ruItusunu or· 
taya koymaktadır. Mevcut gelişme çizgi· 
sının "piyasa ekonomisi" kurallanna bü· 
tünüyle açılarak sUrdüıiilmesi öngörüı· 
mektedir. 

Türklye'de, sanayinin ekonomık ke
simler ıçınde ön plana çıkmasıyla birlik· 
te, piyasa mekanizması önemli bır geliş· 
kenUlle ve güce erişmiştir. Kamu kesi· 
mlnce Izlenen poııtikalar, piyasa meka· 
nızmasının gelişmesine önemli katkılar 
saıılamıştır. Ecevit hükümetinin "ekono· 
mlyi güçlendirme programı " bu doi!nıl· 
tuda yeni bir aşama olmuştur. 

Temel ekonomık dönüşürnlere kapalı 
ve kaynak da�ılımı sorununa girmeyen 
bu programın iş çevrelerince desteklen· 
mesi doRaldır. Burada önemli olan, iş 
çevrelerinin "desteRinin", işçi kuruluş· 
iaruu yönetenlerin "onayı" ile bütün· 
leşmesidlr. Iş çevrelerinin "variıRını bü· 
yütrne" arzusu, Türk.lş ve DISK yönetı· 
cilerinin "variıRını koruma" endişesiyle 
birleşmiştir. 

Temel ürmlere bir dizi zam yaptıktan 
sonra ekonomiyi sınırsız bır biçimde pi· 
yasa kurallarına açmanın büyük bır yı· 
kmtı getirece!!i tilinmektedlr. Buna kar· 
,m, yıkıntı üzmnde yeni !ir denge ku· 
ruIacaRı ve bu dengenin olanaklan ıçın· 
de gelir da!!ılımındakl bozulduRun glde
rIIebilecel!l umudu yinelenmiştir . .. Asga· 
ri Ücret Komisyonu" toplantıya çal!rıl' 
mqtır. 

·IUrk.tş ve solundakı sendikalara göz· 
daRı vermeyi bugünlere rastlatan DISK 

\enen büyük sermaye çıkar\an sonucu 
ıeçen yıl, en kirlı yıl olmuştur. Alınan 
bu önlemlerle tatlı k6r yılları çoRalhl· 
mak iıten"",ktedir. 

"Alınan bu önlemlerle arhrılmaya ça' 
l'fılan ihracahn iıe, e"",kçi halk üzerin· 
deki yo/uulla,hrıcı etkileri kaç'ınılmaz· 
dır. D .. rekabet gücünden yoksun sanayı 
ürünlerinin döviz elde edebilmek ıçın, 
dünya flyatlannm altında, malıyetınden 
düşük fiyatlarla ihracatı, ülke içi yüksek 
fiyatlarla dengelenecektir. Böylece de 
Ihracatın faturası emekçi halka ödettiri· 
Iecektlr. Et u. tahıl ,ibi tarınual üriinler
d. iıe 'ne bulunu,"" ıotılıkhr' zihniy.· 
tiyle, bir türlü amrılamayan üreti"", iuır
,ılık wriGnan ihracat, ."",kçi ha/lıı kıt· 

/ı/ıla ka,.,ı ka,.,ıya ,.tirecektir. 

UYGULANAN öNLEMLER 
IMF REÇETEsINDEN ALıNMADIR 

"Bu arada emekçi halk yaranna gıbı 
görünen, ömeRln konut klralan Ile IlglIl 
yenı önlemlerden de söz edilmektedir. 
Bu önlenıler de bır Iyileştirme getirme· 
yecektlr. Giderek artan konut ıhtıyacı 
yenı Inşaatla yeterince karşılanmadıRı 
aUrece klracı .. v sahibi ilI,kllerlnde, later 
Istemez yasal olmayan sözleşmeler yay· 
gınlık kazanacaktır. Otomobil kullanunı 
konusunda alınan önlemler Ile, etkın bır 
biçimde kitle taşımacılıRı Ue desteklen· 
medlll lÜrece varlıklı çevrelerin çıft oto· 
mobil sahibi olabUmek ıçın otomotiv aa· 
nayline yenı talepler yaratmaktan öte 
eaaIı bır ı,lev kazanarnayacaktır." 

Piyasa 
ekonomisinde 

aranan " denge" 
( YUSUF DOGAN ) 

yöneticileri ıçın bu programın "sevimli 
olmasa We zorunlu" görüldüj!ü anlaşıı· 
maktadır. -

ZAMLARLA 
BAŞLAYAN 

Akaryakıt fiyatlarında gerçekleştiri· 
len yüksek oranlı zam, dinya ham petrol 
fiyatlanndaki artışın g.erelti sayılmakta· 
dır. Demır çelik ürünleri, çimento, şeker 
ve sigaradaki fıyat ayarlaması Ise, geç
mişte de sık aralıklarla yapıldı!!ı gibi, 
ekonominin genel dengesi çerçevesinde 
ya da karaboyunın önlenmesi gerekçe· 
siyle aklanmaya çalışılmaktadır. 

Ancak zam cn.nlarının yüksek tuM· 
duRu kuşkusuzdur. Aynca, zamların fi· 
yatlar .genel düzeyinde bır artışa yol aç· 
masını engeleyecek önlemlere başvurul· 
marnıştır. Başbakan Bülent EceVıt, piya· 
sa djizenlndeki orgarıizasyon bozukluk· 
lan ve dış ticaret kısıtlıı.ınalanna balth 
olarak ortaya Çıkan "çıft fiyat" olgusu· 
nu gidermek için, yüksek gelir gruplan· 
nı ilgilendiren lüks tüketim maUannın fi· 
yatı üzerindeki denetimden vazgeçilece· 
�lnI açıklamıştır. Başbakan &evlt, buna 
karşın zorunlu tüketim ınaIlan iiıerinde· 
ki denetimin artınIacaltınl ' söyleıken, 
süt, tereya!!, sabun, deterjan, boya ve 
yer döşemelerinin fiyatlarının serbest bı· 
rakıldlRı izlenmiştir. CHP aRırhkll hü· 
kümetin, sütü ve sabunu Işçi sınıfı ve 
emekçiler için ' 'liks' '  saydı!!ını ortaya 
çıkarmıştır. 

Fıyat düzemru artırarak iç tüketımin 
kısılrnası yönünde açık bir seçim yapıi· 
ını.ş bulunmaktadır. Bunun yanında, 
zamIarIa, bütçe acı�ının kapatılmaama 

TİP Başkanlık Kurulu bildirisinde, 
hükümetin uygulamaya geçtiRI önlem· 
lerle IMF 'nin önerdiltl önlemler arasm· 
daki ilişki ele alınarak şöyle dendi: 

" Uygulanan önlemler IMF reç.te.in· 
den alınmadır. Emperyalist fınans kuru· 
luşlan tarafından defalarca söylenen 
'tek başına devalüasyonlarla Istlkrann 
saRlanarnayacaRı, başka önlemlerin de 
alınması gerektiRI' blçlmlndekl dayat· 
malann sonucudur. Böylece IMF'nln Is· 
tekleri yerıne getirilmektedir. Bu Istekle· 
rln ıçınde bulunan paranın devalüe edil· 
mesl ile son sıralarda yer alan bır önlem 
olarak kısa ıiire sonra yenıden gündeme 
ıetlrllecektlr ... 

TORK·lş VE DisK BOYOK SERMAYEYLE 
Blıu.IKTE BU POLITIKAYA 

ORTAK EDILMIşm 

Bildiride daha sonra ekonomık ön· 
lemlerin hazırlanması sırasında hükümet· 
le Türk.IŞ ve DISK arasında yapılan gö· 
rüşmelere de�nUerek şöyle devam edll· 
dı' 

"CHP 'Iç kaynaklara dönmek' adı al· 
tmda yıllanmış uyutucu politikasını ye· 
niden gündeme ıetlrml,tlr. BUyük .er
maya v • •  ını' uzla,macııı Ttirk.I, ile 
DISK 'ulıual çıkarlar' adına aynı mallJya 
oturtulabllmlf ii<! bu politikaya ortak 
.dilmı,tir. Böylec. yıllardan beri .öyl.· 
diRimiz, ilerici undikal harelı.tin CHP 
gtidümUn • •  0kull/lGlI ii<! .ını' e,,"ninden 
uı:alıla,tırılma.ı bir lı .... daha ii<! acı bir 
blçimd • •  omutlanmı,hr. 

-

95 miyar ııralık bır katkı beklenmekte· 
dır. Aynca, vergllendlrilemeyen tarım· 
dan sanayie kayDIık aktanını planlan· 
maktadır. Bunun Için tarımsal destekle· 
me alım fiyatlarının yüzde 24 'ün üzerin· 
de artıtılmaması düşünülmektedir. 

ZAMLARIN 
YüKü 

Son zamlar öncesine ilişkin fiyat ista· 
tlstlkleri, işçi sınıfı ve emekçiler için 
umut kıncı görüntüler sergilemektedir. 
Gerek Tıcaret Bakanlı!!ı, gerekse Devlet 
Istatistik Enstıtüsü tarafından tutulan ıs
tatistikler, -fiyat artışlannın yüzde 50 
dolayında seyrettiltni bellrlemektedir. 

Gerçekleştirilen zamların fiyatlar 
üzerinde artış yönünde etkisi kaçınıı· 
mazdır. Bır önceki zam1ara göre yapılan 
de!!erlendirmeler, Mart ve Nısan aylan 
Içinde yüzde 15 dolayında bır fiyat 
sıçramasını baber vermektedir. Yaklaşık 
oranlı bır etkı yaz aylanna da &arkacak· 
tır. 

Türkiye'de bugün yüzde 50 düzeyıne 
ulaşmış bulunan fıyat artışıari, 1977 yı· 
Iına de�n büyük tutariarda Ithaiat yapı· 
larak baskı altında tutulmuştur. Dövlz 
kaynaklan kuruduktan sonra', fıyat ar· 
tışlannın ortalaması giderek yükselmiş 
ve sürekli !ir e(!ilim Ioızanmıştır. 

Gerçekte, 1977 yılmdan başlayarak 
bugüne deltin, Mart ve Eylül aylannda 
birbirini Izleyen devalüasyon ve zamlar· 
la Türk ekonomısının malıyet yapısı 
yükselWmektedlr. Bunun, fıyatlan ka· 
mu tarafından beUrlenen ürünlerın üretı· 
mlnin başladıRı Mart ve IID8y1e yö�lip 
pazarlandıRı Eylül ayında gerçeldeşm. 

"Gltglde derlnleşen ekonomık buna· 
lımın ortaya çıkarttıRı sorunlar bu tUr 
önlemler ve politlk manevralarla çözüle· 
mez. Bu önlemler ii<! politik manevralar 
ancak, büyük .ermayenin k6r çarkını iş· 
ler durumda tutabil"",nin birer aracı 
olarak işe yararlar. O da çok kilo bir dö' 
nem için ,eçerli olmak koşuluyla. " 

GEÇERLI TEK SıNıFSAL TERCIH 
EMEKÇI HALK KITLELERININ 

YANıNDA OLABILMEKTm 
TİP Başkanlık Kurulu 'nun bildirisi· 

nın ıon bölümUnde, ekonomık bunalıııı· 
dan kurtulunabilmesi Için, hükümetin 
uyguladıRı poııtlkanın karşısında yer 
alan politika tercihi üzerınde duruldu. 
Bu bölümde şöyle denlyordu : 

"Bunalımdan kurtulmanın yolu, Wb 
çıkarlanna yönelik olarak bugünkü NA· 
TO, AET vb. emperyalist kuruluşlann 
dllmen suyundakı politika terk edilerek 
başta Sovyetler BlrııRI olmak üzere tüm 
sosyalist ülkelerle ve baRlantısız ülkelerle 
karşılıklı, ulusal çıkarlara dayalı bır poli· 
tikanın benimsenmesi, sanayinin tekelci 
yapı kırılarak yenı baştan düzenlenmesi, 
tıcarı alandaki spekülasyonların önlen· 
mesl ıçın aracılıRın ortadan kaldırılmaıı, 
kökIU bır toprak ve tarım reformu yapıi· 
ması, özetle, 'Demokratikleşme ıçın 
Plan 'da Işaret ettlRlınIz önlemlerin belli 
bır büt:llııselllk ıçınde yerine ıetlrllme· 
slyle bulunabilir. 

"Bugün gltglde dayatan bır blçlmde 
yapılacak geçerlı tek sınıfsal tercih, em· 
peryalizme baRuniı üretım yapısı ıçınde 

slyle fıyat artışlan kamu eliyle körük· 
lenmekteclr. 

Geçmişte, kamunun ekonomiye mü· 
dahalesl konjonktür dönemlerinin yal· 
nızca birinin b .. angıcında gerçekleştırı· 
lir ve müdahalenin etkılerı öteki döneme 
yedlrlıırken, 1977 yılından sonra Ithalat 
o\anak\ınnın yltlrllmeslyle her ıkı dö· 
nemde de ayn ayn ııiidahale yoluna gi· 
dUmlştlr. Nitekim 1977 Eylü\'ünde, 
Mart ayında kaçınılan petrol :ıarmıının 
yürür\U�e konulması ve Türk Lirası'nın 
yenıden devalüe edilmesi, hızmet ve ara 
girdi fiyatlarını artırmış, böylece 1977 
yılı maUyet yapısının belirlediRI flyatlat' 
la gerçekleştirilen üretım deReri, pazar· 
lama aşamasında yüksek orarılı bır artışa 
konu olmuştur. 

Mart 1978'de de, devalüasyon ve zam 
aeırhklı yenı !ir paket yüriirlURe konu� 
muştur. Bu paketın üretım maııyetlerlne 
olan etkisi çerçevesinde ekonominin ye
ni bır fıyat dengeane ltilmesinden sonra 
oldukça hızlanmış bulunan fıyat atı,la· 
nnın yavaşlama ei!ııımlne glrdlRi bir sı· 
rada, akaryakıt lIyatlarının başını çekti· 
Ri AAustos·Eylül :ııımlan gelmiştir. 

Konjonktür devrelerinin başlangıcın· 
da gerçekleştirilen devalüasyon ve zam· 
\ann fıyat artışlannın yavaşlatı1masırıa 
olanak vermemesi yanında, parual bü· 
yüklüklerl denetleme yoUan da tıkan· 
ınıştr. 

Fıyatlan artırarak Iç talebi kısmak ve 
üst düzeyde yem bır denge ınmak, bu· 
nalım dönemerinde kaplta\lzmln gide
rek sıkla.şan bır yöntemı olmaktadır. 
Ancak, etldn bır fiyat kontrolu ve üre· 
tım artışı ile desteklenmedikçe bu yön· 
t�mln başanh olmadıRı geçmiş yıllann 
deneyleriyle kanıtlanmıştır. AksIne, sel' 
mayemn yatay tekeleşme.i çerçevesın· 
de de a1abildl�ne körüklenen fıyat artış. 
lan, bır çeşıt "teşvlk siateml " !içlmlnde 
ekonomide kaynak daRılımı ve üretlm 
yapısını genış ölçüde etkisi altına almış· 
tır. 

Ekonomide, lltikranızltRa istikrar ka· 
zandıran bu olgu, bıgün bır lıezdaha yı. 
nelermlştir. Siyasi nedenler ve d .. yar· 
dım bekleyişleriye büyük bır olasılıkla 
Ekım ayındald Semto seçlmlerl lOııraa· 
na iıuakılan devaliiayonla devam edecJ!-
Ri açıktır. 

blçlmlenmiş büyük sermayenin ekono
mik çıkarlarına karşı, ülkemiz nüfusu· 
nun ezici çoRunluRunu oluşturan emek· 
çı halk kitlelerinin yanında olabilme ter· 
clhldir. Oyaa bugünkü hiikü"..tin IlJpta· 
dıRı politika ."",kçi halk kitlelerin. kar
'I büyük urmayenin çıkarlarını koru"",' 
yı ve ,.li,tirmeyi amaçla"",ktGdır. Bu 
çıkmaz bir politikadır. Sorunlar gId.relı 
daha da büyüy.cektir. 

HER YURTSEVER, HER DEMOKRAT 
EMPERYALIzME VE IŞBlıu.1Kçlsl 

BUYUK SERMAYEYE KA1lŞI 
EMEKÇI KITLELERIN SAFıNDA 

YER ALMALIDIIl 

"'1'ürlıiye doRal kaynalı/anyla, bU6Ün' -
kü elıonoml/l yapıııyla, Itçl ve ."",/lçi 
Iıitle!.rin örtütlenlti ve müCGdclc.iylc 
burjuuazinin yönetiminde ,elip ıop/Gndı· 
Rı bu bUMlımdan çıkabUir. Emperyaliz· 
me karşı dünyanın ııan.ÇI ve ilerici güç. 
lerı yanında onurlu yerini almuı, onlarla 
dayanışmasını artırrD8l1yia ıeli,me ve 
kalkınmasınm olanaklanoı yaratabilir. 
çözüm Işçi ve emekçi kitlelerin örıütle· 
nlşlnl yükseltmek ve mUcadelecilllllnl ar· 
tırmaktan ıeçmektedlr. 

