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Uzun süren bunalımlı bır dö· 
nemin ardından 31 Mayıs günü 
toplanan Türk Standardlar En .. 
titilıü 18. Genel Kurulu da, ça· 
Iışanlara beklediklerini vermek· 
ten çok uzakb. 

BUlndij!i gibi; MC dönemle
rinde Enstitü, yönetim düzeyin· 
den başlayarak gerici ve faşist 
güçlerce işgal edilmiş, ilericHer 
aj!ır baskı ve kıyıma uiıramışlar· 
dı. Yasa dışı yollardan gerçekleş· 
tirilen bu işgal, Danıştay'ın 1976 
ve daha sonraki Genel Kurul'lar 
hakkında verdiiıi yürütmeyi dur· 
durma ve ip tai kararlanna kar· 
şın sürdürülmüştü. Ekim 1978'de 
Enstitü'nün hukuken düşmüş bu· 
lunan yönetimi Başbakanlık' ça 
görevden uzaklaştınlnıış ve bir 
Geçici Yönetim Kurulu atanmış· 
tı. 8 Kasım 1978'de toplanan 
OIalıanüstü Genel Kurul'da; Me .. 
lek Odalan, üniversiteler ve ka· 
mu kuruluşlanndan gelen ilerici 
delegelerin de destelıiyle, çeşitli 
Bakanlık temsilcilerinden oluşan 
bir Yönetim Kurulu seçildi. 

OIal!anüstü Genel Kurul'da, 
, aklanması yapılmamış bulunan 

1975 . 1976 ve 1977·1978 di> 
nemleri hesap ve faaliyetlerinin 
Yönetim Kurulu'nca bir uzman· 
lar grubuna incelettirilerek alına· 
cak raporun 1979 Genel Kurulu' 
na getirilmesi karara balılanmış· 
b. Karara uyularak hazırlanan 
raporun içeril!i, Genel Kurul' 
dan önceki hafta basına yansıdı. 
Enstitü kaynaklanrun kişisel Çı' 
karlar için tüm yasalan çilıneye. 
rek nasıl kullanıldıl!ıru ortaya 
döken rapor, Genel Kurul' da da 
tartışmalara yolaçtı. "Cezai ko· 
vuştunna için Cumhuriyet Sav· 
cılılıı'na iletildiiıine göre, ayrıca 
aklamama işlemine gerek olma· 
dıi!ı" gibi mantık dışı savlar ileri 
sürüldüyse de, ilerici delegelerin 
de çabalarıyla hesaplann aklan· 
maması sal!landı. 

OKURLARıMızıN 
DİKKATİNE 

1 ·  Yüruyüş'e para yollar. 
ken POSTA ÇEKINI  kul· 
lanınız. 
2· Hesap numarasını Posta 
Çekinin her üç parçasına 
da OKUNAKU olarak ya· 
zınız. 
3· Hesap numarası YüRü· 
YüŞ DERGISI'ne aittir. 
Bu nedenle alıcı yerine 
başka bir isim yazmayınız. 
Mutlaka YüRüYüŞ DER· 
G ISI yazınız. 
4· Hesap numaramız 100. 
234 dür. 
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Ancak, TSE 'nin sosyal de· 
mokrat yöneticileri, eski yöne
tim ve onların faşist kadrolarını 
temizleme dolırultusundaki bir 
ölçüde başarılı çalışmalarını a· 
bartarak gündemin başında tu· 
tarken; Enstitü çalışanlarının 
sendikalılaşma girişimlerini 
engelleme gayretlerini örtbas et· 
mek amacını güdüyorlar. 

Bilindilıi gibi, 1974 yılında 
verilen bir mahkeme kararı sonu· 
cu bir hukuk profesöründen alı· 
nan bir yoruma dayanılarak, TSE 
çalışanlarının bir bölümünün sen· 
dikal haklan ellerinden alınmıştı. 

Geçtii!imiz günlerde yönetimi 
deı!işen işyeri sendikasının et· 
kirılij!inin bir ölçüde artması ola· 
sılılıı belirdi. Ayrıca sendikasız 
olarak çalışan kesim de, ilerici 
bir grubun öncülüi!ünde sendika· 
ya üye oldular. Sosyal demokrat 
yönetimin bu gelişmelere yanıtı; 
Sendika Yönetimini ele geçiren 
teknisyen kesiminin Genel Kurul 
karariyle sendika kapsamı dışına 
çıkanlması biçiminde oldu. Ger· 
çekte, TSE çalışanlan böylelikle 
sendikal haklannan Genel Kuru· 
lun salt çol!unlulıuyla verecej!i 
bir karara bal!1ı oldulıunu da öj!· 
renmiş oldular. 

Bunun ötesinde, çalışanların 
görüşü alınmaksızın Genel Kuru· 
la sunulan Personel Y önetmelilıi 
dej!işiklik önerisi de eskisinden 
daha anti'demokıatik hükümler 
içermekteydi. Geçmiş dönemin 
"ulufe" sisteminden şikayetçi 
olan yeni yönetimin çalışanlara 
sunduj!u altematif, "kemerleri 
sıkma politikası" oldu. 

Geçmişte, işçilerin toplu söz· 
leşmeyle elde ettikleri haklar, 
kadrolu personele de aynen yan· 
sıtılırken, bu uygulamayı kaldıra· 
rak "işçi·kadrolu" ayrımını ilk 
kez fiilen gerçekleştirme onuru 
(!) da sosyal demokrat yönetime 
ait. Ayrıca, Personel Yönetmeli· 
i! inde bu kez sık sı k 657 sayılı 
yasaya atıf yapılarak, TSE perso· 
nelini memurlaştırma yolunda a· 
dımlar atılmaya çalışılıyor. 

Kuşkusuz, TSE çalışanları, 
ekonomik-demoKratik hakları 
için verdikleri mücadelede sosyal 
demokrat yönetimden "icazet" 
salılama çabasında delıillerdir. 
Gelişmeler, tek çözümün "grevli· 
toplu sözleşmeli sendikal hak· 
lar" mücadelesinin yükseltilmesi 
gerelıini vurguladıi!ı için ıinlamlı 
ve önemlidir. 

DÜZEL TME VE ÖZÜR 

"CHP'DE TABANA KARŞI DUVAR" 

YüRüYüŞ'ün 21 7. sayısında orta sayfalarda yer alan 
"CHP'de Tabana Karşı Duvar" başlıklı yazının sütunları bir· 
birine karışmış ve sonuçta yazının bütünlüğünü ve anlamını 
bozabilecek bir durum doğmuştur. 

Yazının 3. sütunundaki "Sol Kanat Muhalefetin Duru· 
mu" arabaşlığından önce, yazının 5. sütununun başından 6. 
sütununun ("karşı çıkmaktadır" sözcükleriyle biten) doku· 
zuncu paragrafının sonuna kadar olan bölümünün okunması 
gerekmektedir. 

Bu düzeitme vesilesiyle belirtelim ki: 
il Yazıda, CHP Genel Yönetim Kurulu eski üyesi Semih 

Eryıldız'ın "sol kanat" muhalefetin üyesiymiş gibi anlaşılma· 
sına neden olabilecek bir karışıklık olmuştur. Böyle bir du� 
rum olmadığı gibi, yazıda bu kastedilmiş de değildir. 

ii) Yine aynı yanlışlık sonucunda, "sol kanat" muhalefe· 
tinin, tıpkı diğer muhalefet grupları gibi, Genel Merkez'in işi· 
ne yarayan bir tutum iç inde olduğu anlamı çıkabilmektedir. 
Böyle bir durum da söz konusu değildir. 

iii) Yazının 6. sütununun onuncu paragrafından itibaren 
( "  ") işaretleri içinde ve ıtalik olarak dizilmiş üç paragraf, 
CHP Ordu Milletvekili Ertuğrul Günay'ın Kurultay'daki ko· 
nuşmasından alınmıştır. Yazıdaki yanlışlık dolayısıyla bu da 
anlaşılamamaktadır. 

DOzeltir, okuyucularımızdan özür dileriz. 
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SOMUNCUOGLU: 
"HALA 
AKSARAY'DA 
BLR KO"IUNIST 
ÖLDüREMEDINIZ 
MI?" 

MHP Niğde Milletvekili 
Sadi Somuncuoğlu'nun 1 4  
Mayıs günü Aksaray'a geli· 
şiyle birlikte, faşist çete· 
ler terör eyıemlerini yo· 
ğunlaştırdılar. Sadi So· 
muncuol!lu'nun faşistlere 
yaptığı bir konuşmada, 
"Hala Aksaray'da bir ko
münist öldüremediniz mi?" 
dediği öne sürüldü. So· 
muncuoğlu'nun toplantı· 
sandan daı!ı1an faşistler al· 
dıkları komutla, Aksaray 

ÇORUM'DA 
CHP 

FAŞ ISTLERLE 
UZLA ŞIYOR 

Ticaret Lisesi'ne saldırarak 
iki ilerici öğretmeni yara· 
ladılar. Aynı IPin bir başka 
faşist IPiruh da, Kılıçaslan 
Ortaokulu'nda okul müdü· 
rü ve bazı öğretmenlere 
saldırmak istediyse de, 
çevrede bulunanlar tara· 
fından püskürıiildüler. Bun· 
larla da yetinmeyen faşist· 
ler 26 Mayıs akşamı Ihlara 
lşhanı'nın ikinci katında 
bulunan TöB-DER loka· 
lini g;ız dökerek ateşe ver· 
diler. Bütiin bu olaylar ön
ceden de polis tarafından 
bilindiğ i halde hiçbir ön
lem alınmıyor, tersine fa· 
şistlerin sırıları sıvazlanı· 
yor. Bu arada Sadi Somun
cuoğlu'nun suç dosyası da 
kabardıkça kabarıyor. 

çorum'da "3 MaYE 
Gençlik ve Spor Kulübü" 
adlı faşist bir örgüt var. Bu 
örgüt çorum vaUlil!inin 03 
071 sayılı kararlarıyla, 
1630 sayılı yasa hükümleri· 
ne aykırı faaliyette bulun-

du�u için ve aynı yasanın 45. maddesi uyarınca mahkemeye 
verildi ve mahkeme sonuna kadar da faaliyetten alıkondu. 
N e var ki, çorum CHP 11 örgütü yöneticileri, kendilerine ge
len "ülkücü gençler"in ricalarını geri çeviremediler ve Vali 
ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra, kulübün "bina olarak 
kapatılmasını ancak faaliyetlerinin serbest kalmasını" istedi· 
ler. Arkasından da faşist örgüt yeniden çalışmaya başladı. 
CHP'nin faşistlerle yaptıı!! bu işbirlii!� çorum 'da tüm ı:e· 
mokrat, ilerici çevrelerde büyük bir tepkiyle karşılarıdı. 
Aynı CHP yöneticileri, çorum Beden Terbiyesi Bölge M;;' 
dürlüi!ü'nde bulunan MHP'Ii faşistlerin ve tlGD ıkinci Ba,· 

kanı oldul!u bilinen bir faşistin saldırganlı.klarına göz yum· 
dular. 

ıSKENDERUN 
DEMIR - ÇELIK 
FABRIKASı 
F AŞISTLERIN 
YEMllGI 

MC partilerinin kendi 
yandaşları için yemlik ola· 
rak kullandıkları Iskende· 
run Demir Çelik Fabrikası' 
nda, bugün 16 bin işçi ve 
700' den fazla mühendis 
çalışıyor. Oysa Sovyetler 
Biriil!i tarafından yapılan 
bu fabrikada Sovyet uz· 
manları 6728 işçi ve 300 
mühendis çalışması gerek· 
tiğini tesbit etmişlerdi. Bu· 
gün ihtiyaç fazlası teknik 
elemanların işi imza at· 
maktan öteye geçmezken, 

Giresun Valisi, açıldı· 
ğından bu yana dersleri 
aralıksız sürdüren Giresun 
Eğitim Enstitüsü'nü süresiz 
olarak kapattı. CHP ağır· 
Iıklı iktidar döneminde Gi· 
resun'a atanan Vali, şimdi· 
ye dek faşistlerin bu saldı· 
rılarına adeta seyirci kalır· 

bine yakın vasıfsız işçi de, 
ıskenderun yöresinde te· 
rör estirmek ve faşizme ta· 
ban oluşturmak için kulla· 
nılıyor. Gene fabrika yet· 
kili lerinin belirttiklerine 
göre, ıskenderun Demir . 
Çelik Fabrikası yüzde 1 1  
kapasiteyle çalışırken, 
1978'de 1 .5 milyar zarara 
uğradı. Bu miktarın 1 979' 
un sonunda 4 milyarı bu· 
lacağı söyleniyor. Fabrika 
bünyesinde bulunan 60 
megawatt'lık bir kuvvet 
santralı da bugün yalnızca 
1 3  rnegawatt'la çalışıyor. 
Ecevit hükümetinin çare· 
sizliğinin pariak bir ör· 
nel!i de bu olsa gerek! 

GIRESUN 
EGtrIM ENSTtrüsü 
VALI TARAFINDAN 
SÜRESIZ 
KAPATıLDı 

ken, ilerici öğrencilerin çoğunlukta bulundul!u El!itim En5-
titilsü'nü anti·demokratik bir kararla kapatma kararı aldı. 
Okulun süresiz kapatılmasına ise en çok faşistler sevindiler. 
"Biz okuyamadık, komünistler de okuyamasın" mantığı ile 
valiliğin bu antl·demokratik kararını alkışlayan faşistlerin 
daha önce okulun kapatılması için valiliğe yoğun baskı uy. 
guladıkları biliniyordu. Eğitim EnstitUsü'nün kapatılması ka. 
rarıyla öğrenimierini normal olarak sürdüren binlerce öğren. 
ci zaman kaybına uğrayacak. CHP ağırlıklı hüklimet ise bu 
Vali 'yi, faşisı saldırıları önleyemediği ve faşistlerin istediği 
yönde hareket ettiği halde yerinde tutmaya devam ediyor. 



CiDDi TEHLiKE 
ZEKJ KILIÇ 

DISK yönetiminin, geçici olarak ihraç edilen Maden-Iş Sendi
kası'nı, kesin i1ıraç talebiyle Onur Kurı1lu'na sevk edeceğine ilişkin 
söylentiler, songi!nlerde yaygınlık kazanmıştır. Söylentilerin kay
nağı DISK'ten ayrılmak için gerekli zemini oluşturmanın gerekçe
lerini hazırlamaya çalışanlar değilse eğer, ilerici sendikal hareket, 
Maden-Iş 'in ihracıyla ortaya çıkacak sonuçları da çok aşan ciddi 
ve tehlikeli gelişmelerle karşı karşıyadır demektir. 

Bugünkü verili somut koşuUarda ilerci sendikal hareketin bir
liğini DISK'te sağlamak g�rekmektedir. Buna karşı, bu durlımu 
yok sayan, her davranış ve tutumu, nesnel olarak bölücülüktür, 
örgütü zayıf düşürmektir. Bu saptamayı gölgelernek için, olayları 
ve gelişmeleri tahrif ederek, olup bittilerle işin yürütülebileceğini, 
ilerici sendikal alandaki "boşluğun" doldurulabileceğini zannet
mek, yalruzca dar kafalılık değil, açıkça provakasyondur. 

Türk-Iş Kongresi'nden kısa süre önce, 
'
geçici olarak DISK'ten 

ilıraç edilen sendikaların yön'eticileri, sosyal demokratların konfe
derasyonu ele geçireceklerine ilişkin haberlerin yaygınlaşmasından 
kalkarak, "işte görüyorsunuz, burjuvazi Türk-Iş ile DISK'i birleşti
riyor, o nedenle bizi ihraç ettiler. Dolayısıyla, artık DISK, DISK 
olmaktan çıktı" sonucunu çıkartmışlardı. Bu doğrultuda propa
ganda yapmaya ağırlık vermişlerdi. Böylece, en hafif deyimle, ko
şuUar ne olursa olsun, daha önceden katarlaştırdıkları ayrı örgüt
lenmeye gidebilmek için her yola başvurdular, vuruyorlar. 

DISK yönetiminin Maden-Iş ve diğer sendikalara ilişkin geçi
ci çıkarma kararının, doğru olmadığı, bununla Konfederasyon'a 
bulaştınlan hastalıkların. tedavi edilemeyeceği birçok kez belirtil
mişti. TIP Başkanlık Kurulu, 24 Mart günü.yayınladığı bildirisinde 
..... ilerici sendikal hareketi güçlendirmenin ve geliştirmenin yolu, 
yeni tasfiyeleri gündeme getirme değil, DISK'i ve bağlı sendikaları 
demokratik bir işleyişe kavuştu�maktan geçmektedir." diyordu. 
Oysa iş, bununla da sınırlı tutulmamış, her yeni olayda ve durum
da örgütler, örgüt olarak karşı karşıya getiril.mişlerdir. Şimdiye ka
darki davranışlarıyla kuşku ve karanlıktan öte sicili olmayan kinıi
I�ri,her iki yönetimde de vardırlar ve etkindirler. Her iki taraf da, 
diğerinin ne yapacağını gayet iyi biliyor ve ona göre davranıyor .. 
K�cası, geçici ihraç ile atılan adım, hastalığı iyileştirmemiş, ağır
laş tırrnış tır . 

Bugün gelinen noktada DISK yönetiminin tutumu, çok daha 
önemli olduğu kadar, işçi sınıfımızın tarihinde bir sınavın da sinı
gesi olacaktır. Ancak bu sınavdan başarıyla geçilmesi, dün 15-16 
Haziran, 'burjuvazinin DISK'i doğrudan tasfiye etme hesabını nasıl 
boşa çıkardıysa, bugün de onu dolaylı olarak burjuvazinin kontro
lüne sokmak isteyenlerin hesaplarını bozacak tır. 

Bunun için de soruna duygusallıktan uzaklaşarak, yönetimle 
taban arasında bugün belirginleşen farkı hiç gözardı etmeyerek, 
bakmak gerekmektedir. 

Herşeyden önce, bugünkü hukuk düzenlemesi, alınacak kesin 
ilıraç kararını geçerli saymayabilir. Dolayısıyla pISK'in alacağı 
böylesine bir karar, hukuken de tartışmalı bir durum yaratırsa, so
runlar daha da karmaşık hale gelebilir. Zaten, tüzük ve yönetmelik
ler, ancak onlara uymayı kabul edenlerin varolmasıyla anlam ifade 
edebilir. Uymayı kabul edenlerin sayısını çoğaltmak, ya da uyma
yanları uyar hale getirmek ise, yalnızca bu düzenlemelerin yaptı
rım gücünü harekete geçirmekle herzaman şağlanamaz. Kimi za
man, sözkonusu yaptırımların uygulanmasından önce, uygulamayı 
önleyen engeUerin kaldırılması mücadelesine öncelik vermek gere
kebilir. Bundan, tüzük ve yönetmeliklerin kenara konulması gerek
tiği sonucu çıkartılmamalıdır. Geçici ilıraç olayında da elbette 
disipsinsizlik vardır. Ama disiplinsizliği yapan Maden-Iş ta,bam de
ğil, yönetimidir. Oysa bu durumda, cezayı alan sadece yönetimi 
değil, bütün olarak örgüt, dolayısıyla da tabandır, işçilerdir. 

Diğer tarafta,I 975'den buyana DISK'de sol adına, bilimsel 
sosyalizm adına gerçekleştirilen operasyonlarla ortaya çıkan ba-

taklığın OlUşturduğu zemin, burjuvazinin DISK üzerinde hertürlü 
oyunu oynamasına olanak vermiştir. Burjuvazi "UDC slogancılan" 
na karşı görünerek DISK'i bütünüyle kontrolüne sokacak sonucu 
verecek hertürlü girişimi meşru kılacak bütün koşuUarı sağlamıştır. 
Bıi nedenle "UDC slogancıları"na "en hızlı k"rşı olmak", bütün ka
pıları açan bir anahtar durumuna geJınjştir. Oysa daha dün, birlik
te idHer ve DISK'i bugüne getirmek için yapılan her işte ortak dav
randılar. Bu yüzden de, burjuvazLolabilecek böylesine bir tasfiye
ye bütünüyle alkış tutacaktır. Belki de, yapılacak işin savunulması
nın DISK tarafından üstIenilmesine bile gerek duyulmayacaktır. 
Yine DISK'in yapacağı belirtilen bu tasfiye işlemine, hükümetin de 
alkış tutacağı bilinmelidir. Kısacası, kesin ihraçla sonuçlanacak 
böyie bir girişimle, bir bütün olarak burjuvazinin anti-komünist sal
dırılarına gereken fırsat verilecektir. 

Ayrıca Maden-Iş'in DISK'in dışına atılması, tek yönlü bir tas
fiye olarak da kalmayacaktır. Aynı zamanda, yakında MESS ile 
sözleşme görüşmelerine başlayacak olan bu sendika, asıl kendi 
içinde yeni yeni taSfiyelerle karşı karşıya bırakılacaktır. Olan, Ma� 
den-Iş üyesi işçilere olacaktır. 

Diğer bir nokta da, bu kararın sonuçta, Türkiye işçi sırufı i1e
.rici 'sendikal hareketinin, bugüne kadar sağ4klı bir yönde gelişen 
uluslararası ilerici sendikal hareketle olan ilişkilerin4e de bir bu
nalım yaratma olasılığı bulunmasıdır. Buıjuvazinin, böylesine bir 
bunalımdan da medet umduğu hiç gözardı edilmemelidir. "UDC 
slogancıları"na yapılacak saldırılarla, nerelere kadar gidilebileceğini 
kestirmek pek zor değildir. Hele DISK'i bütünü ile Türk-Iş ile aynı 
görmenin, ya da gelişmelerle bjrlikte bunu böyle yansıtmanın, nes
nel olarak DISK'i örgüt olarak daha sağa götüren bir işlev göreceği 
de dikkate aIırursa, "milli"lik savunuculuğunun ortaya çıkması hiç 
de şaşırtıcı olınayacaktır. Bu da, işçi sınıfırruzın önemli bir kesimi
ni, uluslararası ilerici sendikal hareketle karşi karşıya getirebilir. 