"Sendlka\ann, tüm demokratik güçle· 
rin ve kI,ilerln ıörevl hükUmetin aldıitl 
bu yenı önlemlere kaqı çıkmaktır. Hal· 
IıIl\G ve üllı.mizin ,.lcceR;'" 1fIY,w Mr 
yurtMverin, her d.molırahn uç.celi 
t.1ı politilı t.rcih • •  mp.ryaliz_ ve it· 
birlilıçili bIIyülı urmay.y. Iı""ı ..... lıçi 
Iıitlc!.rin ıofında y.ral"",lıtır. " 
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OTOMOTIV SANAYIlNDE 
üRETlM ARTıŞLARı 

Otomotiv Sanayii Demeei'ne üye çe
şitli taşıt üreticisi finnaiar tarafından, 
1978 yılında 91 bin 117 taŞıt üretildi!!i 
açıklandı. FinnaIann, kurulu kapasitele· 
rinin yüzde 46 'sını kullanabildi!!i belirti· 
len açıklıimada, 1978 yılı üretiminde 
1977'ye göre yüzde 25,7 oranında geri· 
leme kaydedildil!i ve 32 bin 890 adet 
daha az araç üretildil!i bildirildi. 

Otomotiv Sanayii Deme�i'ne üye 
olan BMC Çelık Montaj, Chrysler, Çift· 
çiler, Genoto, MAN Otobüs Karoseri, 
Otoınarsan, Otosan, Otoyol, Oyak·Re
nault, TOE Tofaş, Türk Traktör ve Uzel 
fmnalannca üretilen taŞıt sayısında en 
büyük pay yüzde 32,2 ile Oyak·Renault'a 
ait. Bu kuruluş, 1978 yılında 30 bin 683 
otomobil üretirken, Tofaş da üretimini 
yüzde 3,6 oranında bir artışla 19 bin 
912 otomobile çıkardı. 

AKKUYU NÜKLEER 
SANTRALıNıN KURULUŞU 

Nükleer Santral konusunda, lsveç fır· 
ması Asea·Atom ile sürdürülen görüşme· 
lerin çıkmaza girmesi üzerine Sovyetler 
Birli!!i tarafından kurulacak ikinci nük· 
leer santralın işletmeye alınma olasılı!!ı· 
nın güçlendi!!i bildirildi. 

Sovyetler Birli!!1 tarafından getirilen 
ve gerek işletmeye alınma &üresi, gerekse 
çok daiıa' az finansmanla gerçekleştirile· 
bilmesi nedeniyle öncelik kazanan proje. 
nin, Türklye enterkonnekte sisteminin 
önümüzdeki yıllarda taşıyabilece!!i güce 
daha uygun olaca!!ı uzmanlarca belirtili· 
yor. Yanısıra, Sovyetler Birlii!l'nce kuru· 
lacak santralm maliyeti, Asea·Atom Fir· 
ması tarafından kurulması düşünüıen 
Akkuyu santraline göre üç kat daha 
ucuz ...  

AVRUPA EKONOMIK 
KOMISYONU RAPORU 

Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun 
"1978 Yılında Avrupa Ekonomisi" ra· 
poruna göre, Türkiye'nlıi ıçınde bulun· 
dul!u darboeazdan çıkabilmesi ıçın 
Uluslararası Para Fonu (IMF) Ile arasın· 
daki sorunlan çözmesl ve gÖlÜ4meleri 
olumlu olarak sonuçlandırması gereklı" 
Yenl ve kapsamlı bır "Toplumsal Anlaş· ına"nın kaçınılmaz oldul!ıı savunulan ra· 
porda, Türklye'nln darboltaza girmesi, 
geçmiş yıllann yüksek(!) kalkınma hız· 
larına ve Türk ekonomisinin, dünya eko· 
nomlsinde görülen çöküntüye ayak uy· 
duraınaınasına ba!!lanıyor ... 

Havanda 
dövölen su ... 

Kooperatifler yasası 
Türkiye'de kooperatifçilik 

hareketi özellikle 27 Mayıs 
Devrimi'ni Izleyen yıllarda 
önemlı adımlar atarak toprak 
a�alan, tanm ve ticaret burju' 
vazÜlinin eııemenllRi altında 
bulunan devletin vesayetin· 
den kurtulma, burjuvazinin ve 
toprak aRalannın gücüne kar· 
,ıt bır güç olu,turma çabası' 
na ilrmi, bulunmaktadır. Oy· 
sa siyasal iktidarlar, her türlü 
gücü oldullu gibi, yoksul köy· 
lülüRün olu,turdu�u bu ilerici 
gücü daha bır süre eUeri altm' 
da bulundurmak hevesini sür' 
dürmektedirler. Hareketi ön· 
leyemeyecellini anlayan ege· 
men güçler, onu denetim al· 
tında tutmaya ve kendi Çıkar· 
ları do!trultusunda biçimlen' 
dlrmeye ve kooperatifiere 
kaynak aktarma görünümü al· 
tında - ki yıllar itibariyle büt· 
çeden aynıan fonlara bakar· 
sak gerçekten kooperatifçili· 
Ile bır kaynak aynıdıllını ve 
bu kaynaıım liderek büyüdü' 
ltünü görürüz - kooperatifieri 
toprak altalan, aracı ve tefe' 
cilerin Çıkarları dojfrulhısun' 
da yönlendirmeye çalı,mak· 
tadırlar. Egemen güçler daha 
önceleri dojfrudan doltruya 
sömürülen yıllınları, ,imdi 
kooperatifier aracılıllıyla sö· 
mürmeyi sürdürerek kpylü 
katmanları arasındaki çe11,kl· 
leri perdelemek ÜItemektedlr· 
I.r. Demokratik kooperatıfçi· 
lik perdesi altındaki tüccar 
yakla,ımı perdelenmek isten· 
mektadlr. 1380 ıayılı Su 
Orünleri Yuuı, Gümrük 
Yuuı v.b. yua yönetmelik' 
lerle, kooperatifiere ,altlanan 
bail14lklıklardım yararlanmak 
üıteyen tüccarlar ve adamları 
tarafından derhal paravan 
kooperatifler kurulmu, ve 
kooperatifleri geli,tlrmeye 
yönelık olan araçlar, koopera' 
tlfleri yozla,tıran araçlar hali· 
ne gelmi,tlr. Bunun sonucu 
olarak hükümetler, ,özüm ona 
demokratik kooperatifçııık Il· 
kelerini benimseyen bır koo
peratifler yuuıyla bu tablo· 
yu tamamlamak ÜItemi,lerdir. 
Bu çabalannda Türk Koope· 
ratlfçııık Kurumu'nun ki,ili· 
Ilinde deltarll bır yardımcı 
buldular. Uzun yıllar tafecl· 
faizci, aracı ve büyük toprak 
sahipleriyle lçli dı,1ı olmu, 
bankacılardan, Zıraat Bankuı 
ooperatlfler MüdürlüllU bürok· 
ratlanndan tutucu ö!tretim 
üyelerinden olu.... bır ku· 
rum, kuşkusuz, dıltl .. n top· 
lumun ııell,en gerekainmeleri 
yönünde bır harekette bulu' 
namazdı. Bındokuzyüz eııı· 
lerden bu yana yapılan çah,. 

( NABI DINÇER ) 
na gelen bu yasa (LLS 3 sayılı 
yua) yukarıda deııinilen özel· 
likleri yansıtır niteliktedir. 

Bu kısa incelemede koope' 
ratifler yuuı önce genelde Ir· 
delenacek, sonra madde mad· 
de ele alınarak ele,tirilecektir. 

Y uanın incelenmesinden 
ortaya çıkan genel Izleiıim, 
�anın, biçim"1 demokratik· 
IIlte öykünmeye özen göster· 
diııini, ancak ruh bakunından 
demokratiklikten uzak oldu· 
ııunu, yani ııeni, halk yıllınla' 
nnın yaşam düzeylerini yük· 
seltmeyi amaçlamadıRını, 
adeta yüksek gelirli tüccarlara 
kooperatif kurma ve koopera' 
tiflerin baltı,ıklıklanndım ya· 
rarlanma yollannı göıteren 
bir "rehber" olmaya çah,tıllı 
görülmektedir. Aynca yasa bi· 
çimsel bakımdan üst birliklere 
Izin verdiili halde, bu Iznin 
yalnızca üst yapısal örgütlen· . 
me bırliili ile sınırlı kaldıllı, 
bu birliklerin ekonomık fonk· 
siyonlannın tanımlanmadım 
bırakıldıltı bır ııerçektir. Bu 
da, kooperatlfçiUk alanında 
sermaye birikimine yol açan 
düzenlemelerin varoimaması 
sonucunu doi!ıımıu,tur. öte 
yandan kooperatif yatınmla' 
n arasında entegrasyona gidii· 
mesi ve optimal 1,letmeye bu 
yolla vanlmuı olanailı da 
yoktur. ömellin Sanayı Ba· 
kanlıiiı bu kooperatifi baltım· 
Sız bır 1,letmek .aymakta, bir· 
lık ve kooperatif aruındaki 
i,blrlilinl ortaklık d"ı 1,lem' 
lerden ıayıp, kurumlar verlisi 
demoklea kılıcını tepelerinde 
aallandırmaktadır. Oyaa koo· 
peratifler kAr makaimlzuyo' 
nunu amaç edinen kuruluşlar 
deilll, hizmet kurulu ,larıdır. 
Bu ııene, kooperatiflerin eko
nomik birimler olarak güçlen' 
meleri kartısında en büyük 
engeldir. öte yandan da, yalı· 
nın planlamasına olanak saR' 
lamaktadır. 

Yuanın bazı önemlı mad· 
deleri a .. ltıda incelenmekte· 
dir: 

lere, köylere kooperatif kur· 
ma yetkisi vererek ve bunla· 
ra özel ki,lleri katarak, kamu' 
nun yapması aereken görevle
ri kooperatlflere yüklemek ve 
küçük üreticileri bunların fi· 
nanamanına katma k, onlann 
sırtında bulunan yükü daha da 
arttırma sonucuna yolaçmak· 
tadır. 

öte yandan "kar,ılıklı yar· 
dım"ı kooperatlfçilik için il· 
ke olarak _ kabul eden yasa 
"devlet yardımı"nı hiç zlkrat· 
memektedlr. Yua devlete 
kar,ıdır! Göriinü.. bakılına, 
devlete gölge etme demekte· 
dir. Ama böylelikle, vergilen· 
dlrme yoluyla toplumdan il' 
de edUen kaynaklann bir ye
niden daltılım mekanizması 
yoluyla dü,ük ııellrli ıınıllara 
kaynak aktarmaktan ustaca 
kaçınmaktadır. 

Madde ll. Bütün demok· 
ratik görünme çabuına kar· 
,ın l1S3 ıayıl� yua kendi 
tanımladıltı anlamda bile de
mokratlklikten uzaktır. Bu 
durum Çıkı, hakkının kul· 
lanılmasının ıınırlanmasını 
esas olarak alan 1 ı. Madde' 
de açıkça görülmektedir. Bu 
maddede .ınırlama 6 yıl iibi 
uzun bır süre olarak aaptan· 
makta, bu .üreye ancak hak· 
lı bir nedenle (öznel bir yak· 
la,ım) uyulmayacailını belirt· 
mektedir. 

Madde 1 7 .  Bu madde de 
anti·demokratik bir nitelikte· 
dir. Iklnci paragrafta "Iade ve 
ödemeler"in Genel Kurul'ea 
"üç yılı .,m.mak üzere" " 
ciktlrilebilecei!i öngörülmek· 
tedlr. Buna neden olarak da 
pek beıırgin olmayan "Koo' 
peratitin mevcudiyetinin teb· 
likeye" dü,meıi Ileri sürüi· 
mektedir. Bır kooperatif ken· 
di amacı için kurulmaz. Koo· 
peratifin kurulu, amacı üyele· 
rinin çıkarlannı korumaklır. 
Oyeler kooperatiften çıkar 
aalllayamazlana ayrılmak 
baklandır. Aynlırken de or
taklık paylannın hemen ıori 
ödenmesini iıteyebillrler. 

zararlara katlanmak zorunda 
bırakılmaktadır. 

Madde 7S. örgüt yapısı ile 
ilgili olan bu maddede, Koo
peratif Birlik, Merkez Bırlilli 
ve Türklye Milli Kooperatif· 
ler Bırliili'nin görevleri ayn 
ayn de�il, bir arada ve kısaca 
belirtilmektedir. Bu durum 
uygulamada .örtü,melere, 
yetkl ikilem ve karma,ıklıkla· 
nna neden olmaktadır. 

Madde 8S. Devlet yardı· 
mına deilinilen bu maddede 
,öyle denilmektedir: "Koo
peratiflerin, bilh .... istihsaie 
yararlı kooperatifin kurulu· 
'u, öncelikle kradilendirilmesi 
ve memleket yaranna faaliyet· 
te bulunmalan husuıunda ilgi· 
li bakanlıklar vii kuruluş nez· 
dinde gereklı te,ebbiUıleri 

yapmakve koordinatör olarak 
vazife görmek." Yasada dev· 
let yardımıyla ilgili olarak an' 
cak bu kadar açıklama yapıi' 
mıştır. 

Madde 94. Bu madde ile 
öneörü!en "Tanıtma ve EItI· 
tim Hizmetlerini Saillayacak 
Fon"un bugünkü biçimi ile 
kooperatifçiUk e�itim!ne ne 
oranda katkıda bulunulduilu 
tartı,ma konusudur. Bu fon 
ya tamamen kaldınımalı ve 
kooperatifçilik eRitim! bir 
devlet hizmeti olmalı ya da 
Kooperatıf Merkez Birlikleri· 
nin emrine belirli bir yönet· 
melikle kullanılmak üzere ve
rilmelidir. 

L-________________ .J malann ,onucu olarak meyda' 

Madde 1. Yuanın tamel 
yakla,ımını açıklayan bu 
madde, kooperatlfçmıın dü· 
,ük geıırll gruplarını yani 
küçük üreticilerin ve dojfru· 
dan doltruya emeill Ue yafa· 
yan ,ınıflann çıkarlarını bü' 
yük üntlcUer, aracılar, tüc· 
cariar kar,ııında koruyan bır 
mücadelı hareketi oldullunu 
(tıpkı Hndlkalar libl) gö,tar' 
mekten çok uzaktır. Koope· 
ratlf klme kar,ı ve klmlnle
dir? Aynca kamu tüzel kl,lIe· 
rine, özel Idarelere, belediye' 

Madde 36. Bu madde do 
demokratiklik Ukesine zıt 
dü,mektedir. Bu maddaye gö· 
re "ortaklan .. hlıln Iorum1u 
vıya ok ödemelerle yükümlü 
bır kooparatlfe, durumunu bi· 
lerek yeni giren kimse, ilri,in' 
den önce do ilm u, olan borç' 
lardan diler ortaklar gıbı LO
rumlu oluru. Buna ıöre bir 
ortak ıorumlu tutulamayaca· 
iiı 1,lemlerden meydana gelen 

Sonuç: l1S3 sayılı yasa LO' 
nel bır çerçeve yasa niteliltini 
her an vurgulamakla beraber 
böyle bir yasa deltildir; çünkü 
sayısal bakımdan en yayilin 
ikl kooperatıf türünü, Tanm 
Kredi, Tanm Satış Koopera· 
tifierini ve konut kooperatif· 
lerini dı,arda bırakmaktadır. 
Yasa çok ııeniş terimlere aa· 
hip ifadesine kar,ın bir çerçe
ve yasa niteli�inde de�ildir. 
Tek tek kooperatif türlerine 
atıfta bulunulmaktadır. öta 
yandan kooperatıflerin birer 
emekçi kurulu,u oldultu göz· 
den uzak tutularak, varlıklı 
sınıflann kooperatifierdeki 
eııemenliklerini korumalarına 
göz yummaktadır. Bunları 
kooperatifler kapsamından 
uzak tutacak hiçbir hüküm 
IOtirmemi,tlr. Akaine koopı' 
ratifleri özel ıektörün buyru· 
Itu altına ıokmu, ve buna da 
"demokratiklik" _ demı,tir. 
Kooperatiflerin demokratik· 
ekonomik kuruıu,lar oldultu· 
nu ve bu ikl unsuru belli den· 
Ioler Içinde birle,tirmeye OLa· 
nak tanımamaktadır. Bu ya· 
sayla kooperatif yatınmlar 
planlanamaz. Buy .. a eakimi,· 
tir, delti,tirilmesl zamanı ıe· 
lip geçmektedir. 
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Y.Prof.Dr.Cem Çakmak Yürüyüfün soruların ı  yanıtladı 

Yumuşama duvarına 
çarDarak dağılan 
Örgğl CENTO 

'tl CENTO'nun kunılUf a.m.acı 
neydi? örgütün bu amaCllU yerine �. 
titdiği söylenebilir mi? 