DISK ·Yönetinıi herşeyden önce tabanına sahip olmak zorun
dadır. Bu zorunluluk, DISK'i DISK yapan temel ve vazgeçilmez 
ölçüttür. Tabanına sahip olmak ise, onu cezalandırnıak olmadığı gi
bi, tam tersine gerçekten tabanın özlemleriyle, onun olması gere
ken özlemlerinin tutarlı ve kararlı savunucusu ve mücadelecisi ol
maktır. Oysa tasfiyecilik, bütünüyle hangi isim ve gerekçe altında 
olursa olsun, tabanın cezalandınlınasıdır. 

Maden-Iş yönetimi, tabanından korkmaktadır. O nedenle de, 
sendika içi demokrasiyi işletmemekle hergün üyelerini cezalandır-
maktadır. Bunun önünü almak zorunluluktur. Maden-Iş yönetimi 
meydana getirdiği bataklıktan kaçıp kurtulmak istemektedir. Bu 
kaçışın önü alınmazsa, üyesi militan işçilerin de bataklığa girmesi
ne yol açılacaktır. Maden-Iş yöneticilt<rini teşhir etmek, onlardan 
üyelerinin hesap sorması için gereken uğraşı sabırla ve kararlılıkla 
vermek, asıl yapılması gereken tek iştir. Asıl ve hemen çözüm bu
lunması gereken sorun, sendika içi demokrasiyi işletmek ve buna 
bağlı olarak genel kurula gitmektir. 

"Tarihi kararlar" almak üzere Ören'e kapanacakları söylenen 
DISK Yürütme Kurulu'nun alacağı kararlar, gerçekten de işçi sını
fımızın sendikal mücadele tarihinde kendi sınavları olacaktır. tıe
rici sendikal hareketi bölecek, tabanı cezalandıracak kararlann he
sabını, elbette bugünkü yöneticilerden de soracaktır. Ama işçi sını
fımız, böylesine bir yanlış adımın arkasında burjuvazinin olduğu-
nu da görecek tir . 

. . 

Yapılacak Ören toplantısının sonuçları karşısında, DISK Yü
rütme Kurulu'ndan çok, asıl sorumluluk ve görev Genel Başkan 
AbduUah Baştürk'e düşmektedir. Yürütme Kurulu üyelerinin bir 
bölümünün bugüne kadar ortaya koyduklarıyla bu sınavdan geçme
leri zor görünmektedir. 

Ilerici sendikal hareket, dün 15-16 Haziran olaylarıyla burju
vaziye tutsak olmayacağını kamtladı. 1979 15-16 Haziran'ında da, 
burjuvazinin güdümüne girmeyeceğini kanıtlayacaktır. Bundan 
kuşku duyulmamalıdır. 



• TORKiYE'DE YORAYAS _ 

Hükümet· 
formülleri 
birbirine karsı 

Ecevit Hükümeti Paris'de da· 
ha fazla kredi kopannak için 
OECD ve IMF temsilcileri karşı· 
sında terlerken, içerde de tekel· 
ci büyük burjuvazinin MC parti· 
leri eliyle sürdürdü�ü hükümeti 
düşürme ve gerici hükümet se· 
çeneklerinin piyasaya sürülmesi· 
ne karşı durnıaya çalışıyor. Geç· 
tieimiz haftanın tartışmaları 
gene bu iki ana konu üzerinde 
sürdü. Tartışmalann başında bu· 
lunan AP lideri Demirel, bir 
yandan yaptı�ı açıklamalarda, 
öte yandan çıktı�ı gezilerdeki 
konuşmalannda oldukça da sert 
ÇıkıŞlar yaparak politik ortamı 
gerginle,timıek için elinden ge-

• 

le ni yapıyor. 

Enver Akovanın hükümet so
rununu alevlendiren istifasından 
sonra, hükümet ve hükümetin dü
şürülmesine çalışan taraflar ara
sındaki söz düellosu da iyiden 
iyiye kızıştı. Muhalefet partileri 
hükümetin düşmesini bir an 
meselesiymiş gibi gösterirlerken, 
ba�ımslZ bakanlar "hükümetin 
devamına kararlıyız, hükümet de
vam edecektir" diye açıklama 
yapıyorlardı. Hükümet tarafın
dan gelen asıl etkili çıkıŞ, AP' 
den istifa etmiş olan ba�ımsız 
milletvekili Hasan Korkut'un En
_ Akova'nın boşlu�nu dol-

11 t�;;;ıli tttWı!llllimrl,trı 
Aptnin adımlan 

Adalet Partis;'nin, Ecevit hükümetinin karşısında tüm ge
rici-faşist güçleri harekete geçirmeye yönelik saldınları, son 
olarak Cumhurbaşkanı'nı da hedef alarak gelişti. ' 

Bu ÇıkıŞı do�uran, sadece AP'nin başı Demi!'!!'in, hükü
meti devirmeye yönelik parlamento içi hesaplarının ·şimdilik· 
bozulması karşısında kabaran hiddeti miydi? 

Demirel ve dieer AP başlannın, bugün Cumhurbaşkanı'· 
nı hedef almaktan çekinmemelerinin arkasında çok daha te· 
mel nedenlerin bulunması gerekir. 

AP yönetiminin, yanında MHP yedeğiyle yürüttügü stra-· 
tejisi. Ecevit hükümetini tek bir adımda devirmeye dayanma· 
makt.adır. AP yönetimi, bunun tersine, ECe\'it hükümetinin 
devrilmesini, birbirini izleyen çıkışların bir sonucu olarak 
planlamaktadır. 

AP yönetiminin bu stratejisi hangi amaca yöneliktir? 
Bu strateji, Ecevit hükümetini devirmeye yönelik her çıkı· 

şın sonucunda, ülkedeki politik ortamı bir adım daha gergin· 
leştirmeyi ve böylece Ecevit hükümetinden yana olmayan 
tüm güçle.ri onun karşısında daha sıkı bir biçimde birleştirme· 
yi amaçlamaktadır. Di�er bir deyişle AP yönetimi, ülkedeki 
tüm politik güçlerin, ECe\'it hükümetinden yana olanlar ve 
Ecevit hükümetine karşı olanlar biçiminde kutupla&masını 
sağlamayı ve böylece, Ecevit hükümetine karşı kendi önere· 
ceği yönetim biçimi altematifinin tek seçenek olarak ortaya 
çıkmasını saelamayı hesaplamaktadır. 

Bu amaçla da Demirel ve diğer AP başları, Cumhurbaş· 
kanı'na karşı yaptıkları gibi, bülünüyle hükümete karşı çeke· 
medikleri güçleri ve kurumları, bir denge unsuru işlevi göre· 
meyecek biçimde, hükümetten yana gHçler arasında yerleştir· 
meye çalışmaktadırtar. AP yönetimine göre bu taktiğin sonu
cu, bir yandan Ecevit hükümetinin sürmesinden rahatsız olan 
en geniş tutucu, gerici güçleri hükümetin Ap'nin göstereceği 
yoldan devrilmesine destek olmaya zortamak: diğer yandan 
da, "geniş tabanıı" gibi uzlaşbncı formülleri uygulanarnaz 
hale getirmek olacakbr. 

Şöyle bir soru akla gelebilir: AP yönetimi, böyle bir stra· 
teji izlerken, hem hükümetin devrilmesini geciktirmekte, hem 
de özellikle ordu içinde kendisine karşı bir eğilimin güçlen
mesine yol açmakta değil midir? 

Birincisi AP yönetimi, Ecevit hiikümetini ,belki mümkün 
olan en kısa sürede, ama asıl, tüm gerici-faşist giiçlerin büıÜn. 
leşmesini sağlayacak biçimde ve Ecevit hiikümetinin yerine, 
gerici·raşist bir .yönetime geçişi yönlendirecek bir hiikümetin 
kurulmasıyla devirmeyi amaçlamaktadır. 

Ikincisi AP yönetimi, devlet bürokrasisi ve ordu içinde 
kendisine karşı eğilimler güçlense bile, kendi yanlısı güçlerin 
ve kesimlerin bütünleşmesi ve kemikleşmesiyle bu eğilimlerin 
·herhangi bir politik çözüm önerileri olamayaca�ı için· etkisiz 
bırakılabileceğini hesaplamaktadır. Hatta Demirel, bu tür eği. 
limlerin henüz yeterince olgunlaşmadan ortaya çıkarak teşhir 
olmasından, kendi yanlısı gerici-faşist güçler karşısında şimdi· 
den etkisizleştirilmesi için belki yarar da ummaktadır. 

Bu hesaplar he kadar gerçekçidir, ne kadar de�i1dir; onu 
geiişen koşuUar belirleyecektir. Ne var ki AP I'e MHP b aşları· 
nın, politik ortamı gerginleştirerek tüm gerici·faşist güçlerin 
ortaklaşa saldınsım gerçekleştirme planlarının bozulması, an· 
cak tiim demokrasi güçlerinin örgütlü ve birleşik mücadelesiy· 
le m ümkün olacakbr. Zor günler böyle aşılacaktır. 
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dunna.. oldu_ Hasan Korkut 'un 
Devlet Bakanlıiı'na getirilmesi, 
AP'nin büyük tepkisine yol açtı. 

AP Başkanlık Divanı 'nın ko
nuyla ilgili olarak yaptı�ı açıkla
ma, asıl olarak Cumhurbaşkanı 
Korutürk'ü hedef aldı. Korutürk' 
ün Hasan Korkut'un atama ka
runamesini imzalaması üzerine 
yapılan açıklamada, saldırııan bir 
diUe, ''Türkiye'deki bunalımın 
mihrakında hükümetin başı ile 
Cumhurbaşkanı'nın yan yana 01-
du�u ortaya çıkmıştır. Bundan 
sonra dökülecek kanların sorum
lulu�ndan Cumhurbaşkanı'mn 
kurtulması mümkün değildir." 
deniyordu. Açıklamada, yeni bir 
hükümet se çene ili oluşturulması
nın AP yetkili kurullarının başlı
ca konusunu oluşturdu!!u ve ça
lışmalann bu yönde geliştiril· 
mekte oldu�u belirtiliyordu. 

AP'nin bu sert çıkıŞı, gerici, 
faşist güçlerin talepleriyle tam 
çakı&ır bir özeıiik taşıyordu. 
AP'nin bu diretkar çıkışla, geri
ci ve faşist muhalefetin sözcülü
j!ünü üstlenmeye ve gerici muha
lefeti kendi arkasında toplamaya 
ÇalıŞtığı anlaşılıyordu. Bu arada 
geniş tabanlı formiiliere kapalı 
olundu�u da gösterilmiş oluyor
du. 