* Önce BaRdat Paktı adını 
taşıyan CENTO, NATO ve CEA
TO ile birlikte, 1950 yıllarının 
Sovyetler Birlii!ini ve Çin Halk 
Cumhuriyetini kuşatma politika
sı döneminin, (soi!uk savaş döne
minin) mirasıdu_ CENTO'nun 25 
yıllık geçmişine bakıldıRında, 
kuruluşuna önayak olan emper
yalistler, Ingiltere ve ABD'nin dı
şında, üye devletlerin hiçbirine 
olumlu bir katkısı olmayan, tam 
tersine daha kurulduj!u günden 
yıpranmaya başlayan, bir yük gi
bi taşınan, sık sık alaya alınan, 
kısacası "ölü doi!muş" bir ant
laşma olduRu görülür_ Ayrıca, 
kuruluş amaçları nedeniyle de 
Arap-Islam dünyasmda düşman
lık tohumlarının ekilmesine, üye
lerine karşı, özellikle Türkiye'ye 
karşı büyük tepkilerin doi!ması
na yol açnuş talihsiz bir antlaş
madır CENTO_ Aradan geçen 
çeyrek yüzyıldan fazla zaman 
Içinde koşullar deRişmiş, NATO 
zayıflamış, SEATO ortadan 
kalknuşh; CENTO ise can çeki
şiyordu_ CENTO ne "savunma
ya", ne de ekonomik kalkınma
ya yararınş, üyelerin yıllık top
lantılarda kokteyl partiler vere
rek dış politika dedikoduları 
yaptıkları bir platform olmaktan 
ileri gidememiştL Ekonomik ve 
kültürel kapsamlar verilerek ya
şatılmaya çalışılan CENTO, bu 
konularda da etkin olamadı!!ı 
içindir ki, bölgedeki üyeler, RCD 
(Kalkınma Için Bölgesel İşbirli
i!i) örgütünü kurmuşlardı_ 

'tl CENTO'nun daha b&fından iti-
bann bir bunahma dütmelinin nc· 

denkrini belirtir miJiniz? Ortadoğu' 

da bir "Sovyd khdidi" olduğu yut
lunnac ... bölgede etkin olabilmiı mi
dir? 

* Kuruluşundan sonra, he
nüz bir yıl geçmeden, 1956'da 
pakt'ın üyelerinden Ingiltere'nin 
ıSrail ile anlaşarak Süveyş kanalı
na saldırması, anlaşmaya indiri
len ilk darbe olmuştur_ Bu savaş, 
Irak'ta BaRdat paktının kurucu
su Nuri Said Paşa 'yı devirmiş, ar
dından da Irak pakttan çekilmiş, 
Bai!dat'sız kalan . BaRdat Pakt! 
da 1959'da CENTO adını a\nuş
tır. Irak devrimi ile bu ülkedeki 
kontrolünü yitlrerek petrol çı
karları tehlikeye düşen Ingiltere' 
nin de paktla ilgisi azalmıştır. 

öte yandan, Bai!dat paktmm 
kurulmasında en büyük çabayı 
gösteren ABD, Hindistan'ı gücen
dirınemek için pak!a girmemişti. 
1965 ve 1971 yıUarında Pakistan 
Hindistan ile savaşa tutuştuRun
da, ABD Pakistan'a silah ambar
gosu uyeulamakla kalmamış, ül
kenin nükleer silahlara sahıp ol
masını da engeUemlştlr. BIUndıel 

gibi, daha sonra ülke Ikiye bölün
müş (Bengladeş) ve batılı ortak
lanyla, hele ABD ile ilişkilerinde 
büyük düş kınkhi!ına ui!rayan 
Pakis:&n, sadece CENTO ile de
i!U, tüm bai!lannı gözden geçir
mek üzereyken, devlet başkanını 
ölüm bücresinde bulmuştur. 

CENTO örgütü içinde işbirli
i!i, CIA, Ingiliz Haberalma örgü
tü, SA V AK gibi gizli örgütlerce 
salılamyor, hatta bu alandaki iş
birlilıine, ıSrail gizli servisi ile 
MİT'in de katıldıi!ı biliniyordu" 
Oyelerinin dei!iI de üçüncü şahıs
ların çıkarlannı, böylesine b�sap
larla korumaya çal.qan bir and
Iaşmarun daha dolıdui!unda ölü 
oldui!unu söylemek büyük bır
buluş olmasa gerekti. 

Ortadoi!u 'da, h.ele yumuşama 
döneminden sonra, çok az ülkeyi 
"Sovyet tehlikesi" ilgilendirmiş
tir . Böyiesine dinamik, hızla de
i!işen bir dünyada, ülkeleri sürek
li "Sovyet tehlikesi" ile korkut
mak mümkün olmanuştır. Nite
kim, kısa dönemler içerisinde 
Irak, Pakistan, Iran, Afganistan, 
Suriye, Türkıye büyük dei!işlmle
re, hatta devrimlere uj!rayarak 
nitelik dei!iştiren ülkeler olmuş
lardı. 1960 'lann başından bu ya
na, uluslarll1'llS\ ilişkilere egemen 
olan yumuşama havası, askeri . 
bloklann ve bloklararası gergin
lik politikasının giderek önemini 
yitirdilıi bir dönemde, CENTO' 
nun sonu çoktan gelmişti. 

n CENTO üyeUği Türldye 'nin 
dıf polltikuı _çumdan ne gibi .onuç· 
lar doğurdu? 

* Türkiye 'nin, Sovyetler Bir
lilli'ne karşı "güvenlii!i" zaten 
NATO çerçevesinde sai!landıi!ı
O8(!) göre, Balıdat paktı, Türki
ye 'ye güvenlik bakımından bir
şey kazandırmıyordu. Ostelik, 
Ortadoi!u 'nun eski sömürgecisi 
İngiltere ile bu bölgede bir işbir
lilIIne girişmek, Ortad9j!u devlet
lerini bu işbirliRI içine çekmek 
görevini yüklenmek, başta Mısır 
olmak üzere birçok Arap devleti
nin Türkiye Ile ilişklleriqln ger
ginleşmesine yol açmıştı. Zira 
ABD ve ıngıltere, Arapları avla
mak için Türkiye'yi bir olta gibi 
kullanmak istemişler ve zamarun 
Başbakanı da Ordün ve Lübnan'ı 
Bai!dat baktına almak için büyük 
çaba harcanuştı. Türkiye 1950' 
lerde yaşadıi!ı iktidar dei!işiml 
ile, Menderes ve arkadaşlannın 
DP'si ile, Iç politikada önemli bır 
nitelik dei!işimine uj!ramış, bu
nun doi!a1 sonucu olarak da gide
rek Batıya bai!Wıi!ı tam bir ke
sinlik kazaıtnuştır_ Başlangıçta 
NATO'ya katılmasıyla bırlıkte 
Türkiye Arap · Ortadoi!u 'sundan 
kopmuştıJt. Bu dönemde Türki
ye, Ortadoj!u ülkeleri ile olan 
ilişkilerini Batı ile olan ittifaklan 
çerçevesinde dei!erlendirmiştir. 
Türkiye 'nın, Balldat paktının ku· 
ruluşu gibi, 1951i Süveyş, 1957 
Suriye ve 1958 ·Ortadoj!u �ub-

Soda Sanayii'nde 800 i�çi 
kapı önüne bırakı ldı 

Aylardır üzerinde tartı,maIaruı sürdültü Türkıye Soda 
Sanayil'nd.ki bunalımlı dunım .. çUlimi. hatta y.ni bır ba
yut kaaandı. Soda Suı.yil I ..... ni, buma verdılı çartaf çar
.ar Ilanlarda Soda Sanayil'ııd. çalıtan 800 I.çbıbı ned.n I. 
akitlerlıılıı feab edlldlliııln " .... ltç.l.rinl" açılıJamaya çaiı
.ıyordu. lıaııda Türkiye Soda Sanayil'nln )'IIrt .konomlal açı
ıından önemine dellnildlktan ıoııra I.çll.rln "qın lat.elderly
I." bu önemlı fabrlkayı çalıtamu hal . .. tlrdllderi bellrtlll
yordu. 

Türkiye Soda Sanayii I ..... nlııln )'Ilymlattıilı ilan tap-
1r.D ... yol IÇtı. Soda Sanayıı Itçıı.rlnin örıütlü bulundullu 
DİSK'. batlı P.tklm-ı. S.ndlkaı'ndan )'Ilpılaıı açıldemada 
I' .... nln aylardır sahneledlill oyunlar In1atıldı. Fabrllwun 
Itlemez hale ı.lm.alnln llanda belirtilenin akabı. I' .... n ol
dullu açıklanan bUdlride Soda Sanayı I,çil.rinln mücad.leal
nin lürec.1I1 belirtUdI. 

öta yandan Soda I,ve .. nlnlıı 800 l.çlnIn I' akitlerlnl 
faah.tmaıi ti2erlne Türldy. ı,çI Partili M.nln Iı Bqlwılıl!ı 
tarafından )'Ilyınlaııan bıldırlde ülke ıçın ıtratajlk ön ..... 
sahıp Soda fabrlkaıııııı bu durııına dü.lirillm.alnIıı tak ıorum
hLlunun I, ... ıı ve d.ıtakçlleri olduilu beUrtUdI. 

TIP'ln bUdlrillıuhı "S.çlmlerd. I,çld.n .m.kçld.ıı ya
na YUdI.r ve .. n CHP, l,çl lle I,ve .. n a .. mda bır tarcih ıe
.. ktıllind. Soda ömellnde olduau libi oy aldıRl 1d1.1 ... sırtı
nı dön .... ktadlr." "Kamouyunu yanıltmak, l,çU.rl hak .... 
'Öltarmek ıçın yüzbW._ ii .. ödeyerak putal.rd. çartaf 
pbl !lanlar .... n Soda l,v ... ıı1 .. rç.kIeri kltlelerd.n aaklaya
r.k yalan söylem.ktadlr. Türldy. I,çl Partili, bütün anUde
momUk, yu. dı,ı uyruJamaları .. 800 l,çlyI yıııdı.ı ııtzli 
lokavt nltalillndakl bu uYeulama Ile kapı dı.ın. bırakan Soda 
un.yll l ..... nlnl .,. d.at.ekçUerlnl tlddetl. kınaı." d.nlliyor. 

ranlan sırasındakl tutumunu bu 
bai!ırnlıIık çerçevesi ıçınde de
�erlendlrmek gerekir_ Batı faktö
rünün, Türkıye 'yi Arap ülkelerin
den ayıllCı rolü en fazla bu dö
nemde ve Balıdat paktı olayı ile 
görülmüştür_ Daha sonraki geliş
meler, 'lUrkiye'nln bu pakta, In
giltere'ye verdli!i söz kadar (in
giltere, Türkiye'nın NATO 'ya 
girmesine yardım ederse, Türki
ye de İngiltere'nın Ortadoi!u'da
ki çıkarlarının bekçisi olacaj!ına 
söz vermişti), ideolojik ve eko
nomik nedenlerle de girdli!ini 
göstermiştir. Arap ülkelerinin iç 
gelişmelerinı, Ortadoj!u 'dakl 
uluslararası sorunlan (Filistin, İs
rail, petrol vb.), baRunsızlık ha
reketlerini ve Türkiye'nin güven
lik sorunlannı yanlış dei!erlen
dirmek ve dış yardım alabilmek 
ıçın Batıdan gelen her öneriye 
açık olmak, Ortadolıu'da, Türki
ye'yi daha so�1 yıllarda yapa
yalnız bırakacak geUşmelere yol 
açmıştır_ 

n Bölgo:deld IOD I"lifmckrin 
Türkiye açınndan etkileri mu ne 
olabilir? 

* İçinde yaşadı�ımız günler 
uluslararası ilişkilerde yeni dei!i
şimiere yol açan olaylarla dolu 
geçiyor. özellikle Ortado�u'daki 
tüm ülkeler yenı dei!erlendirme
ler içerisindedirler_ Bu arayışla
rm, bölgedeki Ittifakların, and
laşmaların bozulmasına yol aç
ması doi!a1dır_ Bu deRişimlerin 

yaşandı!!ı dünya, aynı zmıanda 
bu deRişimlerin dünyasıdu. Bu
günlerde özellikle tran olaylann
dan sonra, 'lUrkiye'nin bölgedeki 
öneminin arttı!!ı vureuIaruyor sık 
sık_ Deeerlerine hilii sıkı sıkıya 
baRlı göründüj!ümüz Batı Ittifak' 
dılıeni, Türkıye'nin bölgedeki 
öneminin arttıi!ıru söylemekle 
yetWyor sadece. Oysa Içinde ya
şadıi!lDUZ toplumsal ekonomık 
koşullar, bu sözkonusu " önem "in 
kendisi tarafından da anlaşılma
sıdır_ ABD'nin İran'da Şah reji
mını kurtarmak Için eyleme ge
çemeyişi Ortadoi!u'da deRlşen 
dengeler, önemini yitiren Ittifak
lar konusunda da çarpıcı bır ger
çei!i vurgu1arnaktadu. Ne acıdır 
ki, bu bölgede batırun boş sözle
rini ciddiye alan, uyurgezer tek 
ülke ka\nuştır: Türklye_ Bugün 
CENTO'nun başına gelenlerin, 
hiilii dei!işen dünyaya bakarak, 
bırgün NATO'nun da başına ge
lebllecei!ini söylemek, falcılık ol
masa gereklr_ Zamanlamayı iyi 
yapamamarun, büyük taribsel dö
nüşümün ftrsatlannı kaçtrmak ol
duj!unu, yakın geçmişteki dene
yimler göstermiştir. Çeyrek yüz
yıldan beri yeryiizünde yaşanan
lar, 'lUrklye'nln, tarihin gidişine 
ters bir poUtika güttüj!ünü kanıt. 
lamaktadır. Bu konuda büyük 
beklentiler içinde olmak, kuşku
suz iktidarların yıpranışı demek
tir_ Ama gene de, baRımsızlık ve 
özgürlükten yana olanlar ıçın ya· 
pılabilecek dönüşümler vardır_ -

Diyarbaku-Mardin-Siilf 
Tabib Odası Kongresj yapıldı 

'nırt Tablbler BIrUIi'ne balb D1�, Maıdlıı ft sıırt 
Tablb Oduı'nm YıIbk � 18 Mm IIIBU topIaııdı. berieI, 
demomt ve � lıeldmleılıı· ·çGIwıIukta buluIıduIU 
kopııede, ıneDln ... �;oıwııan, lıekIın ft yiidııııci &ıp per
IoneBnln ekonomık, delllOmtık lıaIıIIn DI lIıdUt 111111111111-
m dile ııetlren konu,ınalar ,apıldı. BÖIfnıbı tek tıiı fitiitiiii 
olan D\YIrbIJar Tıp FüIiJteII'nin ylIııetIııılııe ..... n oiuı 
anti-demomtık nitelikli öımım u,wlldııln YILI CIqı unuıa
ıııaian wl öımım öqIldlJllbıU tebdlt .sm ııırı.ıınım 1IIIIJtn- . 
dı. Olltede tımwıdıniaıı fqlmU, IDU..,1aaUk ... ft 
1I)'IIIIanıaIan, 6nıe1ıler ftIÜIIek ııedeııied uıidddi. ...... -
min, anti-demomtık elWm ye uJllllaıııallr kapılma 
lIIIIfIIL oldulu, bwıiuııı elto-nık tayııakiuma 1ııIIınedIII, 
tekelci bllyillt .mıaYfllbı ve bllyillt topıü alaianıım ,kono
dk .. polltllı: ... meDBllnI mıııIaııdılacalı ft aldeNk Itklııll 
tıJaCak öııltmler IİDlllllduı, ltaIıCıL loııuÇIlıa ulqlbllıııenlıı 
mUmkUıı olmadıli ftI1'IUIancb. 

Koııpwde biaı tıpırtmaiua bqftIUI ldIçIIk iık _ 
pubun niyetleri ıçllı YIUIIldu. �1Wı � pıanda
ki IIIIld kqlt1rtıııalln DI � ölçetlııdeltl llllOCll boquıı
cuların emperyalizme .. ıDltıeftltl YWIJ Jıuıtu,..,. Jll'Clüçı
bit yapeıı poUtlklluı IBqIIaııeNk IO)'IItlanınaa ye ıto....,. 
terit etmeye mecbur bııaltıbııall -11andı. 

467 beldm ve di, beltlmlnl tIıııIJL eden kOııpede, oda 
liettaııJılına TİP 1Iy1ll Dr. Tank zı,. EItIııd, o.ıı.ı lIIIıNMr
Jlle de Dr.Op. şaıJt KaıaItoywılıı IIÇIIdDIr. 
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i lerici güçleri 

elele 1(5 ".,adan) i� lIaIJer'.r 

IZVESTIVA. CENTO'DAN 
SONRA. "ORT ADO(;U 

ANLAŞMA öRGOTü'NON" 
KURULMASı TEHLIKESINE 

DIKKATI ÇEK.TI 

Scnı8tı. BIl'IIIl'ııcıe yayuılaııaıı "ı..
wotı,." ...... CENTO'nun ıiaiılquıı 
,cmımiarken. öqliWn dalılmumdald 
bqbea etlrenln. "bu ııaIdJrPıı birlill yıl
dan yıla daiıe ıruçlü bb .. kllde unaıı 
uıu.ıu.rua JUmuf8lD& Iiind" oldutunu 
beııntl_ 1owoti,.. dller bır u1dırcen 
olen 8EATO'nun (Güne, Dolu Aıtya Aııtlqma OrırtıtU) dalıimuuuıı de CEN
TO' nun ölIimünde et1ıl1l oldulunu nu
ııuJadıktan eonıa. tıaıı·dald mooart\nln 
yılaIıfmm CENTO',a inen eon darbe 
oldutunu hatırlattı. 

8o.,et ,.ym oıpıu daiıe ıonra. 
CENTO'nun dalıiıiıuuıa kaqm Ortado
Au 'dald lıaLkIarUı eıııperyallat devletlerin 
Ortadotu'de ,eni ukeri bloldar ol",tur
ma ııJritImleriııe kaqı Iı,aıııiı:. bulunma
Jan ,_idilini 1ö,1edJ. IzvMI,.. buna 
öıııek oJaıak. MıIır. Suudı Arabiaten ve 
1..ıJ'ID oı",tumıua dÜfüoWen METO' 
nun kurul", pianianıu ,öoterdl. 

BRZEZINSKI 'NIN 
YILDIR\lA GEZISI 
SONUçsUZ KALDı 

ABD Bqlwu Carter'm 'Uluai GIlveıı
uk Bqdeııı,maııı Budııald'nln Suudı 
Arabiataıı .. Ordün'ü, MıIır lIe 1orııı1 ara-
8lllde Imzaleııınuı taaarlanaıı ayn bant 
aııla,muı Iahlne Ikna etmek Için Orta
dotu'ya yaptıllı ııezi lOnuçsuz kaldı. 
Bnezin.lJd'nln lıeıiJI ..,nunda Ordün ve 
S. Arablateıı tarafIDdan yapılan açlJda
malarda, 1orııı1'1e yapılacak bır bant an
lqınaaıııın Arap Birliili bütününd.n çık
maa Ilereldılll b.lirtIldI. Gözlemciler, 
Ordün Kralı Hüe8y1n 'in "kendı varlıllını 
korumak için", S. Arablatan'm ise tek 
bqına ABD'nln deateillne lıüven.medlill 
Için bu karan almak wrunda kaldıillDl 
vurııuJadılar. Ortadoilu'da Amerıkan ba
n,ı tıIrI,lminin böylece ,Imdiden sonuç
suz kalmuı, h.r,eyden önce FKO'nün 
yUk .. len "nınblllDlD ve etldJlnin bır 
sonucu olmuttur. 
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1979 Dünya Çocuk Yılı 
nedeniyı. çe,itli uluslararası 
kurulu,lann lIIri,iml.ri sürü
yor. Bir yandan Birle,mi, 
Milletler bünyeslndekl çe,itli 
kuruluşlar, Dünya Çocuk Yılı 
nedeniyle çe,itli proııramlar 
çerçevesinde lIIri,imlerini aür
dürürken. BM büny.si dı,ın
daJd kurulutlar da yeni proıı
ramlar hazırlıyorlar. OzelliJde 
uluslararası niteli�e sahip olan 
ilerici, demokratik örllÜtlerin. 
bir dizi i1l1inç proıırarnlan ııer
ç.Jdettirme a .. masında ol
duktan bildiriliyor. 

Bunlardan biri, kı.. adı 
SlMEA olan ' 'UlUlIa",,,,.1 Ço
cuk Hareketi Komite.i". Dün
ya Demokratik Gençlik Fede
rasyonu'na baillı bir kurulu, 
olan SlMEA, bundan 22 yıl 
önce, Dünya Demokratik 
Gençlik Federasyonu'- nun 
1957 yılında Klov' de ya
pılan Kurultayı'nda kuruldu. 
SlMEA, ya da "Ulualararası 
Çocuk Hareketi Komiteai", 
politik karakteri olmayan ço
cuk hareketleriyle lli,kIIerin 
lıeni,letllmeıi yolunda kuru
lu,undan bu yana çalı,maIan
nı .ürdürüyor. SlMEA'nID 
amacı, çocuktann bant, dost
luk, entemuyonalizm, top
lumaal ilerleme, uluaal ballun
ıızıık ve demokrasi doilru!
tuaunda ellltilmeoı. Emperya
lizme, .ömürııeelliile ve yenı 
&ömürııeeiUile kar,ı mücadele 
eden SlMEA, Birle,mi, Mil
letler'ln "Çocuk Haklan Bil
dirial"nin 10 Ilkesi doilru!tu
sunda, dünya çocuk örllÜtleri 
ve benzerı �u,1an arasın
daJd Ili,kllerln ,eni,letllme.1 
ıçın de çalı,malar yapıyor. 

SIMEA 'nın girişimleri 

"Ulual.trarası Çocuk Ha
reketi Komıteli", DUnya <';0-
cuk Yılı nedeniyle bir dizi 1Ii
ri,lmde bulundu. Bunlardan 
biri, Avrupa çocuktan ıçın 
"Uluslararuı Ollrencl Çocuk
lar Tatil Kampı" örllÜtlenme
ıL. Bu tatıl kampı Için evaa
hlpııııı ııörevlnl Macariıtan 
Halk Cumhurıyetı üzerine al
dı. Kampta ııeçlrileeek .üre 
ıçınde düzenlenecek toplantı
larla, bu kampın eıııtlcl bır 1,
lev yerine ptlrmeal de beJde
nlyor. Kampta bir de bilim
.. I koneeranı düzenlenecek. 
Bu konferanıın konusu !se 
"Uluslararuı Çocuk Yılı do-

AB. Itapisltanelerinde 
300.000 �ocUIc 

Yillardan beri dünyanın bqtna bela keıikn, 
Uıakdoğu'da.. Ortadoğu 'da, Afrika'da sivil hal
lun, çocukJann mrine acımaflzca bombalar 
yaAdırank onları katleden ABD emperyalizmi, 

kendi halkına ve kendi illitesinin çocukıanna 
karşı da ayna ölçüde acımasız. 

lar, ABD'nin kendi çocuklarına karfl acıma.ı:ıh

ğım bU- kez daha vurguluyor. 

BiJdiriJdiğine göre, bu çocukların cehaıle

rinde içinde bulundukları koşullar da y6rt:kkr 

acııı. Hemen hepsi yoksul emekçi ailelerin ço

cuklan olan bu küçük tutuklular, "çiftlik", 

"cAitim merkezi". vb. adlar takılan toplama 

kamplannda adeta depolanıyor. Ikton, güneş 

gönncz hiicrt:lerde, Iiidik, bozuk yiyecek ve ru
tubet kokulan içinde yaşamak zorundalar. Bu 
arada çocuklara işkence yapıldığından da söz 
ediyor, ABD Ulusal Adalet Komisyonu üyesi. 

Urnqin Flonda'da çocuklann damarlanna id

rar iğnesi yapılıyor. Yine Carter'a mektup ya

zan ABD1i hukukçu, Virginia eyaletinde böy
Le bir yerde çocuğu ayaklarından uılmlf olarak 
gördüğünü bildiriyor. Ergenlik çağında hamile 

kalanlaz çoculda.nmn da bu çocuk hapishane
lerine ab..ldığı mektupta belirtiliyor. 

ABD'de sistemin kurbanlannm öyküleri ar
tık dülert: düştü. Herkes tarafından biliniyor. 
Son günlerde yaymlanan bir makale, ABD'li 
çocukların nc denli güç ko,uUar altında yaJa
dıklanm ortaya koydu. 

ABD hapishanclerinde 300 bin çocuk bulu· 

nuyor. Bu çocuklann hiçbirinin suçu cinayet 
işıcmek değil.. Demir pannaklıklar alUnda bu

lunmaJannan tek nedeni, mevcut sistemi protc ... 
to ebncleri! Bu çoculdann durumunu, ABD 

Ulusal Adalet Komjsyonu'nun bir üyesi, Başkan' 
Jimmy Carter'a yazdığı bir mektupta dile getiri

yodu. Mektupta bu çocukların adi suçlularla 
birlikte hapishanelere konmalarının nedeni, cv
denkaçmak, okula devamuzlık, okuldan kaçma 
ya da buna benzer ya.ramazlıklar olduğu belirti
liyor. Doğrudan doğruya "sistem'ıe ilgili olan 
bu tür çocuk "luç"lanna karşı verilen "ccza" 

YıUardan beri Wa.la.ra iJlenmek istenen 
ABD'nin "hür demomtik" sisteminin nuı1 
bir sistem olduğu, kendi halluna karŞı ne den

li canavarca baslula.r uyguladığı, böykliltle, hem 

de bir ABD'li hukukçunun ağ-z.ından bir kez da

ha ortaya Çıkmıttır. 

layıaıyla ııençlik örllÜtleri 
önünde duran soruııl.u." Dün
ya Demomtık Gençlik Fede
rasyonu yöneticileri, kamp 
proııramının özellilde soaya
li.at, kapitalist ve ııeli,me ha
lindeki ülkelerden çocuktann 
ya,ıtlanyla dayanlfmalannı 
pıı,tirecek nitelikte olduilu
nu bildiriyorlar. 

SlMEA'nın DUnya Çocuk 
Yılı proııramında Eylül ayı 
Içinde Mookova 'da düzenlene
cek, "Bütün ülkelerin çocuk
lanna ban,çı ve IlÜvenli yann
lar ıaillayalım" aloııanı altın
da bir konferans ile, Macaris
tan'da BM örllÜtiine baillı Ço
cuk Sorunlan Uzmanlan Or
IlÜtü XXi. dönem toplantııı
na katkıda bulunulmuı da 
var. Macaristan'daJd toplantı
da "çocuk haktannID korun
muında hükümetlerm rolü" 
nün Incelenecelti bildiriliyor. 

SlMEA'nın en büyük tıiri
,Imi olarak nitelenen proııram 
!se, "Ban, Bayraltı" aloııanıy
la 1 5-25 Ailustoa tarihlerinde 
Sofya'da yapılacak olan Dün
ya Çocuk Aaamblesi'ne etJdn 
olarak katılma. Aynca De
mokratik Alman Cumhuriye
ti'nde de lıelenekMl spor ya
n,maIan düzenleneeek. 
SlMEA'nın Pra(da soayaliıt 
ülkelerden "öllrenel çoculdar" 
örllÜtlerl arasIDda danı,ma ni
teHliindı bir toplantı düzenle
mesi ve Polonya Halk Cumhu
rlyeti'nde bır Uluslararası Ço
cuk Hutaneıl açılması da ön
ııörüıüyor. 

sosyalist ülkelerin· 
girişimlere katkısı 

SlMEA 'nın sekreteri Munh
lmaı, kendlılyle yapılan bir 
ııörü,mede, komitenin kendı 
örllÜtleylp lıerçeJdI,tlreceal 
!lirl,lmlerden batka, Uluslar
arası Çocuk Yılı nedeniyle 
yapılacak tüm uluslararası ve 
ulusal ııiri,imlere de etJdn ola
rak katkıda bulunacatını bil
dirdI. Munhjartal, Dünya Ço
cuk Yılı 'nın ııerçekle,tlrilme
ıine ıosyallst Ulkelerln, reel 
aooyalizm dünyası pnçUk, ve 
öllrencl çocuk örllÜtlerlnln 
katkıllnlD nuıl dellerlendiril
diRi sorusunu !se ,öyle yanıt
lıyordu: 

"Once ,unu belirteyim: 
Dünya Çceuk Yılı'nın bata
nyla lıerçekle,t1r11meslnl 

., 

Kemik yalayıcılan ithal olunw._. 

__ çlayan en Iltinç, en önem
LI ııırı,1m ve forumlann Çoau
nU ıosyalist ii).keler önerdi. 
SooyalIıt ülkeler bu lIIri,imle
ri önarınekle kalmıyor, evaa
hiplilti ııörevlerini de üstleni
yorlar. Bundan batka reel 100-
yallzm dünyuIDda küçük 
yurtta,lann, yani çocuktann 
haldennlD bırer soyut aloııan 
delili, toplumun tiim çoculde
nnID 1I'lItmell ve eilltllmesin
de çok yönlü bır illlide ifade 
bulmasının da blrincU önemi 
vardır. Sovyetler BirURi bqta 
olmak üzere ioayaliıt toplu
luk ülkelerinin izledIlii; dün
yada kalıcı ban" IlÜven1lk ve 
halidar arasında i,birlllll poll
tlkuıyla, ulında tarihoel yu
mu .. ma ıürecl prçeJde,tiril
mekte, .. zeııenimlzln yannı, 
çocuktann mutluluk içinde 
büyüyebileceJderi o ban, .. 
anı..,ma ortamı yaratılmakta
dır." 

"tüm ilericiler 
görev başına" 

SIMEA Sekrateri Munh
jartaJ, bir ba,ka ıoruyu yanıt
larken de Dünya Çocuk Yılı 
nedeniyle yapılacak olan tiim 
ııırı'lml .... dünyamızdaJd tiim 
ilericilerin etkin biçimde 
ktılmasının lıereJdiliAinl nu
ııuIuyordu. DünyanID yannı 
oJaıı çoculdara daha fazla IlIIi 
l/Ölterilmeolnln zorunlu oldu
ilunu belirten SIMEA Sekra
tari ,öyle diyordu: 

"Çocuklar ıevili ve yakID 
Ilııı ortamında büyümelidir. 
Bunu "illamak Insanlıilın en 
önemli ödevlerinden biridir." 

İnsanlıilın bu en önamli 
ödevlnın yerıne ııetlrilmesln-

de ıörevlerin en büyülü de 
dünya ilericilerine dü,ü,ordu. 

Bu arada Dünya Sallık Or
IlÜtü tarafından yayınlanan bir 
rapora ,öre, dünyada 800 mil
yondan fazla çoculun yıllık 
plirlnin 100 dolardan az 01-
dulu bildiriliyor. Aynı rapora 
lIöre kalkınma halindeki ülke
lerde 1 milyar 200 milyon 
çocuk bulunuyor ve buni.tnn 
yaldetık 90 milyonu yeterli 
ıııdayı alamıyorlar. Dünya 
Saıııık OrllÜtü bu ülkelerin ço
lund&, her 1000 çocuktan 
150-200'ünün daha bir yqı
na bumadan öldülderinl bil
diriyor. 

Geli,mekte olan ü1kalerde 
çocuktann toplumaal durum
lannın ve e,ltılzlilin ne dere
ce kötü oldulu herk .. tarafın
dan biliniyor. Dünn Demok
ratik Gençlik Federasyonu' 
nun ve onun bünyeslndeJd 
"Ulııa1araru1 Çocuk Hereketi 
Komltesi"nln Dün,a Çocuk 
Yılı'ndaJd lliri,imleri bu açı
dan da büyük bır önem kaza
nıyor. Ozelllkle, komitenin 
çalı,malannda oldultu ııibi 
BM'nin çe,ltli kuruliannID 
Dünya Çocuk Yılı'yla illlili 
çalı,malannda .oayallıt ülke
lerin ev ıahipllili ıörevini üst
lenmeleri çok anlamlı. Bu bır 
tek teyi ııöateriyor. Dünya 
çocuklannID e,it ko,ullar al
tında mutlu yannlara kaVUt
malannm yolu, dünya sosya
IIlt alıtemine balllı ülkelerden, 
dünyanID tüm Uerici-demok· 
rat ve ıooyallıt llÜçlerinin ça· 
h,malanndan .. çmektedir. 
Dünya Çocuk Yılı 'nın deler
lendlriıı,i, buna en 1ıü,,1 ka
nıttar. 



Afııan"lan 'da deu- ,------------------:-;---r'7� rime; yönetim, em· 
JHryalizmin ve ay' 
rılıkçı //Üçlerin kı,· 
kırl"",lanna kar,ı 
emekçi halkın yurt· 
,everiitinden lle en· 
,ernasyonal dayan,,
madan lIüÇ alıyor ... 

AFGANISTAN'DAKI 
GELI ŞMELER, 
E MPERYALIZMIN 
BÖLGEDE 
YITIRDIGI KONUMLARı 
GERI ALMAK VE 
IRAN'DAKI ULUSAL 
IKTIDARı KENDI YANıNA 
ÇEKMEK üZERE 
BAŞLATTıGı K I ŞKIRTMA 
POLITIKASıNıN üRüNüDüR 

Alganlslan'da devrımcı yönelım 
Ikl - ales arasında , 

ACııanistan'da ayrılıkçı gencı 
llÜçlerle devrimci ulusal yönetim 
arasındaki çatışmalar lıeçtiAimiz 
haftalar içinde i1.ri ölçülere vardı. 
Hızla silahlandı�ı anlaşılan ııerici 
llÜçlerin devrimci yönetime karşı 
JIIInel bir saldınya haZ1rlandıklann� 
bu arada halk kitlelerine karşı kınm 
hareketlerine lliriştiklerini ııösteren 
haberler yoAunlaştı. 