Cumhurbaşkanı Korutürk ise, 
AP'nin tepkisine verdiği cevapta, 
TBMM tarafsız olmadığına karar 
verirse, gorevmı devretmeye 
haZır oldu�unu belirterek, hükü
metlerin kuruluşları hakkında 
şunları diyordu: "Kısır salt ço
ğunluklara, gezgin oylara veya 
dıştan desteklernelere bel ba�la
manın isabetli olmadığını deney· 
lerin gösterdiğine daha 1974 yı
lının Aralık ayında işaret etmiş
tim." Korutürk'ün açıklaması, 
bugünkü koşullarda tek gerçekçi 
alternatifin geniş tabanlı hükü
met formülü oldu�u açıklaması
na dayamyordu. 

Korutürk'ün açıklamasında 
dile getirilen geniş tabanlı fomıü· 
lün bir savunucusu da gene Sa
bancı oldu. Sabancı, "aklımızı 
devşirip sorunlan çözecek hükü
metleri çıkaracağız" diyordu. 
Geniş tabanh hlikümet formülü
nün akıı hocalı�ını üstlenen bir 
ilginç kişi de Alman gericisi Kiep 
oldu! Türkiye'nin iç işleriyle faz· 
la haşır neşir olan Kiep, benzer 
koşullarda Almanya 'da "büyük 
koalisyon" kurulması yoluna gi
dileceğini söylüyordu. 

Hükümet sorununa ilişkin tar· 
tışmaların odaklaştığı bir başka 
konu da Sosyal Giivenlik llakanı 
IIiimi lşgüzar hakkında verilen 
gensoru oldu. Gensoru önerg.,i· 

YORUMSUZ 

nin giindeme alınması AP tarafın
dan hükümetin düşürülmesi giri
şimlerinde kullanılacak bir araç 
olarak kullanılmaya çalışılırken, 
CHP 'nin tutumu da tam bir uz
laşma niteliğindeydi. CHP'nin 
Hilmi lşgüzar'a yönelik kampan
yaya verdiği ·en "ciddi" cevap, 
AP'yi mobilya yolsuzlu�nu 
açıklamakla tehdit etmesi oldu. 
Sonuçta gensoru onergesının 
giindeme alınması, CHP'nin de 
oylanyla kabul edildi ama, bu 

kez de I,güzar'm \stiCası sorunu 
ortaya çıkb ... 

Hükümetin düşüriilmesi tartı,
malan, erken seçim olasılıklan, 
çeşitli hükümet formüllerinin or
taya serilmesi konuları iç poli
tik ort&onn tartışması sürecek 
konuları. Tartışmanın sonucu, 
gerici, faşist güçlerle demokratik 
güçler arasındaki hesaplaşmayla 
belirlenecek. Ve bugün CHP için 
asıl sorun, bu hesaplaşmada safı
m net olarak belirlemesidir. 

�.---------------------- -----------------� 
TORK1YE ışçı PARTISI iL TEMSILCILERI 

17-18 HAZIR!\N'DA ANKARA'DA 
TOPLANıYOR 

Türkiye Işçi Partisi'nin 9. ii Temsilcileri Top
lantısı i 7-18 Haziran tarihlerinde Ankara'da Selim 
Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda toplamyor. 

TIP Iı Temsilcileri Toplantısı'nın 17 Haziran 
günü saat i O.30'da Genel Başkan Behice Boran'ın 
açış konuş\ııasıyla çalışmalanna başlayacağı ve ay
nı gün akşam oturuımında, Parti'nin kültürve sanat 

.çalışmalarının sergileneceği bir Parti Gecesi'nin dü
zenlendiği bildiritdi. 

Işgüzor yurtdışındaki 

ilericiler hak kında 
gizli rapor hazırladı 

Yurt içinde bugüne dek yaptığı uygulamalarla işçi ve 
emekçi kitlelerin karşısına çıkan CHP ağırlıklı hükümet, yurt 
dışındaki ilericiler üzerinde de, yeni baskı girişimleri planlı· 
yor. Bundan bir süre önce yurt dışında "Türkiye'li işçilerle 
temas" gezisi yapan Sosyai.GÜvenlik Bakanı Hilmi lşgüzar, 
dönüşünden sonra Başbakan Ecevit'e gizli bir rapor vererek, 
yurt dışındaki ilerici işçi ve ö�rencilere karşı yeni bir "ön· 
lemler paketi" önerdi. 

INFO - 'TORK Ajansının bu konudaki haberine göre, 
Hilmi Işgüzar'ın bu önerilerinin arasında, yurt dışındaki ileri
cilere karşı bazı polisiye önlemler alınması bulunuyordu. En 
"etkili" önlemlerden biri de, bu kişilerin pasaportlarının el
lerindon alınması, hatta TC. vatandaşlığından çıkarılmalarıy
dı. 

Bu arada hükümetin "CHP kanadı" da bu türlü baskı ön· 
lemlerinin alınmasına karşı dei!ildi. Meclis Dışişleri Komis· 
yonu'nda kabul edilen ve CHP Milletvekili Sabri Tığlı'nın im· 
zasını taşıyan bir kanun teklifi, lşgüzar'ın önerileriyle tarn 
olarak çakışı)'or. Ru kanun teklifine göre, "yurt dışında veya 
içinde devlet güvenliği aleyhinde bulunan ve her ne surette 
olursa olsun, )'urt dışına çıkanlardan yurda dönmeleri için 
yapılan uyarıya mazaretsiz olarak üç ay içinde icabet etme· 
yerılerin Türk \'.tandaşlı�ından çıkarılması" öngörülmekte. 
dir. 

Ilu kanun (eklifinde yer alan '"Devlet güvenliği aleyhin. 
de bulunma'" ifadesinin kime karşı kullanıla geldiği çok açık. 
tır. Bu teklif tamamiyle ilericilere karşı hazırlanan yeni bir 
komplonun haberci,idir. CHP ağırlıklı iktidar, bu tekline al
tından kalkarnayaca�ı uygulamalardan birinin daha sorumlu. 
lu�u altına girmoktedir. 
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sUvÜK ÜLKÜ DERNEGı.� 

Ülkü Ocakları 
NATO 

� karargahından 
- Namur kentinde üslenmiş 
olan Türkiye'li faşist grubuıı, 
Mons kentindeki NATO ka-
rargalunda görevli bazı istih
barat su baylanndan destek 
gördüğü bildiriliyor. 

• 

emır 
alıyor 

Namur'dan Brüksere gelen Hasan Bilge adlı bir 
MHP'li Brüksel Türk Kültür Derneği ile Islam 
Kültür Derneği'nin kuruluşunu yönettL 

Hasan Merdanoğlu adındaki -bir kişinin Islam 
Kültür Derneği ile Türkiye'de MHP yöneticileri 
arasında bağ kurduğu haber veriliyor. 

TiiIkiye'de MHP'nin kongresi 
yapılırken, MHP'nin Avrupa'daki 
uzantıları da faaliyetlerini sürdü· 
rüyorlar. 

INFO·TORK Ajansl'lUn verdi· 
�i habere göre, faşistlerin Belçi· 
ka'daki eylemleri üzerine Belçi
ka'daki Türkiye'li ilerici işçi ve 
öRrencilerin örgütlerinden biri 
olan ''Türkiye'li Işçiler Kültür 
Merkezi". faşist örgütlenme ve 
faaliyetler hakk,nda geniş kap· 
samLı bir rapor hazırladı. 

INFO·TORK'ün haberine gö· 
re. hazırlanan bu dosyada, gerek 
1 milyondan fazla Türkiye'li 
işçinin ÇalıŞtığı bir ülke olması, 
gerek NPD ve CSU gibi neo·nazi 
ve ,erici partilerin neo-faşist ya
bancı gruplara destek sa�lamasl 
nedeniyle Türkiye'li faşistlerin 
Federal Almanya'da örgütlenme· 
ye başladıklan belirtiliyor. 

Bilindiği gibi Milliyetçi Hare· 
ket Partiıi hem Federal Alman· 
ya'da, hem de Hollanda'da çeşit· 
li yerlerde parti örgütleri açmış, 
bu yüzden de Anayasa Mahke· 
mesi tarafından bir ihtar almıştı. 
Bunun üzerine faşistler örgütlen
me biçimlerini de�iştirme yolu· 
nu seçtiler. 1977 başından itiba· 
ren bu ülkelerdeki MHP örgütle· 
ri yerine, bu partinin paravan ör
gütleri olan ülkü Ocaklan ile 
Türk Kültür Ocaklan kurulmaya 
başlandı. 1978 başında Ikinci 
ılC'nin iktidardan düşürülmesi 
üzerine Türkiye'de silahlı şiddet 
eylemlerine karıştıkları için ara· 
nan birçok faşist Federal Alman· 
ya'ya kaçarak bu ülkeden sığın· 
ma hakkı istelli. Türkiye'den ka· 
çan faşist1er, buradaki fa,istlere 
'örgütlenmede de "eıki bilııi ve 
deneyimlerinden yararlanarak" 
yardımcı olmaya başladılar. 

Ancak Federal Almanya'daki 
ilerici demokratik Türkiye'li ör
gütler, sendikalar ve di�er ilerici 
çevrelerin IÖ8terdi�i tepki üzeri
ne, faşistlerden bir kıımı faali
yetlerini Fransa ve Belçika'ya 
kaydırma yolunu seçtiler. 

Dosyaya ııöre fa,i_tler Belçi· 
ka'daki ö!'iütlenme çalışmala· 
nnda iki yöntem uYiuluyorlar. 
Bunlardan biri, açıkça "Olkü 
Opığı" ya da "Türk Kültür Der· 
neği" kurmak biçiminde. Diğer 
yöntem ise, daha çok din sömü· 
rüsüne dayanıyor. -

Olkü Ocaklan ya da Türk Kül· 
tür Dernekleri biçimindeki örgüt· 
lenme çalışmaları, Namur Ken
tinde üdenmiş bir ıırup faşist ta· 
ratmdan yürütülüyor. Bu arada, 
adı geçen grubun ııerek Türkiye 
Konsoloslukları'nda ııörevli fa· 
şist eğilimli kişilerden, ııerek .. 
Monı'daki NATO kararııahında 
,örevii bazı istihbarat ıubayların
dan geniş destek gördüğü Ueri sü· 
rülüyor. Namur'dakl bu faşist 
ıırup örııütlenme çalı,malarını 

1978 Haziran 'ından beri Brük· 
sel'e de sıçrattı. Namur'dan gö· 
revli olarak gelen Hasan Bilge an · 
lı faşist, başka bir ülkeden gelen 
bir di!!er faşist yönetici ile birlik· 
te Brüksel'deki Rex sinemasında 
bir örgütlenme toplantısı düzen
ledi. Hollanda 'dan özel tutulmuş 
arabalarla gelen faşistlerin de ka· 
tıldığı bu toplantı sıkı bir gizlilik 
içinde yapıldı ve "dini sohbet ' 
görüntüsü altındaki görüşmeler
den sonra "Brüksel Türk Kültür 
Oerne�i - Olkü Ocağı" resmen 
kuruldu. Rue Verte · No 30·1030 
Brüksel adresinde bir lokal tutan 
faşist ö!'iüt, Türkiye'li işçilere 
ilk bildirisini i 9 Nisan 1979 
günü yaymladı. Bu ilk bildiride, 
faşistlerin niyetlerini açıkça beLU 
eden ifadeler yer alıyordu: "Bu 
hususta sizlere düşen vazifeler 
şunlardır.: 1. Brüksel'de bulunan 
leninci ve maocu Komünistlerin 
p-zetelerini okumamak, fikirleri
ni benimsememek, bunlarla soh
bet etmemek, 2. Türk 'e Türk'ten 
başka kimseden fayda gelmez, 
prensibini unutmamak, 3. Belçi
ka'yı kapsamına alan dernetimi· 
zin düzenledi�i konferanslara, se· 
minerlere ve dini sohbetlere ka
tılmak, derne�imize üye olmak· 
tır." 