İran 'da ulusal yönetim işbaşına 
ııeldikten sonra dikkatler, bu Jlke 

ile komşulan arasındaki ilişkilere 
çevrilmişti. Monarko-Caşist Şah 
diktatörlüAü boyunca Iran, komşu
lanna çeşitli yollardan emperyaliz· 
min dayalmalarını ve şantaj politi· 
kasını unulama işlevini üstlenmişti. 
Yeni ulusal Iran yönetimi, işbaşına 
ııeldikten sonra bütün komşulanyla 
dostluk ve banş ilişkileri sürdünece
Aini ilan etti. Iran 'ın CENTO 'dan 
aynlma karannı ııerçekleştirmesi, 
Şah yönetiminin siyonizmle işbirli-

Maoculuğun s is bombas ı kendi 
el inde patladı 

Karşı deurimci Çin yönetiminin, Vietna m 'a karşı saldırı&ını başlattık..
tan ,onra dünya kamuoyunu şaşırtrnah amacıyla hazırladı�ı politik ",is 
bombaıı " kendi elinde patladı. Maocu Çin yönetiminin, emperyalist ortak
lan"," omuz vermesiyle BM Güvenlik Konseyi'"e empoze etmeye kalkıştı
'I karar tcua1181, Sovyetler Birlili'nin veto.su üzerin e geri döndü. 

Maocu Çin yönetimi • sosyalist Vietnam 'o karşı laldımıyla birlikte 
iki yönlü bir şaşırtma hampanYaBlna girişmişti. Bunlardan birincisi, Viet
nam 'a karşı açılan saldın savaşını, Kamboçya 'da gerici PaL Pot rejiminin 

Federal Almany,'da da yenl
n.zller " komando" adını aldılar. 
Böylece TOr kiye'deki fa,ın hare
ketin uluslarar,uı fasıst harekete 
bır "katkısı"daha ortaya çıktı. 
. Federal Almanya'da yayınını 

surdUren "Komando" adındaki 
dergi geçenlerde "Hoglmann',n 
savunması için Soor Grubu" 

(WSG) adınd' bır OrgatOn kurul
duOonu açıkloı(h. Açı klamada bU 
OrfJ'.ı\lın r;S'lerın gelo10e9lni :>urdU
ıee.,!)! ve uyerl;arlnın "komando" 
,ijdın1 Aldl�ı belirtildI. Dergi, ko
mandoların, bullrll uniformalar gi
yerek zırnlı araçlarla dolasau§ını, 
bu arada her hafta askeri talımıer· 
dı bulunaCo1l1'lnl da bild iriyordu. 
WSG br9UtOnUn yalnız Al manlara 

• deOl1 aynı zamanda "tOm Avrupa
Iılara" da açık olaca!'ıı lI.ın edildI. 

halkçı //Üçler tarafından devrilme.i
ne bal1lamakh. Pekin yöneticileri, 
kendi saldınlanm, Kamboçya'daki 
rejim degişikligini Vietnam 'ın mü
dahalesi olarak göstererek Saııunma
ya çalışıyorlardı. Şafırt"", taktigi· 
nin ikinci yönü ise, Baldırın," geri 
çekilmek üzere ba,lahldığı balonu
nu ortaya atarak, önceden kend;'ini 
saııunma gerekçelerini hazırlamak lı. 

BM Güııenlik Kanleyi'ne sunu
lan karar t06Oml, bu taktigin iki yö' 
nünü de kapııyordu. T06On, Çin sal
dırganlıgım kınamadarı,.adece "geri 
ç ekilm e "  koşulunu öne sürüyordu. 
Çin, .özüm ona "Ileri ç ekildigini "  
daha önceden ilan etmiş olarak, 
böylece tasarımn lehinde, yani "su
reti haktan " IIÖzük,biliyordu(!) 
Ikinci olarak, aynı karar taBanıı, 
"Vietnam 'ın da Komboçya'dan geri 
ç ekilmeıi" gibi bir unlur taşıyordu. 
Bu iki unlurun birleştTU!liyle karar 
t06Or16I, Çin saldırııanlıgmı yarııla· 
mak şöyle du"un, tam te"ine em
peryaliıt devletlerin elbirliRiyle Çin 'i 
aklamlf oluyordu. Bu oyun, Sov· 
yetler BirliRi'nin veto.u, Çekoılo
IJGkya 'nın kar,ı oyuyla, dallO bafla· 
madan bozuldu. 

iii politikasına son vermeııi, FKö ile 
sıkı baAlar kurma.ı, yeni yönetimin 
açıklamalan do�rultusundaki tutar
lı llirişimlerdi. 

Ne var ki Iran 'ın Afııanlstan 'la 
ilişkileri de, bölııedeki durum bakı
mından ba,lıca önem ta,ıyan konu
lar arasındayd" Geçtillimiz yıl Af
ııaniatan'da devrimci Taraki yöneti
minin iktidara ııelmesinden Şah re· 
jiminin ölümüne kadar lren, komşu 
ülkedeki ayrılıkçı hareketleri kış
kırtma ve oiılara de.tek olma politi
kasını uyııuluyordu. Pakistan'daki 
Ziya OL Hak yönetimi de Afgani.· 
tan'a kar,ı uzun .üredir kı,kırtıcı 
bir politikayı benimsemişti. Ziya ol 
Hak yönetimi, Afııanistan 'daki ileri
ci aynlıkçı ııruplan d.,teklemeyi, 
kendisinin bölııedeki hegemonyacı 
planlannı ııerçekle,tirmenin bir ara-
cı olarak ııörüyordu. 

Geçtillimiz hafta içinde ACilanis· 
tan'dan JIIIlen haberler, lren'ın Şah 
diktatörlü�ü döneminde başlayan 
müdahalelerinin silahlı biçimler 
aldıllı yönündeydi. Afııanistan yö
netiminin açıklamaaında, Iran 'ın, 
illkedeki Alııan işçilerini Jlllri ııön
derme eörünümü arkasında ACilanla· 
tan 'a 7 bin kadar ASker soktu�u bil
dirildi. Sözü edilen Iran 'lı askerlerin 
Afııanlatan 'a Ilirmesinden sonra ül
kenin Herat bölilesinde çarpışmala
nn yollunlaştillı ö�renildi. öte yan· 
dan Pakistan'ın da, Alııanistan'da 
devrimci yönetime yenilerek IBri 
çekilmek zorunda kalan bir kısım 
aynlıkçı kuvvetlere sınır kapılannı 
açtıllı ve bunlara sıltınma olanallı 
tanıdıAı açıklandı. 

Afııanistan'daki ulusal, devrimci 
yönetimi bir yandan emperyalizmin 
di�er yandan aynlıkçı Jlllricili�in 
açtıllı iki ate, .Itında tutarak devir
meye yönelık bu lliri,imlere Jlllrici 
maocuÇin yönetimi de öteden beri 
destek oluyordu. Çin yönetimi, Pa
kistan'daki Ziya ol Hak Iktidannın 
kışkırtmalarına destek olduııunu 
açıkça Ilan ederek, Afııaniatan'daki 
ayrılıkçı llÜçlere de el altından ıllah 
yardımını eksik etmiyordu. 

Konuyla IJIliIi olarak ııeçtlııimiz 
hafta Sovyetler Birlilti tarafından 
yapılan açıklamada, lren, Pakiatan 
ve Çln'in Afııanlıtan'dakl "müslü
man kuvvetlerı" d.ıtekleme baha
ne,iyl. Afıeniatan'ın lçl,lerine ka· 
n,malan kınandı ve bu polltlkadan 
en kı .. sürede vazııeçilmesi iatendI. 

Atııaniatan'daki Jlllllşmeler, em· 
peryallzmin Orta ve Uzak Dollu 'da 
yitirdiltl konumlan Jlllri almak,lran' 
daki ulu .. 1 Iktldan kendı yanına 
çekmek ve bölııede ıı.rlci llÜçlerin 
ııenl, bir Ittifakını ı.ıılamak üzere 
ba,lattlRı kışkırtma politlkasmın 
bir ürünüdür. Afııaniatan'ın devrimci 
yönetımı , kendılin. yönelen bu ıaI
dınla", böıııedekl ve dünyadaki antl
emperyaliat llÜçlerln etkin dayanı,
maaıyla bozııuna uıtr&tacak, böylece 

D ünya ıünekli deııı,ı· 
yor ve lıeU,lyor. 
Delll,me, aluıaır 
yol her zaman ıtO-
layca Carkedileml
yor. Tıpkı sünekU 
hareket haUnde 
olan dünyanın dö
nü,ü llibi. Ama, alı
nan yol yeterU Ile 
delli,meyi ııörme
rnek, hele batka ııözlerden saklarnak 01arıak
ıız. Dünyamızın deııı,iml ruıııele, te .. düfl de
Ail. Belirli bir düzenlmk Içinde ve belirli yöne 
dollru ııeli,iyor. Bu akı,ı tersine çevinnek 
dünyayı tersine döndürmek kadar o1arıaklllz. 

illuılararaJI toplumaal geli,menin dollrultuau 
dünyanın banşçı, demokratik ilerici güçlerinin 
yanında. Bu ııelişmede Birle,miş Milletler ör
ııütü uluslararaaı ilişkilerin düzenlecliAi en üat 
düzey örııütlenme biçimi olarak yer alıyor. ör
ııütün karar alma mekanizmaaı günümüz ulua
larazaaı ilişkilerinin gerçekçi dellerlendirilme
sine olanak verecek biçimde düzenlenmi,. 
Dünya uluslar toplulullunun bu üat forumunu, 
uluslararaaı iUşkilerin çallımızdaki ııelişme 
dollrultusuna karşı kullanmak klmaenin başa
ramayacallı yanlış bir he .. p olacak. B u yanlı, be .. plardan biri OrtadoAu'da Ameri
kan "Ban,ı" üzerine yapılıyor. OrtadoAu'da 
ııeli,melerin lıösterdiAi eAiUm emperyaUzmln 

v 

ve geriemllln ııeril�meııi yönünde. Ortado�u 'ya 
emperyaUzmin ve lıericiliAin sunduAu Ameri
kan banşı bu Ilerilerneyi durdurmayı, tenine 
çevinneyi amaçlıyor. Ancak bu ııirişimin, dün
yanın barışçı, demokratik, ilerici, toplumaal 
geli,meden yana güçlerinin de dayanışmaaıyla, 
bölge balkırun mücadele duvanna Çarpıp d�ı
lacallmdan kuşku duyulmamalı. Olayın bir yö
nü böyle. 

Birıeşmiş Milletler'I 
hatırlamak 

Bir başka yön ise Ortadollu bölgeııi balkına da
yatılmak iıtenen emperyalist zorbalıltm BM' de 
belirlenen ellilime tam kar,ıt olma •. BM örııü
tü Ortadollu'da ban,m lıerekU ön ko,ulIannl 
belirlemiş durumda. ABD ve ",rikleri bu ko· 
şulları yok .. yarak "çözüm" bulma peşinde 
koşuyorlar. BM kararlan ve emperyaUzmin 
davranışma bu bir örnek. 

Irmi bir Mart tüm dünyada ırk aynmcılıAma 
karşı lJIücadele ııii:ıü. Sovyetler Birliltl'nin'öne
riaiyle kabul edilen BMö kararlan uyarınca. 
G. Afrika Cuınhuriyeti'nln-u-kçı saldırean ni
telikleri biliniyor. t.raıl'in de bu nitelikleri ma
lum. Bunun için torail ile Güney Afrika'nın 
çok yakın ilişkilerinin olmaaı, özellikle 1967' 
dan sonra ili,kUerin sıkılaşmaaı bir rastlantı 
deAii. ABD ve temail ettilli emperyalist çıkar
lar BM kararlanna raltmen bu iki ırkçı ülItenin 
başlıca deateiıi ve kışkırtıc16l. ı,te BM kararla
rı ve emperyaUzm i1i,kiııine bir ba,ka örnek 
daha. örnekler kolayca artın1abilir. 

Mahkemede alacaklw oldullu adamın kendiai
ni tanımadillını söylemesine kizan Lu'm "ben 
de oni tanımayıum" dedilli fıkrada an
Iatılır. Denkta, başka türlü davranıyor. Çünkh 
en azından kimleden alacaklı delli!! KTFD'ne 
yardım aramaya AET kap16ını çalmak üzere 
BriikMI'e ilittL. Türkiye'nln bulamadıllı taze 

parayı verirler ml, n .. ıl kar,ıIanır ayn bır ko
nu. Ama bu veııileyle Klbnı ıorununun önü
müzdekl lıün1erde daha da IlÜDcelle,eceifinl 
ıöylemek yanıltıcı olmayacak. Klbna'tan söz 
edince BM kararlannı ammaamamak o1arıak
ıız. BM kararlan doArultusunda hareket edil
meli ııerektıııinl ıöyleyenler bu kararlan hiç 
unutmarnalı. Unutmak ve unutturmak !neyen
lere e_n banşçı, demokratik llÜçlerin izin 
vermeyeceklerinden kimıenin ku,kuıu olma
malı. 

B M örııütünü kendı ıdeolojık .. Idınlannın aracı 
olarak kullanmak lıteyenıerin ııiri,lmlerinin 
ııerçekler duvarına çarparak kendı üatlerine yı
kılacalıma kuşku yok. Ancak, Ortadollu'da 
Pax americana 'nın örümcek kollannm Klbnı'a 
dollru uzanma olaaı!ıllının yükaek oldullu 'u 
lıün1ardo BM kararlannın batırlanmaJlllda bü
yük yararlar bulunmaktadır. 

F. Aımanya'daki ilerici gOcle
m. da�ltllmlSl ve ya5Jklanması 

ıçın hıJkllmell eyleme ça�ırdlOI 
bu "komandO" orgUtO, 'nlstıerln 

bugun de hangi ortak yönıımıeri, 

h,JUa nangl ortak adları iotJrdOrdO-
9unun bır kanıtıdır. TUrklylt'dekl 
" kamıındo" adının esrarını çöze· 
meyenıerln dıkkatını sunuluf 

Maoculugun ,iı bombaı� böy
lece ıadece Çin yonetiminin elinde 
patlamakla hal"",dı. Bomba, yerli 
maoculann da elinde patladı. Ay
dınlıkçı maocular Guvenlik Kon,e
yi'ne .unulan t060n ke.inle,mi, ııibi 
hazırladıklan ııe Vietnam 'ın Kam
boçya 'dan ç ekilme'ini iıteyen bir 
metni bir dizi ölretim görelilginin 
imzaıına açhlar. Metinde, BM Gü
lifmlik KOnleyi 'n in "kararOOmdan 
'öz ediliyordu ama BM Güvenlik 
Konuy;'nin h erhangi bir "harar", 
yoktu. Böylece hem "",ocular, hem 
de önlerindeki kaRıda herhalde bak· 
madan imza atanlar, hauanda ıu 
dövmliş oluyorlardı. • 

c: raşit kaya 
bölııede ban,ın llÜçlanmcsine de bü- l�====================::::.ı 
yük bir ketkıda bulunacaktır. 
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Buıgaristan'da halk okuma 
odaıarl (2) �;-

.. Sosyalizinin Ir ' ,:--

kuruıu,unun 
yedek gücü 

Sanat 
kı .. kı •• kı ••..• 

Çalılaf Sovy.t Y OZ4n 
Aı./uNV Ni"iltıiviç Artu_ 
.ov·un il" oyunu olDn 
"Sö. Veriyorum" ı.mnbul 

A tatür" Kültür Merkezi 
Oda TIyatrosu 'nda ,öıteri· 
ı.riM batlad�Fatof S'ııcn· 
,a�n ç.ırirdili ve Ejtkr 
A /tıfı" 'ın YÖMttiği oyun· 
da lfl" Ye,..,.u, Alev Sc· 
ur iLc ERlin Ş.n""" oynu· 
yorl4/'. Oyunun yazan AI" 
tw:ov. Çağdaf Sovyet 
oyunlonm Pan. mUlltırara· 
.. Tiyatro Şenliğine mfl· 
yan kiti o"'rak mnım"'m· 
yor. Aynı amanda, tiyat· 
ro yönetmenliği iLc oyun· 
culuğu da oltın Artw:ov' 
un oyunIon çoğunlu�1tı 
Demokratik Alman Cum· 
huriyeti'nde .erlileniyor. 

• • •  

ı 9 79 mUlltıraraıl Ço· 
cuk Yılı ncdeni il. AnMra . 
Devlet Opore.. çocuklar 
iç in bir opera hazırladı. 
"Bir Opera Yapolım "  adlı 
yapıh Salih KDlyon lahne· 
ye koydu. AnMra iLc Iı mn· 
bul'da ,öıteriler diiz.nie· 
yen opera ..,,,,,tçılan bu 
,ö.terü.rini daha çok ço
cu/tlann ,elebileceli aaat· 
lerd. yapıyorltır. Çar,am· 
bo iLc Cuma giinleri aaat 
ı 4.00·de tüm çocu/tlar 
kendileri için lahney. kon· 
mu, altın bu operayı Izle· 
ye bilirler. 

• • •  

Lu""ça,.ki·nin yazdılı 
iLc Aziz Çalı,ltır'ın dilirrUz, 
çevirdiği "Ozfiirlüğiine M· 
vUfturu"'n Don Ki,ot" 
adlı tlya170 yapıh AnMra' 
dan ıonra ı.mnbul·da 'Ö.· 
terilerine bo,lad� Iki 00· 
Wm/ü" oyunu Ali Tay,un 
lahneye koydu. 