Brüksel deki Caşist örgütlen
meyi başlatan Haaan Bilge, bu· 
gün BAZ 354 plakalı mavi bir 
Ford Taunus otoyla Brüksel dı· 
şında Türkiye'li işçilerin yoğun 
oldu�u merkezlere sık .ık gide· 
rek buralarda yeni tezııahlar dü· 
zenlemektedir. 

INFO·T(JRK'ün bÜıteninde 
bir özetine yer verilen dosyaya 
ııöre, Avrupa'daki tüm faşist ör· 
ıütleri koordine elmek üzere 
merkezi Frankfurt 'ta bulunan 
"Avrupa Demokratik-Olkücü 
Türk Dernekleri Federasyonu" 
(Türk Federasyon) kuruldu ve 
çeşitli yerlerdeki faşist örııütler 
bu federaıyona üye oldular. 

Faşistlerin Avrupa'daki TUrki· 
ye'li işçileri aldatmak amacıyla 
kurdukları başka bir ö!'iütlenme 
biçimi de, "ulam Kültür Dernek· 
leri "dir. Bu amaçla Brüksel'de 
yine H ... n Bilııe adlı kişinin ön· 
cülü�ünde bır "Iılam Kültür Der· 
neRi" kuruldu ve 100 kadan 
MHP yanlııı olan 500 üye topla· 
dı. Demek. dini duygulan &ömür
me amacıyla 1,5 milyon Belçika 
Franil'na bir ev satın alıp, bura
da bir cami yapma girişiminde 
bulunmaktadır. Bu arada fa,lst· 
ler Türkiye "Diyanet Işleri Ba,· 
kanlı�ı"nın adını d. kullanarak 
yaptıracaklarını söyledikleri bir 
cami için işçilerden 6 milyon 
Belçika Franııı para topladılar. 

Iılam Kültür Derne�i 'nin lo· 
kalinin duvarlarında Türkeıı'in 
foto�ranan ile bozkurt ve üç hı· 
lalli anşlerin bulunduğu beıırtili· 

yor. Bu arada Hasan Merdano�· 
lu adlı bir kişinin adı ııeçen der· 
ne�in MHP ile baRlantııını .. ğla· 
dığı ve Belçika'dan Türkiye'ye 
faşistler için "yararlı olacak mal· 
zeme" getirdi�i öne sürülüyor. 

Bunun dışında Brüksel'deki 
Islam Kültür Derneği Belçika'da 
bu tür örgütlerin bir merkezi du
rumuna getirilmiş durumda. Bel
çika'daki faşistlerin, MC hükü· 
meti zamanında bu ülkeye çalış
ma ateşemı·basın müşaviri vb. gö
revlerle gönderilmiş ve iktidar 
değişikli�inden sonra görevlerin· 
den alınmamış bazı kişilerden 
büyük deıtek gördükleri de söy· 
leniyor. Hazırlanan doıyaya gö· 
re. Rfıı"lI<a'da "Ia!am Kültür Der-

nekleri" çalışmalanm aynı za
manda gerici yabancı güçlerin 
deste�iyle yürütüyorlar. Brüksel' 
de 21 ülkenin deste�iyle oluştu· 
rulan Brüksel Islam Kültür Mer· 
kezi'nin baş imamı Mohammed 
Alouini adlı bir kişi de, adı ge
çen derneklerin önerdikleri bazı 
gerici ve faşist kişilerin TiiIkiye' 
li işçiler için imam tayin edilme
lerine aracı oluyor. 

yorlar. Bu ö!'iütlerin üyeleri 
uzun süreden beri çeşi tli terör 
olaylanna da kanşıyorlar. 1977 
yılından bu yana Belçika 'lUn çe· 
şitli yerlerinde faşistler 5 saldın 
düzenlediler ve bu .. ldınlarda 
çok sayıda ilericiyi yaraladılar. 

Yurt dışındaki Türkiye'li fa· 
şist örgütlerin çalışmalan uzun 
süreden beri biliniyor. Ancak 
CHP a�ırlıklı hükümet, gerek 
yurtdışındaki Türkiye Konsolos· 
luklarında çalışan Caşistleri gö· 
revlerinden almamakta, gerekse 
bunlann faaliyette bulundu�u ü1. 
kelerin yetkili makamlany� te· 
rnaaa ııeçerek faaliyetlerini qrıle· 
meye çalışmamakla, dolaylı ola
rak sorumluluk altına ııirmekte· 

lNFO·TORK Bülteni 'nde yer 
alan habere göre i hazırlanan dos
yada Belçika'daki faşistlerin 
hangi bölgelerde ve ne şekilde 
ö!'iütlendikleri kap .. mlı biçimde 
anlatılıyor. Buna ııöre Belçika' 
nın tam 9 kentinde II Türkiye'U 
faşist örııüt faaliyetl�rini IÜrdürü· dir. 

. .  

Maraş katliamını MHP ve 
AP üstlendi 

K.Mata,'u yüzlerceJ yurua�ımızın öldüğü, 
çok sayıda yurtla�ımızın yaralandığı, sayısız �yeri ve 
konutun tahrip edildi�i ve yakıldığı, f aşist hareketin 
ülkemizde gt:rçc=kleftirdi�i en büyük kalliamın davası 
bafladı. 592'si lu ıuklu, 813 k�i hakkında açılan dava· 
ya Adana, Kahramanm:ıraf ve Urfa iller Sıkıyönetim 
KomutanlıAı Askeri M.ıhkemesi tamfıodan bakılıyor. 

Kahramanmara� katliam. nın bir kLSım suçlulurı 
bu dava sonuçLandığında anlaı,ılacak. Ne var ki. mah
keme sonucu ortaya çıkacak olan suçlular, katliamın 
fiili yüriltücüsü ol an fa!Jistler ile göz ü dönmü, gericiler

' 

ve bunların da yalnızca bir kısmı olacak. Bu bUyük kat
Liamın g.::rçek sorumluları, örgütıeyiciıeri ve katliarnda 
rol ajanları ortaya sürenler, fa.,isı bir yönetim özlemiy
le yafayan gizli açık fa�isı örgütlerdir. Sanık sandalye
sinde oturması ve yargılanması gereken aSlI suçlular, a· 
sıl sorumlul .. r bunlardır. 

Kimlerdir bu suç lular? Kahramanmaraf'da kadın, 
erkek, çocuk demeden, if çi, emekçi, köylü, gt:nç yUz
lerce yurttafımızı, en vahfi yöntemlerle katleden, ken
ıi faşist bir içsavaıa surilkleycnler kimlerdir? . 

Bunlar, bir kısmı sanık sandalyesinde oturan ka· 
tillerin ba�1ı oldukları, bu katillerin beslendiklcd a .... 
güılerdir. t�ıc, MilI' lı Yöncıicisi Iht!iıın Baleı! OGO 
Ba!Jkanl Mchmeı Lcblebici, OGo yonctic..isi Rıdvan 

Ça1I�lr, OGn üyesi ve katHarnın kıvılcımını yakan Ok
kq Kenger ve sayısız OGo, ETKO. POL - BiR üyeleri 
ve bu örgütlerin yandaflan ... 

Bunlar, aynı k atilien utanmaza savUnan avukat· 
ların baA:1ı oldu� örgütlerdir İ!Jte M HP Kahramanma· 
raf milletvekili avukat Yusuf özbaf , MHP çorum miL· 
ktvekili avukat Mehmet ırmak ve �rnp Adana Merkez 
Ilçe Başkanı avukat Adem Eroğlu! Ve diAer MHP avu· 
kallan ve onlara arka çıkan AP avukatları ... 

Asıl suçlular Kahramanmııraf canilerinin savun
masını üstlenen bu örgütlerdir. Hükümetin, SlkıyöJl('· 
tim KomutnnlıA:ı'nın, yargı organlannın (istüne gitmesi 
ve yargılamas1 gereken örgütler bunlardır. Derhal k.ıpa· 
blması ve dağıtılması gtrtken örgiltler. MNP ve yan ku· 
rulu,larıdır. Suçlular bel li ve belli oldu ku için de tekel· 
ci basın tarafından gizlenmek isteniyor. MHP'nin yarı 
resmi organı HergUn gazeıesi bile savunma avukatları· 
nın MHP ve AP'li 17 avukaı olduAunu, üsıelik de t,röğ· 
sünü gere gere söylerken, tekelci büyük basın davayı 
gözden kaçınnuya ç alıfıyor. 

Ne var ki, Kahramanmara"da k..ıtledilen yuıler
cc emekçinin anısı gOzler önünde. Gerçek hiç bir in· 
kara yer venneyecek kadar artnda. Gizli açık ıUm ra· 
,ist örgütler, bu katliamın hesabını bir giııı mutlaka 
vertcekl 
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Bulgaristan' la 
ekonomik işbirliği 
8 onemli sektörü 
kapsıyor TüRKiVE-BULGARiSTAN KARMA KOMiTESi, T i· 

CARET, TARI M, GIDA SANAVi i, E N E R J  i, T EKNO· 
LOJ I, ULAŞTı RMA, HABE RLEŞME VE TURizM 
A

'
LANLARINOA I ŞB IRLIGiN i KARARLAŞTIROL.  

Sosyalist ülkeler, dünya ban
şının sa�lanm8s1 konusunda kat
kılarını sürdürürürlerken, bulun
dukları bölgelerde de birer barış 
güvencesi durumuna geliyorlar. 
Bulgaristan, Balkan yanmada .. -
nın merkezinde bulunan bir SOL
yalist ülke olarak, komşu ülke
lerle iyi iUşkilerini sürdürüyor. 
özellikle son yıllarda Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti ile Türkiye, 
Yunanistan ve Romanya arasın
da gelişen ilişkiler bunun bir göı
terge,; oldu. 

Bulgaristan'ın komşu ülkeler
le karşılıklı ilişkileri sonucunda 
ortaya çıkan belgeler, yayınla
nan ortak bildiriler ve yapılan 
antlaşmalar, Bulgaristan'ın barış 
ve böıgesel işbirliği konusunda 
harcadığı çabanın somut bir iCa
desi oldu. Bu ilişkiler .. rasında 
Bulgaristan 'ın en başta gelen 
önerisi komşu ülkeleriyle karşı
lıklı sınırların kayılaız ve koşul
suz tanınması, komşu ülkelerin 
birbirlerinden herhangi bir bi
çimde toprak talebinde bulun
malarından vazgeçilmesiydi. Bul
gariıtan bu konudaki çabalann 
belie .. Ue,tirilmesini önerdi. Böl
.... 1 bant için ıomut çabaları 
,<>ateren bu öneriler dı,mda, 

komşu ülkelerle karşılıklı eko· 
nomik ilişkilerin geliştirilmesi de 
Bulgaristan 'ın en çok çaba gös
terdifli konulardan biriydi. Nite
kim, Balkan ülkeleri arasında ya
pılan çeşitli ikili ekonomik ant
Iaşmalarla bu yolda önemli me
safeler kaydedildi. 

öte yandan Bulgaristan devlet 
adamlarının komşu ülkelere yap
tıktan ziyaretler de bu sosyalist 
ülkenin komşulanyla her türlü 

ikili ilişkinin gelişmesine yardım
cı oluyor. Bulgaristan Komünist 
Partisİ Birinci Sekreteri ve Bul
garistan l'lalk Cumhuriyeti Dev
let Konseyi Başkanı Todor Jiv· 
kav'un Türkiye Başbakanı Bü
lent Ecevit ve Yunanistan Başba
kanı Konstantin Karamanlis ile 
yaptıııı görüşmeler sonunda Bal
kan ülkeleri arasındaki dostluk 
ve işbirüı}:i konusunda önemli 
ileri adımlar atıldı. Bu arada Bal-

Tarsus 

kan ülkeleri parlamentoları. top
lu.nsal ve YıA'ınsal oıguileri. ha: 
kanlıklar. endüstri \'e ekonomı 
kunıluşları, kürdeş kentler, sınır 
bolgelerin<i� yaşayanlar arasında 
ilişkiıer de son yıllarda onemli 
ölçüde eelişti ve ,enişledi. 

Bu arada son yıllarda Türkiye 
ile Bulgaristan arasındaki ilişki
lerde de gözle görülür bir gelişme 
meydamı g.eldi. Gerek üst düzey
deki devlet yöneticileri . gerek 
çeşitli kuruluşlar arasındaki kar' 
şılıklı ilişkiler, karşılıklı dostluk 
ve işbirligi temeli üzerinde gittik· 
çe güçleniyor. 

Türkiye-Bulgaristan Ekono-
mik ve Teknik Işbirliği Karma 
Komitesi 'nin önceki hafta Anka

ra'da yapılan 4. Dönem toplan
tı.ları sonucunda iki ülke arasında 
ticaret, tarım, gıda sanayii , ener' 
ji, teknoloji , ulaştırma, haberleş
me ve turizm alanlarında işbirli
"ini öngören bir protokol imza
landı. Ticarel Dakanı Teoman 
Köprülüler'le Bulgaristan Ulaş

tl!'ma Bakanı Vasil Tasnov'un 
imzaladıkları protokol Türkiye· 
Bulgaristan ilişkilerine ve her iki 
ülkenin ekonomik gelişmesine 
önemli ölçüde katkıda buluna
cak nitelikteydi. 

tki ülke arasındaki görüşme
lerde Tarım ve Gıda sanayi ala
nında, süt ürünleri, maden suyu 
tesisleri, şarap üretimi, ayçiçeği 
tohumu projesi ve tohu� degi.ş
tirilmesi gibi konuLarda somut 
kararlar alındı. Protokale göre 
Bulgaristan buflday, tekstil, fa
yans ve mobilya gibi bazı malla· 
rın Türkiye'den alınmasını ince
leyecekti. Türkiye ise Bulgaris
tan'dan uzun vadede gübre, de
mir çelik ve petrol ürünleri al
mayı kabul etti. Teknolojik iş
birlifli ve komple projeler ala
nında yeni olanaklar yaratılma
sı konusunda da görüş birBiıine 
varıldı. Bu arada protokol e göre 
Burgaz-Trabzon arasında feribot 
seferleri düzenlenmesfne yönelik 
çalışmalar yo�unlaştınlacak, ay
nca Türkiye ile Bulgaristan ara
sında Karrria Turizm Komisyonu 
kurulacaktı. 

l ler iki ülke arııında enerji 
alanında işbirliği konu.und, da 
öneinli ııeli,m.ler kaydedildi. 
Bıına göre Türkiye nip Bulguiı
tan 'dan .. tın aldı�ı elektrik ener· 
jisi arttırılacak. Ticaret Bakını 
Teoma" Köprültiler protokolün 
imza toreninde yaptlAı konuş
mada IJulgerillan 'ın Turkiye'ye 
her ay 20 bin lon motorin ver
meye başladı�ını belirtti. Köprü· 
mler, kua süre içinde Bul,ariı
tan'ın Türkiye'ye FueJ Oil ver· 
meyi kabul etti�ini de &Öyledi. 

Türkiye ile Bulgaristan aruın
daki sınai kooperatifleşme ilişki
leri de gelişiyor. Ekonomik ve 
Teknik Işbirliği Kar_ma Komite· 
si 'ni n çalışmaları kapsamında ta
rımsal ekonomi , ulaşım, turizm, 
vb. karma alt komisyonlannın dü
zenledikleri ortak. toplantılarda 
karşılıklı mal alışverişi ve ödeme 
ilişkileriyle ilişkisi olan birçok 
soruna açıklık ve somutluk geti
rildi. 

Bulgaristan'ın "Balkanarim' 
pekı" dış ticaret kuruluşu ii. 
Türkiye'nin "tsmak" şirketi ara
sında yük kaldırma ve taşıma 
makinalarırun montaj. alanında 
yürütülen ortak çalışmalar gide
rek derinleşiyor. Edirne'de yapı' 
lan yeni tesislerin bu yıl bitiril· 
mesi öngörüıüyor. Bul,aristan ve 
Türkiye'deki çeşitli kuruluşlar 
arasındaki benzer ilişkiler de sü
rüyor. 

Tarımsal ekonomi ve gıda sa
nayi alanlarında da Bulgaristan
Türkiye ilişkileri gittikçe ııelişi
yor. Bir grup Bulgar tarım ve 111-
da sanayi uzmanırun ,eçen yıl 
sonunda Türkiye'de yaptıkları 
çeşitli temaslar sonucu bazı ko
nularda anlaşmalar yapıldı. Bu
na göre Türkiye'de süt i ,letıne 
tesisleri, 'tarım işletmeleri, ıııda 
sanayi işletmeleri vb. taaarıian 
hazırlanacak ve ortaklaşa yapila
cak . 

Bulgaristan ile Türkiye UUID
daki sınai kooperıtifleşme ala
nındaki ilişkilerde varılan düzey, 
bu yıl iki ülke arasındaki mal 
alışverişinin yüzde 10 kadar art· 
masına da olanak yaratıyor. 

Tekstil Şube Başkanı 
A",,�::���=polisin saldırısına ugradı 

OtlNYA BANKASI 
ıZMIR -BURDUR 

DEMıRYOLU 
HATIININ IPTALINI 

isTEDI 

DUNY A BANKASı ana hat· 
lar dışında kalan bazı demiryo
lu hatlarının devre dışı bırakıl
masını önerdi. Bır süre önce 
Ttlrkiye'ye gelen Dünya Banka
SI Proje Inceleme Heyeti ile sür
dürülen görüşmelerde, TCD D' 
nin Ikinci Aşama RehabOltas
yon Projesı için kredi istendi. 
Dünya Bankası yetkilileri, kre· 
dlyi, ancak öne sürdükleri ko
şuUar kabul edilirse verecekle
rini bildirdiler. Sözü edilen ko
şul da, TCDD'nın ana hatlar 
dışında kalan Izmlr·Burdur gibi 
bazı hatları devreden çıkartma
saydı. önerlnin gerekçesi ise bu 
tip hatlann "ekonomik olma· 
yışları"ydı. Koşul, toplantılara 
katılan TCDD, Maliye Bakanlı· 
�I ve DPT uzmanlarınca redde
dildi. 

- mLER YENIDEN 
OülJ::NLENIYOR 

KAMU girişimciliginin ve 
KIT'lerlıı yeniden düzenlenme· 
si amacıyla çalı,malar yapılı
yor. DPT'nln eşgüdümilnde, il

'eDI bakanlık ve danışmanların 
kabidıRı toplanblarda, Kamu 
I ktisadi Kuruıu,larının "Sektör 
Kurumu" adı altında toplana
rak, .. yıca az, ancak güçIU ve 
büyük birimler haline dönUştü
rülmesi ve bu kuruluşlara ken
dilerini yaşatan ve geliştiren bir 
yapı kazandınlması çalışmaları 
sürdüNüyor. 1 979 yılı içinde 
Etibank "Maden ve Metalurji 
Sanayı Kurumu", Sümerbank 
" Dokuma ve Giyim Sanayi 
Kurumu", Türkiye Demir Çelik 
Işletmeleri ise, "Demir-Çelik 
Sanayi Kurumu" adı altında 
"Sektör Kurunıları" olarak Ör· 
güUenecekler .. 

ÇHC, MıSıR'A SILAH 
VERIYOR 

MISIR Devlet Başkanı En
ver Sedat Çin Halk Cumhurıye· 
ti'nin Mısır'a silah sal!layaca�l· 
nı açıkladı. Mısır Ordusu'na fs· 
mailiye kentinden bir mesaj ya· 
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yınlayan Sedat, Mısır'ın kendı 
,Oah endüstrisini kuraca�ını be
lirterek, ABD ,ilah fabrikaları 
ile lisans anlaşmaları için te
maslar yapacaj!ını söyledi. Se
dıt Barış Anlaşması nedeniyle 
kendisine sözle hakaret edenle
re kulak asmadıgmı söyledi Ve 
bunlan "Suriye'lı Aleviler, Ba�
daı'taki kana susamış kişiler ve 
Libya'daki Çılgı n" olarak sıra
ladı . . . 

ÇHC'OE YABANCI 
SERMAYEYI ÇEKMEK IçIN 

ÖNLEMLER ALıNıYOR 

ÇIN HALK CUMHURIYE
TI'nin, ülkenin modemleşUril· 
mesi programı kapsamında, ya
bancı sermayeli yatınmıardan 
daha çok yararlanmak amacıy
la ( ! ), yabancı sermayeyi çek
mek ıçın yeni önlemler aldı�ı 
bildirildI. Harvard Hukuk Oku
lu Profesörlerinden Jerome Co
hen'ln Çın'. yapbgı gezlClen 
sonra bu konuda yaptı�ı açık
lamada, çnc yöneticilerinin, 
ÜI keye gelecek yabancı serma
yeyi özendirmek amacıyla, ya· 
bancı sermaye katılım paylarını 
yUzde \ 00'. kadar Çı kartmayı 
kararlaştırdıklarını beıirtti. 