• •  • 

·"Genç TUrk Sinemaıınin 
Sorunion " Iımnbul Si",,· 
matek Derneği'nde ttırtıfıl· 
dL Iımııbul Sinemate� . 
Derneğı ile SIY AD 'ın (Si· 
nema Yazarltın Derneği) 
ortakltı,a dlizenledikleri 
açık otu. dm 22 Mart ,"nU 
yapıldL A ?ık oturuma SI· 
nema Yaz,n A h11a Doreay 
yön.tti, Korhan Yurtıever. 
Erden Kwrl. Yavuz OZMn 
ve Ali Habib Oz,entürk M· 
hldılar. 

• • • 

Anttılya Film F.,tilKlli' 
nde "En Iyi Yönetmen" 
ödiilünU Atıf Yılmaz 'a M· 
andıran ·'S.ıvl Boylum 
AI Yumalım "  adlı film 
AnMra ıln.makmru/Q ,61-
terilmllY' "","'ndL Kırıız 
yazan C.nıiz Ay tınotov' 
Lin yazdığı bu yapıtta bof· 
roıı.ri TUrkan Şoray iLc 
KDdlr I""nır paylafıyorUir. 
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TüRKER ACAROGLU 

Antlf ... at faally.tte bulun· 
duklan ıerekç."yl' 1941·1944 
yıllan aruıııda 480 Halk Okuma 
Od ... hükümetç. kapatılmı,. 

1911 yılında kurulan Halk 
Okuma Odalan BlrUill. 1967 yı. 
lında toplanan Yatan Ceph ... • 
nın IV. Koqre"'yl. Yatan C.p· 
h ... ·n. katılmı,. Ama Halk Oku· 
ma Odalan k.ndl yönetimini. 
özel kanıkterini korumu,. 

Halk Okuma odalarıııın bu· 
8iinkü ıö .. vleri de Sanat ve Kül· 
tür Komlteııinin 1974 'tekl I'DeI 
kurul toplantıaında ,öylece .. p. 
tanmı,: 

1· Okuma Odalarıııın halk ve 
ı.nçllk üzerindeki ulııaal ve ulUl· 
Jararuı .lIltim bakımından ideo· 
lojlk çabtınaJarmı can1andırmak. 

2· Halk Okuma Odalarıııın 
eilitael·kültürel faaliyeti il. sosya· 
lIat bünye IorunJan araamdald 
ballı daha çok ııkılattırmak. 

3· Okuma OdaJennı. çalldq 
insanın IaDat ve estetik .lIitimi 
ıçın aktif bırer ocak durumuna 
dönÜftürmak. 

4· ör8iit ve uysuıama aJaı:ım. 
da. kültür ve .Rltim. bo, zaman· 
ian d.lI.r"ndlrme. eRlence ve 
dInI.nme. daha bol ürün alma. 
be, 8iinlük i, heftaaı ko,uIIanna 
uyma a1enIarında Halk Okuma 
Odalenna daha büyiik bır rol v. 
yer v.rmek. 

Bu b.ııı bqh ıörevleri yerine 
ı.tirmek için. Halk Okuma Oda· 
ian kltaphklar v. okuma aa\onle· 
n açıyor. Halk e�ltiml kun1an 
düzenliyor. amatör aanat temail· 
leri v.riyor. halka tanm kunlan 
açıyor. klüp"r ve dernekler ku· 
ruyor. 

Devlet. Bulaarlara özp bır ör· 
ıüt olan Halk Okuma Odalannın 
ılU,imlni "illarnak için her türlü 
özeni ıösteriyor. Bunlann uluaa\ 
kanıkterinl koruyup leU,tirmak. 
faallyet"rini Bulıar haikmm .n 
ıııınc.1 IorunIarına bailJarnak Için 
çaba harcıyor. O yüzden. 1968' 
de Partinin aldıilı bir karar i ... · 
ilinc •• Halk Okuma Odalan: Sa· 
nat ve Kültür Komlteal alatemın • 
alınmı,. BöYI'''''. amatörlerin 
ooayo·kÜıtür.1 ör8iitü olarak. 
Halk Okuma Odalan. Sanat v. 
Kültür Komitesi çalı,ınaJannda 
ki, ... ı ve toplumaal lirI,im ilke· 
linin lüÇ"nlP zenslnle,m,"ne 
yardımcı oluyor. Bır milyonu a,· 
kın Halk Okuma Od... üy ... . 
Bu.,arlatan·ın kültür mücad ..... · 
ni yönetmekla sorumlu toplum· 
aa\ bır .!ateme balllanmı, durum· 
da. 

Bulaariatan 'da Halk · Okuma 
OdaJennın .. yılı 4 bın 333. Bun· 
Iardan a bın 946'. köylerde çalı· 
,ıyor. Gerly. kalan 387'" k.nt· 
larde. Bu.,ar IÖnesanaı dönemin· 
d.n 9 EylUl 1944'. kadar Ulked. 
Halk Okuma Odalan ıçın 485 bl· 
na yapılmı,. bunlara ıoayallat 
devrlmd.n sonra 1869 y.ni bina 
dlha kattmı,. Böylec. toplam 
olarak 2 bın 381 binalan var. 
Bunlardan 263!U k.ntl.rd •• 2 bın 
118'1 köyı.rd •. 

Şımdı Bulıarlatan'da Halk 
Okuma Odalarıııın 4 bın 333 ki· 

taphilı var. Bu. 19S9'dakl .. yı. 
nın ıkı katı. Bu kitaplıklarda 22 
milyon 733 bın 323 .cUt kitap 
var. 1972 yılı bqından 1973 yılı 
uk üç ayı ıonuna kadar. yani 15 
ay ıçınde bu kltaphklar 1 .mllyon 
641 bın 617 okuyucuya 28 mil· 
yon 500 bın kıtabı ödünç ver· 
mi,. Aynı zamanda 2 bın 928 
konferanJ verilml,. 7 bın 585 ki· 
tap tartlfmuı )'apılmı,. 1490 ya· 
zarla löfÜtme düzenlenmi,. 18 
bın bqkaca kültürel ılrltlmd. 
bulunulmu,. 

Halk Okuma Odalaruıda ,im· 
dly. kadar 253 y ... 1 müzo açıl· 
mı,. Bunlann kol.ıı..ıyonJan. bu· 
lunulan y.rin I'Çml,1 üzerine 
ara,tırma yapacaklara bırer mer· 
k ... birçok y.rin tarihiyle iJPII 
nadir Iftç v. ı ... çı.rin saklandı· 
ilı birer d.po olu,tııruyor. 

Halk Okuma Odalarıııın ı.nel 
konulan anlatan 1102. uzıiıaıılık 
denleri veren 337 halk üniversı· 
tali var v. bu kurumların 865 
bın 886 kltl öitrenlm ıörüyor. 
Bunlar ,Imdly. d.k 15 bin 254 
den ve konferana dinI.mI,l.r. 

30 Hazıran 1973'e kadar Halk 
Okuma Odalaruıda 6003 amatör 
artiıt topluluilu kurUlmu, ve la· 
zı ...,..t türı.rini fal olarak uy· 
8ulamı,lar. Amatör te1lllil tcıplu· 
lukianıııı sayııı 1514. amatör 
koro topluluklanıwı .. yısı 1085. 
halk türkÜı.ıi topluluklanıuıı ... 
yili 1034. kluik vokal korolan 
405. halk müziRi orkaotralan 
254. dana topluluklan 744. hafif 
müzik topluluklan 319. satlrlk 
konularda r.sital v.r.n 8'Uplar 
177. Bu yapımlara katılan ama· 
tör artııt ıayısı 137 bın 763. 
Bunlardan 91 bin 71 7'a1 köyler· 
d. oturup çalı,lyor. 1973·te Ber· 
lin ·d. )'apılan X. Dünya Gençlık 
ve öRrend F.at1vallnd.. Bu.,ar 
Kültür Del.ıuyonu tam 49 ödül 
kazanım,. 3. Cumhuriy.t FoıtI· 
VaLIne 450. 4. Cumhuriy.t Feat1· 
vallne 691 amatör wat 1Dplulu· 
Ru katılmı,.  bunlar toplam ola· 
rak 528 altın madalya. 319 p. 
mü, madalya. 202 bronz madaı· 
ya kazanmı,lar. 

Çok ıayıdaki Halk Okuma 
Oda1arında müzik. bale. modem 
dana. hltab.t. b.\aiat. tiyatro. 
reaim okullan ve klüplerı kurul· 
mu,. Bu 2 bın 750 okul ve klübe 
k.ndl !atekl.rlyl. devam .d.n 70 
bın ki,ı. uzmanlık d.nlerl ıörü· 
yoriar. 

Son üç yılda. KIrLI 11. M.to· 
dil' kard.,lerin Slav ılf.be"nI 
yarattıklan iün olan 24 Mayıs'ta 
kutlanan Ilulaar Kültür ve Ed.bl· 
yat Beyramı dolayıaıyla. D.vlet 
Konayi 170 Halk Okuma Oduı 
U. bunların bın b., üye"nl ni· 
,an1a taltlf atml,. Gen. bu v.ai· 
I.yle Sanat ve Kültür Komıte ... 
Halk Okw.... OdaJennın çalı,· 
kan. ıayratll 4 bın 500 p.naıell· 
ni "Halk Okuma Odalan davaaı· 
na Uyakat" madalyuıyla ödül· 
I.ndlrıri,. 

122 yıllık bır I'Çml,1 olan 
Bu.,ar Halk Okuma Odalanmn 
'illtael v. kUlt�1 çalı,ma1an. 
U.rlye dönii<. ptllid. artan bır 
bqanya u1e,lyor. Ba,arılarla do· 
lu Jtçml,ı 11. bUlUnkü parlak du· 
rumu. bunun ıarandıldlr. 

Bulaarlatan Devı.t Bqkaru 
Todor Jlvkov. on yıl önce. bu 
konuda ....,ıan söyı.mi, :  ''Halk 
O�uma Oda"'nmız. özgiin bir 
kültür hazinemizdir. Tariht. v. 
günümüzde iyi bir "nau vermif 
o"'n bu Oda"'rda. müt.vazi bin· 
Ierc. üyeden kurulu bir ordu f.· 
ragatle çallfır. Yurtsever bir 
amaç güd.n bu kuruIUf"'r. haklı 
o"'rak. d.rin bir lay/llya "'yık· 
tır. " 

Bulaar Sanat ve Kültür Komi· 
teııinin 30·31 Ocak 1969 tarIbJıı· 
de Sofya'da toplanan 4. Oenel 
Kurulunca kabul edılen Halk 
Okuma Odalan Tüzüilü 12 .. yfa. 
lık bır !ıro,ür biçimind. 6 bın 
adet buıJmı,. Dört bölüm içinde 
27 madded.n olu,uyor. 

Bu"ar Halk Okuma Odalan· 
nın amaçlan v. IorunJanyla ça· 
h,ma blçlınl.ri üzerine yukanda 
kısaca b;1ııi vermeye çalı,tım. 
ABıI üzerlnd. <turmak Iıtedillim 
nokta1ar. bunların kurulu,u. ör· 
ıütl.nme". maU v. maddi kay· 
naklandır. 

Balııma .. bır. .ilitael-kültiini 
kurum olan Halk Okuma Odalan 
halk tarafından kurulur. Birkaç 
kI,i biraraya I.Up Tüzüilü ıöz· 
den I'ÇIrlr. �. yazımına bqlar. 
Bu üy.ler Okuma Odaaının kuru· 
culan olur. önce Okuma Odası· 
na bır ad .. çer. Yönetim Kurulu 
ii. Denetım Komisyonunu .. çer. 
Yeni kurulan Okuma Od .... n 
Sanat ve Kültür klımitesindekl 
d.ftere kaydedlUr. 

Nüfuau 10 bine kadar olan 
köylerde bır t�k Okuma Od ... 
açılır. Gerekainme duyuluna. 
Okuma Od... kendı ,ub ... rInI 
açar. Okuma Od ... yön.tim Ku· 
rulunun karanyla uzak .. mt .. rd. 
maballelerd •• orman. tanm. hey· 
van i,ı.tmelerlnde şube açılır. 
Bunun için n Sanat v. Kültür 
Komite .. nın onayı ıereklr. 

Nüfuz aZaJmUı ya da köylerin 
blrı.,tirilme" ned.nlyl. Okuma 
Od&IUIUI kapatılma •• O.n.1 Ku· 
rui karanyla olur. Kapenan Oku· 
ma Odaaının mah·mülkü. n Sanat 
va Kültür Komitealnln tayin .de· 
celll bqka bır Okuma Oduına 
d.vIr ve teııllm .dIUr. 

14 ya,ını bltir.n her Bu.,ar 
yurttqı Okuma Oduına üye ola· 
bilir. Adayların ba,vuruau üzeri· 
n.. yön.tim Kurulu y.ni üye 
alır. Gençlik d.mekleri. Okuma 
Odalenna koıı.ktlf (topluca) üye 
olurlar. 

Okuma Od ... üy.ı.rinln hek· 
lan ve ıörevlerl "",lardır: 

a) Okuma Odaaının yönetim 
kuruUarına üye .. ç.r "" .. çilJr. 
ler; 

b) Okuma Odaaının kıtaph· 
ilından yararlanırlar; d.nI.ri. 
konf.rırıalan. konaerl.rI. temaU· 
ı.ri. _Rlenc. ı.celerlnl. mdyo ve 
tel.vlzyon prosramıarını. batka· 
ca kil1tür olaylannı IzlerI .. ; Oku· 
ma Oda.auıı Ilila\n. ıö .. kurul· 
mu, amatör IaDat topluluklan· 
na. klüpı.rln •• d.m.kI.rin. katı· 
hrlar. 

c) Okuma Odaaının 1'''1 ku· 
rul ve yönetim kurulu karadan. 
na uyarlar; 

d)  Oyellk öd.nteılnl öderler. 
öd.ntl miktarını Okuma Oda· 

aının ı.nel kurulu kararlattuır 
(yılda 0.60 I.vedan az daınaz). 
Kollektif üy.ı.rin öd.ntlalnl. 
Okuma Od... il. Dem.k yöne· 
tim kurullan ortakJate karariat· 
tllT.oiaıı&ldara IÖ .. d.ill,lr. 

Okuma Odaaının üat o ...... 
olan üye"rIn len.1 kurulu. ber 
yıl .n az bır kez toplanır. Burada 
Okuma Odaaıuıı ön.mIi ıorun\a· 
n. eilitael·kültlirel faalIy.ti. yö ... • 
tim. ör8iiUenme. maddaeal "e 
malı durum ..b. pbl It\er ve LO· 
nınlar ıörütülüp kanırl .. tınlır. 
l1d yılda bır Okuma 0daIaWı be
sap ve _çim toplanbla yapılır. 

YÖDetim Kurulu Okuma Oda· 
aınm malmı-mülkünü yönettiili 
Ilibl. kadrolara memur v. hizmet· 
Li tayin eder. Okuma Odaaıuıı Iç 
hizmet tiizüilünü hazırlar. MeoIek 
birlikleriyI.. bqkaca toplumaal 
ör8iiUer v • •  nat1tlilerl. aıkı ı,blr· 
Uııı halind. çalı,ır. 

Yönetim Kuruluna d.vlet ve 
kUltür adamlan. uzmanlar. ı.nç· 
"r. i,çU.r. üreticl\er; kltaphkla· 
nn. an-ıatör sanat topluluklanıuıı 
demek ve klüpların. halk üniver
litel.rInIn. çocuklara müzik ve 
bale okullaruım. yabancı dU 
kura1arının. mü .. koU.ıı..ıyon1e· 
nnın ve bqkaca kültür ııiriflrnla· 
rının olu,turu1mumda. çalı,ma· 
larında. ör8iiUenmesinde yardım· 
cı olurlar. 

Bulaar Halk Okuma Odalan 
balııma .. tüz.ı kI,Ulklenllr. P.k 
çoRunun "Naradno ltali,te" 
(Halk Okuma Odoaı adb süreli 
derııil.ri vardır. 1870 yılında ku· 
rulan "Çitall,te" (okuma od ... ) 
derııialni .... Sofya'dakl Kültür 
Komlta .. buıün d. ayhlt olarak 
yayımlamaktadır. Bwılarda ta· 
mı, ve ıenç ozanların ,Ur"ri. y •. 
ni yayın tanıtmalan. halkın sanat 
ve .stetik .lIltimlyl. i1ııi1l yuılar • 
Okuma Odalarıııın ç"ltU faall· 
y.tlerln. uı,kin heber v. yuılar. 
Kültür Komi tesinc. alınan karar
lar. ünlü yazar ve ozan\arla ıı,ııı 
Ince"mel.r. dolla. aile. yatam. 
ahlak ..b. konularda yazılar. bul· 
maca .... biIm.""ler. ıüldürü yası· 
ian ve karikatürler yayuılanır. 

"Çıtalı,te" derıııaı. Buıaarıa· 
tan halk okuma odalarıııın çok 
yönlü çalı,ınaJarmı Yanıltan tek 
halk kültürü derıı\lldlr. Burada 
yayınlanan makaleler. roPörtal· 
lar. bqkaca mataryolJar halk 
okuma odalan yöneticlJarln •• ki· 
taplık memur v. uzmanJanna. ti· 
yatro. müzik ve dana topluluklan 

i yöneticil.rIn •• halk üniversiteı.· 
rln •• müzecil .... fotoilref ve li· 
nema klüplerine yardımcı olmak· 
tadıro Bu d.rııi. tanınır .. , yazarla· 
ra, .ı.,tirrrmnlere, ozanlara, ,a· 
z.tecil .... bestecilere y.ni yapıt· 
ian ıçın y.r ayırır. 