Tarsus'da son haftalarda yo
ğunlaşan saldırı, cinayet ve terör 
eylell'leri, kaynağı bilinmesine 
karşın hiçbir önlem alınmadan 
sürüyor. 

Bu uygulamalara son �nler
de bir yenisi daha eklendi. Tür
kiye işç i  Partisi Tarsus I lçe Ör
giitü üyesi ve Tekstil ışçileri Sen
dikası Tarsus Şubesi Başkanı 
Burhan Yaman ile i l çe Sekreteri 
Hüsey in Gümüş, Eski Ömerli Ma
hallesi Huzur Çaybahçesinde iş
çi leri. yaptığı sohbet toplantısı 
sırasında, üzerlerinde polis ol
duklarını gösterir en küçük bir 
belirti bulunmayan dört silahlı 
kişi t;ırafından "arama yapıyo
ruz'l gerekçesiyle saldırıya uğ· 

. radılar. MHP eyilimli olduğu söz 
ve davranışlarından gözlenen ve 
aşırı alkol aldığı belli olan polis 
menıuru Selahanin Yüksel, hiç bir 
neden yokken Burhan Yaman'a 
saldırarak dipçik ve yumruklarla 
ağır biçimde yaraladı. Olay üze· 
rine savcılığa başvuran Burhan 
Vaman, Tarsus tıükiimeı Tabi· 
bi'nden aldığı 9 günlUk raporu da 
ilgil i lere ileterek, adı geçen polis 
memurunu mahkemeye verdi, 

ayrıca yirmibin liralık tozmin .. t 
davası açtı. 

Son günlerde Tiirkiye Işçi 
Partililer'e yapılan baskı ve �Idı
.rılarla ilgili bir açıklama yapan 
Tarsus I lçe Başkanı Sönmez Tar
gan şöyle ded i: "Tarsus'ta parti
l i lere yapılan

' 
saldırıların arkasın

da Tarsus sermayesi yatmakta
dır. Bi lindiği gibi tekstil d .. lında 
yapılan devrimci sendikal müca
delenin önderliğini TUrkiye Işçi 
Partililer yapmaktadır. Bu n� 
denle, Tarsus serMayesi, parayla 
beslediği faşist çetelerini ve etki
liyebildiği devlet görevli lerini ü
zerimize saldırtmaktadır_ Böyle
ce yıllardır sarı sendikalarla sin· 
dir<likleri işçilerin demokratik 
muhalefetini sindireceğini san· 
nıa�t;ıdır. Tüm bu çabalar boşu
nadır. Faşist odakların ve serma
ye çevrelerinin tüm kirli oyunları 
ve kanlı saldırıları teker teker 
püskUrtUleceği gibi tüm bu tertip
ler teker teker açığa çıkartıla
caktır. Partimiz nasıl ki Istanbul' 
da 1 Mayıs yasa� çemberini kır
mışsa, sermayenin ve faşist 
odakların saldırı ve tertiplerini 
de bozacaktır!" 



Çağdaş Gazeteciler 
Derneği Genel 
Kurulu yapıldı 

Dernek Genel Başkanlığına Yılmaz Ateş, Genel Sekreterliğe de Alımet 
Abakay getirildi. 

Basın emekçilerinin de
mokratik kitle örgütü OLa· 
rak bir yıl gibi kıs.ı bir sÜ· 
re önce kurulmasına karşın 
bu işkolunda hızlı bir ge
lişme ile 300'e yakın gaze
teciyi bünyesine toplay;ın 
Çağdaş Gazeteciler Deme· 
ğ i Genel Kurulu Ankara'da 
yapıldı. 

Gazeteci l lhami Soysal' 
ın D ivan Başkanlığı yaptı· 
ğı Genel Kurul' dan önce 
demokratik kitle örgütleri· 
ni ve sendikal örgütleri bir 
parti gibi görme alışkanlı· 
ğı  "" yanlışından kurtula· 
mayan "UDC slogancıları" 
çok çaba harcamalarına 

karşın bu amaçlarını ger· 
çekleştiremediler. Delege· 
ler buna izin vermedi. 

Genel Başkan Yılmaz 
Ateş Kongre'yi açarken 
yaptığı konuşmada, örgü' 
tün son bir yıııık gelişme· 
sini ve çalışmalarını anla· 
tarak, 2490 ve 195 sayılı 
yasalarda y.apılan değişik· 
l iklerden sonra gerekli ön· 
lemlerin alınmasını istedi. 
Ateş, son yasa değişikliği 
ile "naylon" olarak adlan· 
dırılan gazetelerin bir kıs· 
mın ın kapandığını, geri ka· 
lanların da kapanma hazır· 
I ığı içine girdiklerini anla· 
tarak özetle şöyle dedi: 

Kestele k Borosit 
itletmelerinde 

grev 
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buna cür.ı ed.mediler. Yalnızca dUlJar"'ra DEV· 
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Gerek ilir kez .endika"',ma, direni" grev BI bi 
o"'y"'rı ya,ayan i,çilerin ,ö.terdilti direnç, gerelı 
.. ndikanın ,ö.terdılti kararlı lulum, gerelıse ıUnı 
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"1 nisan 1979 tarihin· 
den itibaren işsizliğe itilen 
ve daha sonra bu işsizliğe 
katılan basın emekçileri i· 
çin hükümet bugüne dek 
ciddi bir önlem almamış· 
tır. 10 arkadaşımız işsiz 
dolaşmaktadır. Önümüzde· 
ki aylarda işsiz gazeteci sa· 
yısının 60'a çıkması bek· 
lenmektedir." 

Genel Kurul' da bir ko
nuşma yapan Anka Ajansı 
delegesi Ahmet Abakay 
da, demeğin kamuoyunda 
saygın bir yer alabilmesi, 
ilkeli ve tutarlı bir yöneti· 
min işbaşına gelmesi ' ge· 
rektiğini belirterek, de· 
mokratik kitle örgüt/erini 
bir parti gibi gören ve ör· 
güt/erin tahribini berabe
rinde getiren anlayışların 
yeşertilmemesini, bu görüş 
sahiplerinin ve aynı amaca 
h izmet eden goşist akımla
rın mahkum edilmesi ge. 
rektiğini vurguladı. 1 Ma· 
y ıs'a da değinen Anka A· 
jan sı delegesi Abakay, "1 
Mayıs her türlü kuyrukçu· 
lara, icazetcilere karşın, 
sıkıyönetimin ve içişleri 
bakanının takdir levhaları· 
nı boyunlarına asarak Is· 
tanbul'u terkedenlere kar· 
şın, 1 Mayıs kentinde kut· 
Ianmıştır. Derneğimiz de 
D ISK'in bu kararına imza 
atan kuruluşlar arasında 
yer almıştır" dedi. 

Daha sonra seç imlere 
geçiimiş, ilerici, demokrat 
ve sosyalistlerin oluşturdu· 
ğu liste 63 oy alarak seçi· 
mi kazanmıştır. 

Devrimci Yol" yanlıları· 
nın çıkardığı liste ise 4 1  
oy alarak yönetiMi kaybet· 
miştir. 

Seçimlerden sonra Ge· 
nel Başkanlığa yeniden 
Yılmaz Ateş seç ildi Yöne
tim Kurulu ilk toplantl,sın· 
da Genel Sekreterl iğe Ah· 
met Abakay'ı getirdi. 

Yönetim Kurulu üyelik· 
lerine de Ali Kırca (TRT -
TV), F,tma Köyoğlu 
(TR T·Ankara Radyosu), 
Hasan Gürsel (Basın·Yayın 
Genel Müdürlüğü), Sed't 
Yazıcıoğlu (Gündem) ve 
Ekrem Meral seçildiler. 

Denetim Kurulu üyel ik· 
leme de Ülker Okman, Ta· 
lay Ulusu ve Yalçın Uçar 
getirildiler. 

• • •  

öfke 
Güzel şeydir öfke. Ama öfkeden 

öfkeye de fark vardır. 
Yaz sıcağında vakit akşamdır, açar· 

SInız pencerenizi içeri sine�iı sivri sine
ği, tatarcığı, böceği girer, bir de perva· 
ne böceği. Ben içlerinde en çok bu 
pervane böceğine takılınm. Nasıl bir 
hışımla girer içeri. Ilk önce ampule bir 
çarpar, sonra karşı duvara, derken be· 
riki duvara, gözünüz yorulur. Bir de ba· 
karsınlZ ki, pervane böceği ya perdeye 
takılıp uyuşur, ya da ölgün-baygın yere 
düşüp kalmıştır ... 

Pervane böceğinin bu öfkesinin 
acıl<lı olduııu kadar öğretici bir yaru 
da vardır. Kendini helak ederken zer· 
re anlam yoktur serüveninde .. _ 

Geçenlerde bir genç bildiri dağıtı· 
yordu, aldım okudum, şunlar yazıyor· 
du: ' 

". Yıldınm Beyazıt Meydanı'nda 
korsan eylem konmuştur. Yonar ben· 
zin dökülerek yakılmıştır ..... 

Bu bir bildiridir. Bu da bir öfkedir. 
Ama rengi nedir, disiplini nedir? ölçü· 
sü, bilinci, örgütlülüğü, anlamı, kapsa· 
mı, içeriği nedir bu öfkenin? .. 

l t .  Devrimci ! . . .  " 

1965'lerin 1968'lerin öğrenci lideri 
bir dostuma sormuştum bir gün: 

". Hani filanca vardı, Teknik Uni· 
versite'de öğrenci Jideriydi, nerede 
şimdi, n 'apıyor? ... . .  

". O mu? Iyidir. Bitirdi fakülteyi. 
Şimdi bir mimarlık bürosu var. Işi 
iyi . . . . .  

".  Peki, artık devrimcilik yapmıyor 
mu?" 

". Yapmıyor, işi başından aşkın ....
. 

Eveeeet! 
' 

". Hani falanca vardı, Hukuk Faküi· 
tesi'nde, hani Iktisat Fakültesi'nde öğ· 
renci Jideriydiler? ... ' 

". Onlardan birisi, bilmem ne rabri· 
kasının hukuk müşaviri. Patronla arası 
iyi, hatta biraz da ortak1lğl var. öteki 
de, bilmem ne boldingin iktisat danış· 
manı. Işleri çok iyi..." 

". Peki artık devrimcilik yapmıyor· 
lar mı?" 

". Vakitleri yok. Çalışmaktan baş· 
lannı kaldıramıyortar ... " 

". Hiç aramazlar mı eski arkadaşla· 
tını?" 

". Iıki tamamen bıraktı. Ikincisini 
geçende Kartal'da bir lokantada gör· 
düm. Bizim masaya iki yetmişlik rakı 
gönderdi..." 