Bizim Köy Enıtitülerimi •• 
HaIk.vl.rimlz ve Halk Odalan· 
MIZ Ilibi. Bulıar Halk Okuma 
Odalan da dünyada i111i uyandır· 
mı, ; Irak. Mwr. Libya llibi Arap 
ülk.ı.rinden b.y.tl.r ı.llp bu ör
ıütü In""l.mI,l.r. k.ndi ülkeı.· 
rlnd. kuracaklarını söyl.mi,l.r· 
dır. Türkly. ,bi .n az yüz yıllık 
bır l.n.1 kitaphk 1.I.neli bulu· 
nan bır ülked. Buı,ariatan Halk 
Okuma Odalan iqütünden alına· 
cak denl.r vardır sanınm .  



"Nazım türküsü" 
ve Livanel i 

NEJAT YA VAŞOCLU 

Zülfü Livan_Ii'nin "NAZIl\oI 
TORKOSO" adlı uzun çalan 
için ortaya çıkan, çaşltlilik i/ö.· 
teren b_IIenii,r ve bunlann şu 
anda bir sonuca ballanamaması, 
soruna daha ııeniş kapsamlı bak· 
maya zorunluluk ıetiriyor. 

P"atik olarak baktıllımızda, 
müzik alanında şu anda yapılan 
çalışmalarda kabaca iki durum 
I/öz, çarpmaktadır. Birinci.i, yö' 
re .. 1 rrii zikten yola çıkarak işçi 
kültürünce ulaşılması ıereken 
çalıdaş v _ _  vrensel bir yorumla· 
mıyı. devrimci bir özü içeren ai
diş. Diller i .. , daha önce çok .... 
U müzik kültürü edinebilmiş kişi' 
I_rin , bu birikimi_rini, yöresel 
müzillin öııeleri ile kaynaştırma' 
.ından dollan ürünler olarak lö
rülebilir. Bu iki koldan yürüyen 
plişmenin birbirini de etkileye
rek, çeşitli deneylerle, smamalar
la bel U bir aşamada tek bir okul 
durumuna, i,çi Sln!fı müzilinin 
işçi sınıfı harekatine balllı ola
rak, kendi kurallannı yan olu· 
şumıarı ile birlikte diyalektik 
olarak oluşturdullu bir duruma 
u1aşabilecellini düşün_biliriz. 

Kabacayaptıllımız bu deller
I_ndirmede, birinci arupta yer 
alacak olan Zülfıi Livan_Ii, plak 
kapaııında yer alan açıklamasın
da; Saz eşliılinde Nazım şiirleri
ni eziPlendirmaye ulr.fma.&lmn, 
başanıızlıklar zinciri iie sonuç
lanmasını, haklı olarak, ,iirlerin 
pleneks_1 halk ,üri olmayışına 
balılıyor. Nazım'ın ,iirinde çalı
da, ve evron .. 1 nitelikler oldullu 
aibi, halk, divan ve b_tı ,ürini p
yet iyi bilerek yorumladıllını 
löıteren ö.,Wkler oldullundan, 
"ailenirken de aynı paralel yapı
lı, en az aynı düzeyde bir müzik
ı. kayna,malıdır. Sözlü müzikte 
yerine ,öre bazen SÖZ, bazen de 
müzik, ön planda olabilirse de, 
bir çalışma iik bakışta müzik ça
lı,ması nitelillini ta,ıyona, ilk 
etkinin müzikten ııelebilecellini 
kabullenmemiz ııerekir. Bu lö
rüşten kalkarak, böyle bir çalı,
mada i müzik .özden daha önde 
t .. ir eder, bu da müziitin aynca 
önem kazandıtını ıÖ&torir diye
biliriz. 

Yukanda yazılanlann ı,ıllın
da, "Nazım Türküsü"ne bakacak 
olunak, haman alı,tılımız ve 
"ıu"m ürüriü olan ezlUeıle kar-

,ılaşıyoruz. Bu ezailer bütün tür
küleıde eııımen. Hatta "18z" eş
Ullinde bOltelendikleri hemen ak
la ıeliyor. Züliıi'nün balllamaıı 
ile ürettiııi türkülerde, otımtlk ez
ailere 0rııWa çok seslilik yapılina 
daha çok uy_biiecek bir nota dü
zeni ve ritmi olması, çok sealen
dirme)'e kuşkuauz yarar4 olmuş. 

Ba,ka bir deyişle, yerel bir sa
natçının ezlileri üzerinde .ynı 
başanda bir çok .. s1endirme ya
pılamıyabilirdi. Zülfıi'nün bu ko
nudaki biiıisi şüphe ıötürmez ol-

masına kar,ın. usaz"dan yola 
çıktıRı için olmalı ezlli ve ritm
lerde şiirin ııerektirdiRi oranda 
zenainlik ıörülmüyor. Ezai verit
min bir ölçüde sınırladıııı, bilinç
lice .eçilmiş dollal .esli çalııılann 
kullanıldıllı bir çalışma da bunu 
iideremiyor. Bazı lörü,lere löre 
de bu çalışmanm - tam oturma
mı, - olması bence daha iik baş
ta müzik üretilirken, çok .. sIili
llin tımıdıllı .onsuz olanaklan 
kullanamayıştan dollmakta. Baş
ka bir deyi,le, vanlmak i.tenen 
sonuç ilk ba,taki çalı,maya (ez
ıınendirrneye) yeterince etki et
me!iydi diyebiliriz. Bunu aşabil
mek için de "saz"ın lusıtlı yapı
ıından kurtulmak ya da .... z . .  
aletini ıeliştirmek ııereklyor. 

Bütün bunlann, konuyla i1aili 
kişilerin tümünün yararlandıllı 
bir deney olduRunu, bu çeşitli 
deneylerin yukanda bahsettiRi
miz süreci oluşturduRunu ve bu
nu hatırdan çıkarmıyarak "Na
zım Türküsü"nü deterJendirme
mizin bilincinde olmamı; ıere
kiyor. Bu olu ,um .ürecinde 
önemli bir yer tutacak özenli bir 
ekip ça4,maal Ile olu,turulmu, 
dinledikçe a4şılıp, sevilecek bu 
yapıtta, payı bulunan tüm ki,iie
ri, düzenlemeleri yaoan Atilla 
Ozdemirolllu 'nu, stüdyo teknia
yeni Ihoıın Apça'yı vokellerde 
emeııi ııeçen Melika Demirall'ı ve 
nihayet Zülrıi Livaneli 'yı başarı
lanndan dolayı öznel deRer yar
ııılanndan uzaklaşarak kutlamak 
,.rektilll inancındayım. 

Kapak ııratıllinl Abidin Dlno' 
nun yaptıllı uzunçalarda yar alıın 
parçalar araaında "Karlı Kayın 
Orrrwıı'" üç AZın birbirini .... 
I.ndirdilli "Oç Saz" ve Atilla Oz
d.mirolllu 'nun beıto" "Nazım 
Türküsü" kanımca en dikkati çe
kan ça4,malar. 

• 

hele bebek 
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IMünde yat a/lriB .... ,;., 
yapı. 'Cı'" cı.ıa "'b,k 
_ çok ııöriinlln iıan 

yazı bahan 

ATILLA AKDEMlR 

Yazar örgütlerimiz 
Her öll/Üt kendi lörev ala

nında toplumsal bır simaedir. 
Amaçlarıru doııruladıkça, ya
şama geçirdikçe kaniusal ıücü 
aııırlık kazanır. Sayııınlıııı ar
tar. 1960'lardan .onra Türk 
Edebiyatçılar Birliili 'nin yö
netimini (elçilik, milletvekillI
Ili, banka yönetim kurulu 
üyelikleriyle sözetilen) eski 
edebiyatçılardan arındıranlar 
iki ana ilkede birleşmişlerdi : 

1- Anayaaa! özıürlüklere 
sahip çıkmak, 

2- Orııüt bilinci kazanmak. 
Yayımladı!!ı bildirilerle, 

düzenlediili basın toplantııBn 
ile ve yürüyü,lerl, Edebiyatçı
lar BirUIIl'nin antldemomtik 
yaaalar, özellikle 141 ve 142. 
maddeler konUlunda hukuk 
çevrelerini, işçi sendikalarını 
uyarınada önemli katkılarda 
bulundullunu söyleyebiliriz. 

Halit Fahri Ozanaoy'dan 
Kemal Tahir'e,  Mellh Cevdet 
Anday'dan Afşar Timuçin'e 
kadar eili yıllık dönemin' ya
.zarlannı 141 ve 142. ınadde
Ierin kaldırı1maaı dolrultu
sunda bir yürüyüş kolunda 
birleştirme ba,anaı T .E.Birll
iii 'nin öncü eylemlerinden biri 
olarak dellerlendirilmelldir. 
Okuyacaııımız bildiri 1962'le
rin tarihini ta,ır. 

..... 141 ve 142. maddelerin 
kaldmımaıını özeilikle istiyo
ruz. çünkü kurulu düzenin 
uşaııı olmayan, daima halktan 
yani doıırudan haklıdan güzel
den yana olan sanatÇı, her za
man şüpheyle karşı1anmı,tır: 
Eserleri toplatılmış, kendisi 
mahkemelere verilmi •• savun
duııu ilkelerin bedelini hapis
lerde ve 'ürııünlerde ödemiş
tir. Biz, yirminci yüzyılın 
ikinci yarıIlnda, en ilkel ııer
çekıeri .öylemeyi hAlA bir 
kahramanhk işi olmaktan Çı
karmak istiyoruz. Biz dünya
nın ve Türkiye'nin ııellşim 
çizai" üzerinde halkımızla el 
ele yürümek için, dilimizi 
baRiayan, kalemimize klllt vu
ran, özııürlük düşmanı tqizm 
kalıntuı kanun maddelerinin 
kaldırılmallDl ı.tiyoruz." (A
taç derııi.i, l Ekim 1962) 

Nedlr ki, birkaç etldli ıece 
düzenleyerek, Iki üç kez YıJIık 
yayımlayarak kamuoyunun i1-
ııWni çekmeye ba,layan T .E. 
Birııııı, üyelerinl, öll/Ütlenma· 
nin lıtedilli "aaııari" bilince 
ulaştırmada yetenlz kaldıltın
dan lörev alanından Çekllmif
tir. 

Bu tür kuruıu,larda öll/Üt 
bilincinin vazıeçllme. ölçütü 
üyelerinin ödenti yükümlülü
Rünü aıradan bir lIörev olarak 
dellerlendirip aavaaklamamaaı
dır. 

Maurice Thorez, buııürıler
de okudullum "Hallan Olllu" 
adlı kitabında ,öyle yazıyor : 

"Büyükbabam tam bır tut
ku, ateşli bır inanç, &OMUZ 
hir özvariyle kendinl Işçi 1ınI
tının kurtuluşuna adamı,tı. 
Bakmaıı Ilereken on çoc:ullu 
oldullu halde düşük ücretin· 
den önce ıondlka ödentUlnl, 
&Onra da ıı .. ete" 'Kuzeyin 
Uyanı,ı' ıçın haftada Iki me
tellii! ayırmayı Ihmal etmlyor
du." (I. 14) 

Türkıye Yazarlar Sendlk ... 
buaiin, toplumaal aavqımın 
(mücadelenin) limııelerinden 
biridir ku,kUluz. 

Meaıek özelllklerimlz, 

Yayım alanındaki hızlı ka
pitaUatleşme , 

Yaratma özıürlülümüzün 
tarih boyunca .iyaaal Iktidarla 
çell,mesi, 

Tek parti döneminden beri 
devlet kurumlanndan yararla
narak öll/Üt1enen tqlzmin 
meydan okuma aşamasına 
eelMesi, 

Bu simaesel gücü, pratikte 
daha büyük ve somut allırlık
lar kazanmaya zorlamaktadır. 

Gerçi bu qamada, T.Y.S.' 
de .. yısal artı,la birlikte örıüt 
bilin cinin yaratıldıııı bir ıer
çektir. 

Kamuoyuna açık çalı,ma
larda yerindelik vardu. 

Anayaaal hak ve özııiirlük
lere duyarlık ıösterilmiş, özel
Ukle 141 ve 142. maddelerin 
uyaulanmaıına karşı tavır al
ma görevi -aynm ııözetilme
den- yerine getirilmiştir. 

Demokratik kuruluşlarla, 
yerel yönetimle ortak çalı,
malar yapılmıştır. 

Meslek .0run1anmız, hiç 
deıınse gündeme alınmış, çö
züme ulaştırı1ması yolunda ai
rişimlerde bulunulmuştur. 

31 Mart - 1 Niaan ııünleri 
toplanacak olan IV. Genel 
Kurulda okunacak "Çalışma 
Raporu "nda vurııulanan bu 
ıorçeklerin bizce en önemli.ı, 
öll/Üt bilincinin yaratılması 
yolunda elde edilen kazanım
dır . Raporda bu ıerçek şöyle 
ifade ediliyor: 

"... Ne sosyal demokrasi 
reçeteleriyle, ne yüzeysel de
Ri,ikIerle ve adına 'retorm' da 
denlıaa yamalar ve ıörüntü de
ııi,tiren çabalarla bunalımla
nn önüne ııeçilemeyecek if
ıizllk sona erdirilemeyecek, 
pahaWık önlenemeyecektir. 
Onun içindir ki, emperyaliz
min en lerici kesitnleri bunalı
mın tepkilerini önlemek ama
cıyla ve dı.ipUn anlayışının 
dürtüaüyle f.,ı.t f�ülleri ıe
çerll kılmaya çalı,ıyorlar .. / . 
Bu ıerçeRin bilincinde olan 
işçi IınIrımızın devrimci ke"
minin öncülüilündeki tüm ile
rici demokratik ııüçler, bu 
kanlı yönetimin Türkiye' dıt 
bir süre olaun eııemenllline 
olanak bırakmamak için etkin 
adımlar attılar. IDua1araruı 1'
çi hareketinin dayanı,maam
dan da IlÜÇ alan antitqiat, an
tiemperyaliat, antişoven ııiri
,Imlerde TYS olarak yerimlzl 
aldık, çalı,malara katıldık, 
eylemlerde birlik aaııladık./. 
Sınıf ve kitle aendikuı olarak 
TYS bilimael &Oayallzme balllı 
olmakla bırlıkte &OlyaliJmin 
yorumlanna, yönetim tartı,
malanna, fnıkaiyonianruı çe
kI,melere kanınıaz ve TYS' 
nln tüzel kI,lIIlinl bunlann 
dışmda ve üstünde tutmayı bi
lir." (I. 6) 

TYS'nin IV.  Genel Kuru
lunda da bu temel Ilkelerln ti
tizlikle ııözetileceli ; yeni ça
lı,ma dönemine ı,ık tutacak, 
bilimael aooyall.min temel il· 
kelerine balllı olan ııerçekçl 
kararlar alınaca!lı ku,kuauz
dur. 

"Kendini yaratan 
yazıilin örnekleri . . ." 

Ankam 'do çıkan "Seıımiz "  
de"';'lnln bG,yaz18lndo (Mart 

1979, .ayI 1 1 6), şcUrce bir du
yariıRı ıçınde taşıyan bu dört 
,özcühle, bah romanının şim
di benlm6ediRI tekniRe öy
kün"",lu kmanıyor. Çünkü 
"hiç �n teknlRlmı yönelenler, 
tek tek birey Içindeki .oyulu 
incele"",ktedirler. OylO ken
dini yaratan )/4%ln, Kemo.l Ta
hir, Orhan Kemal. Yaşar Ke· 
mal örneklerini vermiJtir. " 

Ve "iManın özü kendi gerçe
Ri içinde toplu_al Illfkllerin 
toplamıdır. " 

Bana do doRru görünen 
yargılar bunlar. 

DÜfünellm : mUlçuluk an
layışı" nerede iBe "şovenum" 
le dlnek tema .. durumundo 
olan şair Mithat Cemal Kun
tay "Vç ı.tanbul"do; bır dö
neminde ''Tumn Yolu " hayal
Zerine, bir döneminde "Ame
rikan Mandcuı " dÜfüniiaüne 
kapılan Hallde Edip Adıvar 
"Sınekıl Bakkal"do tari".,1 

gerçekleri klfilerin konumla
nndon .oyutlamı, olaalardı, 
zaman boyunca getirdikleri 
değerler üzerinde birleştiRI
miz bu iki ramandan ne kalır
dı ortada? 

Oysa "Vç ıstanbul"da Ad
nan burjuvalaşma .ürecine gi
ren bir toplumun. okumuş or
ta tabGka bireylerinin .Imgesl 
gibidir. 

''SImıkil Bakkal"do herk .. 
ayn bir gerçeklik taşır. Rab/a 
Ile Vehbi Dede, topluma gö
r,n gözlerle bGka bGka, top
lu .... al olanı öRrenmlşlerdir. 
P,regrinl, kendı ,mı(ınm bi
lincin, ıohiptir. A bdü/hamit ' 
in ıomy nazın Devlet kavramı 
/le Padlfahı bülÜnle,tirmenln 
yanll,lıRml ve azabını yOfOr. 

Orhan Kemal'de kapltalUt
Ie,,,,,,nln hızlandıRı ,,,,,,,de 
ancak. bu yenı döne,..., özl/ii 
IOVGfım koşullarmın ICIIIC18ml 
çeken inoanlar görürüz. Kapi
talizmin YCllOlarının geç.rll 01-
madlRı bir düz.n u mudunu 
yaşadıklan lÖylene,...,z onla
nn. 

Varlıklanyla düz.nin ıoh
teliRin� çarpıklı""ı. çirkin li
Rini vurıularlar. 

K.ndlllRind.n ,ınıf ol"", 
a",maoındodırlar çü"ltii. Aç 
inoan karnını doy urmak gter. 
KapitalUt "artı deler" pe,ln
d.dlr. 

Smıflı toplumu" bu, yüze
y. vumn ıı.rç.klerln� Iıııcııı 
g.rçellnden ıoyutlamaz or
han K.mal. 

Yaşar K."",ı d. bu ,.rç.Ri 
yineley. yln.ley. ııurıular. 
"Orta Direk "t. M.ryemc. Ile 
ollunun Çukura ..... 'ya Inlfleri 
"özün t"ı"ili"dir. S •• miz 
d."';'lnin "hiç �n tehlRi "M 
yömı/dlklerlnl ,özl.mı.dlll 
yazarlann "" .nl düz.yi ula
şamaz IMGno'lunun o kor
kunç zorunluluna. 

Ba,ka dii,ündliren yazılar, 
All Y�"'ln, HÜ%eyln Yurt
taş �n, F.riha A ktan �nkl"r 
tlb� birkaç kez olıu"", ut'Ri 
uyandımn ,Ilrkr d . ..... r S .. I
miz 'd •. S.vin.rek okuyorum. 
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TüTED GENEL BAŞKANı YüRüYüŞ'üN SORULARıNı YANıTLADı 

HOKOMETIN, SON ZAM KARARLA· 
RINOA SOMUTL.ANAN EKONOMI poL!· 
TIKASI KONUSUNOAKI G ö ROŞLERINI· 
zl ACIKLAR MISINIZ1 

Gerçekten hükümetin ekonomi po· 
litikası son zam kararlannda çok açık 
bir biçimde somutlanıyor. öyle anlaşı· 
lıyor ki; ekonomik bunalımdan çılaş 
yolu olarak hükümetin buldul!"tı tek 
çare ( ! )  zam uygulamasıdır. CHP aeır· 
IıkJı hükümet, Türkiye'nin emperyalist 
kapitalist sisteme baeırnlı, onunla bü· 
tünleşme ilişkileri içinde bulunan geri 
kapitalist yapısını deeiştirilmesi müm· 
kün olmayan bir veri olarak kabul et· 
mektedir. Daha da önemlisi; bu yapıyı 
korumanın, sürdürmenin gerekli oldu· 
l!"tına inanmaktadır. Hükümet mevcut 
yapının deeiştirilmezlijtini de her şey· 
den önce, bu yapının egemenleri olan 
Türkiye burjuvazisinin çıkarlannı ilgi· 
lendiren parametrelerin "dejtiştirile· 
mezli�i" biçiminde algılamaktadır. Bu
na paralel olarak da Türkiye'nin .em
peryalizmle olan baeımlılık ilişkilerine, 
dokunulmazlıjtı olan bir tabu gözüyle 
bakmaktadır. Durum bir kez böyle 
kabuUenilince, mevcut kapitalist siste· 
min dojtasından kaynaklanan bunalı· 
mın aşılabilmesi için bulunabiltın tek 
çare de yalnızca işçilerin emekçilerin 
çıkarlannı ilgilendiren parametrelerin 
de�iştirilmesi olmaktadır. Son zam ka
rarlanyla yapılan da budur. Hükümetin 
a�ırlıkJı kanadı, 5 Haziran seçimlerin
de vadettieinin tam aksine, işçııere, 
emekçilere sorumlusu olmadıklan bir 
bunalımın yükünü taşıtmaktadır. 

EKONOMI K BUNALıM YASANAN 
BI R GERÇEK. ' BUNALIMOAN Ç ı K ı Ş  
I ç i N ,  EllER YANILMIYORSAK, i şçi
LERIN EMEKÇiLERIN ÇıKARLARıNı 
ILGI LENDI REN PARAMETRELERI N DE
III şTı RILMESI YERINE BAŞKA OLA
NAKLARıN VARLiılıNA i SARET ET· 
MEK ISTlvORSUNUZ' BU OLANAKLAR 
NELERD ı R ?  

Aslında iç  pazarda yüksek fiyat uy
gulaması, buna karşılık reel ücret artıŞ 
oranlarını da fiyat aruş oranlan altında 
tutmak yoluyla tüketim harcamalan 
kısıtlanmaya, tas8rrunar arUnlmaya 
çalışılıyor. Böylece, fiyatlann dizgin
lenememesi ve yüksek enflasyon oranı, 
yatınmlarda iç ve dış finansman açıjtı, 
kamunun cari harcamalannda ve dış 
ödemeler dengesindeki açık ve Işsizlik 
biçiminde somutlanan mevcut bunalı
mın önünün alınabilecejti varsayılıyor. 
Ne var ki tutulan bu yol, çıkmaz yol
dur. Zira ne işçilerin, emekçııerin ken
dilerine taşıtılmak istenen yükü omuz
lamaya takatları kaldı, ne de kimsenin 
bu yükü onlara taşıtmaya hakkı var. 

Mevduat ve kredi piyasası, banka
cılık ve sigortacılık, dış ticaret ve top
tan ticaret, vergi ve plan uygulamalan, 
madencilik, enerji ve imalat sanayiinin 
ana sektörleri üzerinde kamu denetimi 
kurulmadıeı, tekeUerln gücü kınlma· 
dıeı, dış ilişkilerde ba�ımsız bir yol iz· 
lenmediei sürece bunalımdan ÇıkıŞ yo
lu bulunamayacaktır. Halbuki bunlann 
tümü, objektif olarak gerçekleşti�lnde. 

işçilere emekçilere bugün taşımak zo
runda bıralaldıklan yük yüklenmeden 
bunalımdan çıkılabilece�i bilimsel ola
rak da kanıtlanmıştır. Türkiye İşçi Par
tisi'nin Demokratikleşme İçin Plan'ın
da bunun yolu, yöntemi, getirecejti so
mu kazanımlar gözler önüne serilmek
tedir. Bu Plan' da yer alan tesbitierden 
yararlanarak, bunalımdan çıkış için 
deeiştirilmesi mümkün parametrelere 
ilişkin bir kaç örnek vermek isterim: 

"- özel sektör elindeki beş büyük 
bankanın devletleş'tirilmesiyle kamu
nun mevduatlar üzerindeki denetimi· 
nin % 94,6'ya, krediler üzerindeki de· 
netiıninin de % 93,9'a yükseltilmesi 
mümkündür. Böylece halen ticaret ve 
dajtıtım daUannda kuUanılan ve topla
mın % 40'ını oluşturan kredilerin, 
üretken hizmetlerde kullanılması sal!· 
lanabilecektir. Bu da 1976 yılı deeerle· 
riyle · ifade edildijti zaman, yılda 73,5 
milyar liralık bir kayna�ın yaratılması
na olanak tanıyacaktır." 

- Söz konusu devletleştirme sigor
ta ortaklannın da kamu tarafından de
netlenebUmesi olana�ıiı yaratacakur. 
"Sigorta ortaklıklarının kamu deneti
mine girmesiyle her yıl 1 mııyar lirayı 
aşan bir kaynaeın" kamu yaranna kul
Ianılabilmesi mümkün olabilecektir. 

- Dış ticaretin kamu tarafından 
denetim altına alınabilme�nin tek yön
temi dış ticaretin devletleştirilmesidir. 
.. Bu aynı zamanda Jqıı 1uya yılda orta· 
lama 50 milyar TL 'Iık oir kaynak sai!
layacakur,' , 

- Fiyatlann denetım altına alına
bilmesinin başlıca yollanndan birisi, 
dış ticaretin yanında toptan ticaretin 
de devletleştirilmesinden geçmektedir. 
Bu ise aynı zamanda, kamunun her yıl 
milyarlarca liralık kaynajta sahip olma
s! demektir. 

- Yapılacak yasal düzenlemelerle 
vergi gelirlerini arbrmak mümkündür. 
Bunun yolu da herhalde ücretlilerin 
vergi oranlannı yükseltmekten geçme
mektedir. Onlar, zaten ödeyebilecekle
rinden fazlasını ödemektedirier. Be
yannameli mükellenerin yalnızca vergi 
kaçakçılı�nı önleyecek ciddi tedbirle
rin alınması bile kamuya büyük ölçüde 
kaynak sai!layacaktır. "Yapılan sapta
malara göre 1976'da vergi kaça� 53 
milyar lirayı bulmaktadır," Kaldı ki 
asıl yapılması gereken, vergi kaçaeıl1,ln 
önlenmesi yanında beyannameli mü
kelleflerin vergi yükünün milli gelirden 
aldıklan pay oranına yükseltilmesi ve 
gayrimenkui rantlanndaki deRer artışı 
gibi vergi dışı bırakılan alanların vergi
lendirme kapsamına alınmasıdır. 

Burada yalnızca birkaç örn�i veri
ien bu ve benzeri tedbirleri almak 
mümkündür. Bu tedbirler alındıRı tak
dirde Türkiye muhakkak ki güllük 
gülistanlık olmayacak br ama hiç ol
mazsa bunalımın şiddeti kınlabUecek, 
işçller-emekçUer üzerindeki yük hafif
letilecek ve hatta yaşam koşullarında 
nisbi bir iyileşme sai!lanabilecektir. 
KapitaUst sistem yürürlükte kaldıkça 

Emekçi kitleleı' 
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reddediyar • ., 

bunalımdan mutlak anlamda kurtuluş 
yada işçilerin - emekçilerin yaşam ko
şullannda mutlak iyileşme söz konusu 
dei!i1dir ama bugünkü yaşam koşullan 
da en azından bu sistem içinde bile iş
çilerin - emekçilerin mutlak kaderi de· 
�i1dir. 

Bütün sorun şudur; sayılan bu ted
birlerin alınması burjuvazinin çıkarla
nnı ilgilendiren parametrelerin de�işti
rilmesi anlamına gelmektedir ve hükü
met bu parametrelere dokunmarnayı 
resmi politikası haline getirmiştir. 

BI,JGONKO SISTEM IçiNDE BILE BU 
YAŞAM KOŞULLARI I şçiLERIN EMEK· 
ÇiLERIN MUTLAK KADERI DElli LDl R 
OIVORSUNUZ. AMA öTE YANDAN HO
KOMETIN BUGONKO KONUMUNU DA 
SERGILEDINlz. BU BIR ÇöZOMSOZLOK 
ANLAMıNA MI GELlVOR, YOKSA S I R  
ÇöZOM VAR M I ?  

Kesinlikle var. Hiç kimsenin şüphesi 
olmamalıdır ki; işçiler ve emekçiler 
olan bitenleri bütiin açıkJı�yla kavra
maktadırlar. Uzun dönemde de olsa, 
bunu kavradıklarını kanıtlayacaklar; 
kendi kaderlerini kendi eUeri arasına 
alacaklar ve nihai kurtuluşa giden yolu 
kendi iradelerinin somutlanmasından 
başka birşey olmayan kendi siyasi par
tilerinin eliyle açacaklardır. Ve o za
man bugünkü bunalımın ve kapitalizm 
var oldul!"tı sürece her zaman Çıkması 
muhtemel bunalımların asıl nedenini 
ortadan kaldıracak kesin bir çözüme 
ulaşacaklardır. Ama daha bugünden ve 
bugünkü sistem içinde vanlması müm
kün naktaJar da vardır. önce şunu gör
mek gerekir. Bugünkü sosyal demokrat 
nitelikli hükümet yalnızca sübjektif ni
yetinden dolayı mı burjuvaziye giderek 
yaklaşmakta, onun yanında yer almak
tadır? Bunu böyle görmek somut ger
çe!!i görmemezUkten gelmek, burjuva
zinin gücünü yok saymak anlamına p
Ilr. Gerçekte burjuvazi bir güç mlhrala
dır ve bu gücünü hükümete kabul ettir
miştir. Bunun mücadelesini vermiştir. 
Buna karşilık işçiler ve emekçiler, bu 
ülkede yaşıyanlann ezici çol!"tınlul!"tınu 
oluşturduklan halde bu nlcel büyük· 

\ülerinı henüz nitel, somut bir güç halI
ne dönüştürebUmiş deııillerdir. Böylesi 
bir güce erişemeyince de Işçiler ve 
emekçiler ekonomik, demokratik ta
leplerini gerçekleştirmek için hükümet 
üzerinde demokratik-siyasi bir baskı 
grubu olarak al!ırlıklannı hissettireme
mekte ve hükümeti kendı çıkarlan 
doAntItusunda yönlendirememektedir
le. Hükümet bugün, karŞı aRırlıksız ola
rak burjuvazinin etkı alanındadır. 

İşçUerln, emekçilerin nicel büyüklü
Rünün nltel, somut bır güç halıne dö· 
nüşmesInln yolu Ise, bilindi!!1 gibi, en 
genış tabanı ekonomik-demokratik ta
lepler etrafında birleştirecek 
kitlesel örgütlenmelerden ve ıdeolojık
siyasi hedeflere yöne\jk siyasi örgütlen
melerden geçmektedir'. Devlet ayııunı 
denetimi altında bulunduran, üretım 

araçlannın sahibi ve her diizeyde cqüt
lü burjuvazinin karşısında işçilerin, 
emekçilerin kullanabilecekleri tek sOab 
örgütleridir ve bunların Içinde de nihai 
sonucu alacak olanı siyasi partilerldir. 

Bugün Türkiye'de ışçi sınırının 
siyasi hareketi hem nicel hem de nitel 
açıdan giderek güçlenmekte ve yüksel
mektedir. Bu, objektif olarak ııözlenen 
ve asıl umut baAlanması ııereken bır ol
gudur. 

Ben burada sorunun daha çok de
mokratik kitle örgütleri ile ilgili yanına 
del!inmek Istiyorum. 

Bugün Türldye'de bunca hayat pa
halılıRına, antldemokratik baslalara 
ra�en ilerici sendikal örgütler ve di
Rer demokratik kitle örgütleri talepleri
ni hayata ııeçirebilecek bır etkinlik 
gösterememektedlrler. Bununtek ma
zereti olarak sıkıyönetim koşu\lanm 
görmek ve ııöstermek d� deRUdir. 

AaIında bu koşullarda bile yapılabile
cek, kaynal!ını Aııayua' dan alan de
moratik girişimler ve mücadele yön
temleri vardır. Ama demokratik kitle 
örgütleri bugünkü durumlanyl. pııi.ş 
kitlelerin desteRini güvenini kazanabıı
miş, onlan kavrayabiimiş dellildir. Bır 
kısım hastalıklı siyasi akıınlann didiş
me alanı haline dönüşmüşler, bunlar
dan çol!"tı dar grupçu siyası çıkarlann 
peşinde kendı Içlerinde bölünmÜljler, 
güçsüzleşmlşlerdlr. Daba da kötüsü bu 
süreç devam etmektedir. Su.kunlul!"tın 
temel nedeni bu örgütlerin kendi zaaf
Iandır, bu zaafiardarı dolayı eylem ve 

. güçbirııeine gidemeyişleridir. 

Son zamlar özellikle, sendikal hak
lardan yoksun kamu kealınl emekçlle
rini ezecektir. Böylesi somut bır du
rumda kamu emekçileri ve onIl1U1 ldt.
le örgütleri açııından yükseltilmeli ii&
ref\en mücadele pevU-toplu sözle,mell 
sendikal haklar ve siyası haklar mücı
delisldir. Gündemde böylesine somut 
bır ııörev vardır. Kamu ke.lml emekçI
lerinin demokratik Idtle ve meslek ör
gütleri işçi sınırının ilerici sendIkalan
nın da destelllnı alarak biraraya .. IebI
Ur, sendikal haklar ve .lyul haklar mü
cadelesini hayata pçirebUlrler. Bunun 
objektif ko,ullan vardır. öncelikle 
aşılması gereken, biraraya pllşln önün. 
de duran subjektif faktörlerdir ve bun
lar da aşılamaz deaUdlr. Tekrar başa 
dönüyorum. çözüm vardır. Yeter ki 
ülkenin ıçınde bulunduRu durum, sen
dlkalann ve demokratik kitle örgütleri
nin ıçınde bulunduAu durum doRru 
çözümlenebUsln, kavransın ve sorumlu
luklara sahıp çıkı\&ın. Demokratik Idtle 
örgütleri temel Işlevlerine oturtulaun. 
TabU bu temennlınl boşlulla atmıyo
rum. Bu noktada da asıl ııörev, asıl so
rumluluk Işçi sınıfının siyası hareketi
ne ııönül vermiş olanlann. Bu görevln 
yerıne ptlrllfcel!lnden hiç ,Uphe duy
muyorum. 
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