Bildirici gencin "abi "Ieriydi bunlar. 
Bu " abr'lerden biri de, daha önceki 

yıla kadar bir meslek örgütünün başıy· 
dı. Bulundu ııu meslek örgütünün ba· 
şında en amansız, en yalın·kılıç bildi· 
riler yazardı, yayınlardı. Devrimcilikte 
üstüne yoktu! 

Dehşetli devrimcilik dersi verirdi. 
CHP ağırlıklı hükümet döneminde 

önemli bir genel müdürlül!ün önemli 
bir yerine gelcti sonra. 

Şimdi ne yapıyqr, dersiniz. 
Toplu sözleşme masasında işçilere 

kan kusturuyormu ş.  Elini vurdu mu. 
masaya "olmaz" diyormuş ... 

Bu kaba, bu hamhalat, bu hırt.Bn· 
pa hoyratlığın, bu goşist sapkınlığın 
ve kökenindekı boy nu bükük uzlaş· 
manın kaynaııı hangi ideolojik, politik 
temele dayanır? 

1 Mayıs tutuklusu bir arkadaş Bn· 
latıyordu. 

Davutpaşa'da bu öfkeli gençlerden 
biriyle konuşuyormıış. Konuşkan dev· 
rimcimiz yargısını vermiş :  

" o  TIp artık revl�yonistliııi bıraktı. ... 
Okul kantininde biçilen hüküm Da· 

vutpaşa'da değişiyordu. Ama ne kadar 
kolay, ne kadar kestirmeci, ne kadar 

. kesin bir yargıyla ... Kafasındaki ilk kal· 
kış rampası da öyle döşenmişti. Bir 
"abi" konuşmuş. o da onu dinlemişti.. 

Gene bu yaşlarda, 22 yaşlannda bir 
hanım öCrencinin tepkisine de tama· 
men raslantı olarak tanık olmuştum 
geçenlerde. 1 Mayıs tutuklulannıtı ser· 
best bırakılması için düzenlenen imza 
kampanyası sırasında önüne uzattlan 
kaCıdl iterek şöyle demişti: 

". Arkadaşım, ben bu kağıdı imza· 
lamam. Ben Behice Boran'ın donki· 
şotluj!una imza koymam .... . 

Ince, narin, tertemiz bir yüzü vardı. 
Ama sesinin akordu da görülecek şey· 
di? Bu çelişkinin paletleri nasıl örülü· 
yordu, nasiı örülmüştü? Bu da bir öf· 
keydi... 

15 yıl önce ilkokul öğrenciiiCini bil· 
diğim bir arkadaşımın kardeşiyle kar· 
şılaşmıştım geçen yıl . Okumuş, egitim 
enstitüsünü bitirmiş, öğretmen olmuş· 
tu. 

Ankara'ya geldiCinde beni buldu. 
". Abi sen hiiliı Boran mı, diyor· 

sun" diye sordu. 
". Parti, işçi sınıfının partisi diyo· 

rum ... " 
Şöyle bir gülüp, 
". Canım farketmez Boran işte" de· 

mişti ... 
Yeğenimiz devrimciydi. 
Ankara'ya tayin işi için gelmişti. 

Sevdigi kız Balıkesir'liydi, O da, Balık· 
esir'e tayin olmak istiyordu. 

Yaşamda hiç riskle tanışmamıştı. 
Sorumluluk YÜklenmemişti. Çok se· 
vimliydi ama ... 

". Ben tayin işinle ul!raşırsam, ola· 
cağı varsa olmaz, sen git konuş, belki 
Balıkesir'e atarlar seni" dedim. Bilmi· 
yorum şimdi nerededir ... O da öfkeliy· 
di ... 

Şöyle yanınıza yörenize bakın. Ne 
çok öfke göreceksiniz, ne çok öfkeyle 
tanışacaksınlZ. 

Asfalta bemin dÖKÜp yakmak, öbür 
masaya iki yelmi,lik göndennek, 
"donkişot" yargısı blçmek, "bili mı 
parti diyorsun" mkansını tutturmak ... 

Bir örnek daha vereyim. 9 yıl önce 
kim vurduya giden bir goşist arkada· 
şım vardı. Bulundueu Ilçede, vurdulu 
kırdılı ve bohem yaşamı yüzünden tec· 
rit olmuştu. Uzun soluklu, tutarlı, ör· 
gütlü mücadele yerine gündelik öfkeler· 
le yaşıyordu. 

Kumara düşkünlül!ü yüzünden de 
iyiCE gözden düşmüştü. Bır gün Anka· 
ra'ya geldiğinde bana dedi kı: 

". Artık kuman bıraktım ... Halka 
ters düşmeyeceğinı ... " 

Aslında bütün kumarlan bırakmalıy· 
dı ama işe kağıtdan başlamıştı. 

Sonradan duydum ki, bizim arka· 
daş, gerçekten kumar oynamıyordu 
ama dört tane gündelikli kumarcı tut· 
muş, dört ayn kahvede onları oynatı· 
yormuş. öbür sabah da hasılatı toplu· 
yormuş. Ne öfkeli arkadaştı pervane 
böcegi gibiydi... 

öfkeler de sınıfsal özüyle anlam ve 
yön kazamr. 

öfke güzel şeydir. 
Ama disiplinli, bilinçli, örgütlü. 

uzun solu klu . burjuvaziyi yenecek sınıf 
öfkesidir asıl olan. 

Gerisi burjuvazinin masasına akan 
kumar değil de nedir? ... 

Hele bir bakın yanınıza, yörenize, 
ne kadar çok göreceksiniz. Salt öfke 
yetmiyor, öfke hangi sınıftan yanadır? 
öfkenin de sınıf vardır, sınıf öfkesi ya· 
mandır ... 

FFRHAT GUN 
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Emperyalist yardım 
politikası nedir ? 

Bir yıla yakın bir süredir ba
sında manşetlerden düşmeyen, 
toplumun her kesiminde tartışı
lan IMF ve yardım konuıu geçti
�imiz hafta yeni bir boyut 
kazandı. Maliye Bakanı Müezzin
o�lu yaptlAı görüşmeler sonu
cunda. "örüşmelerin olumlu so
nuçlandlAım belirtirken, gazete
ler de "yardım "ın umulandan da 
eazla olacaAını adeta müjdeliyor
du. Gerçekten de bu haberlerin 
arkasından buında yer alan de
Aerlendirmelerde gelecek olan 
yardımın en iyi şekilde nereler
de kullanılması gerekti�i tartış' 
malan yer alıyordu .  

Hükümetin I M F  ile Ilenel ola· 
rak anlaşmaya vardılıı yolundaki 
haberlerin yanında da tartışı}.n 
bir iki konu kaldı�ı da belirtili
yordu. IMF ile yapılan pazarlık
ta, açıklanacak olan devalüasyo
nun miktarı ve biçimi, devlet 
fabrikaları ürünlerine yeDi zam
lar, taban fiyatlanDln düşük tu
tulması, işçi ücretlerinin sınırlan
dınıması. kalkınma hızının düşü
rülmesi ve karşılıksız para bası
mına son verilmesi konulannda 
pazarlı�ın sürdüğü belirtiliyor
du. Ekonomiyi, onunla birlikte 
de hükümeti kurtaracak olan yar
dımın şartları konusunda genel 
anlamda anlaşmaya varılmail ve 
sadece yukarda de�inilen bir iki 
konunun üzerinde pazarlıkların 
sürüyor olmatiı yolunda yaratılan 
i�lcnimler ufuktaki umut ışıitı· 
nın lÜçlendiRi kanısını yaratıyor· 
du. 

lMF VE 
Y ARDıM POLITiKASı 

IMF ( Uluslararası Para Fonu) 
dünya kapitalist sistemi içinde 
para dengesini ayakta tutmaya 
çalışan ve bu anlamda önlemler 
alarak sistem içinde bunalımda 
bulunan ülkelere "yardım" eden, 
resmi anlamda Birleşmiş Millet· 
ler'e baQ:h, &ılında özerk bir ku
ruluıştuı. Sözleşmesinde Ketirilen 
hükümlerle de Birleşmiş Milletler 
denetiminden kesinlikle balım· 
sızdır. Resmen Birleşmiş �1illet· 
ler'e ba�1ı olması Fon'a eylemle· 
rtnde daha bir rahatlık ve eüven· 
ce ıetirir. Aslında tamamen Bir· 
leşik Amerika'nm kontrolünde 
olan Uluslararası Para Fonu'n· 
da pay olarak da Iıu ülke en önde 
gelen ülkedir. Amerika'nın em' 
peryalist girişimlerinin en önem· 
li deıtekçis.i olma özellflini sür· 
düren IMF kapitaliat siıtem için· 
de mali ve ekonomik her türlü 
gelişmeyi dikkatle izler ve kont
rol eder. Amaç emperyaliıt·ka
pitaliıt si.tem içinde dengeyi 
sUrdürrnek ve siatem dışına çık· 
maları önlemektir. Dolayısıyla 
da yöntemler genellikle aynı ve 
dayatmalar şeklindedir. Geri kal· 
mış ülkelerin ekonomilerinde ön
görülen eeli,meler IMF eliyle 
gerçekleştirilir ve bunun da dı,ı
na çıkma olanaAı en aza indiril
miştir . Böylece para ve dı, tica· 
ret ilişkilerinde tekelci sermaye
nin mali egemeniiRine de daya' 
nak sa�lanrruş olur. 

Uluılararuı Para Fonu'nun 
yardım konuıunda iki ana yakla· 
şımı vardır. Bunlardan birinciıi 
gelişmiş kapItali,t ülkelere olan 
1.Ie bu ulkelerin içine lirdikleri 

yardımlardır. Dileri ve önemlisi 
muslarar_,ı Para Fonu 'nun azge· 
lişmiş ülkelere yaptı�ı yardımlar· 
dır. Aslında ödemeler dengesi sü
rekli açık veren böylesi ülkeler 
her an IMF ve a�ır şartları ile 
karşı karşıyadırlar. OIkede öde
meler dengesi açı�ı hazinedeki 
rezervleri eritince yabancı satı· 
alara olan borçlar da ödenemez 
hale eelir. Geçmiş dönemlerde 
alınan borçlar ve faizler de karşı' 
lanamayınea ülke artık iflas du
rumuna gelmiştir. Alınacak ön
lemler fazla deAildir. ithalatın 
kontrol edilmesi, ihracatı destek· 
leme yönünde alınan önlemler ve 
farklı döviz kurlan uyııulamalan 
da bir sonuç vermeyince geriye 
tek çıkar yol kalu ki o da IMF' 
ye başvurmaktır. 

muslararası Para Fonu'nun 
temel kredi politikası, kredi için 
başvuran ülkeye ancak o ülkenin 
Fon 'a yatırdıAı altın tutannm 
yüzde 25 'inin kredi olarak veril· 
mesidir. Bunu aşan isteklerde o 
ülke gerçekten bu fazlah�a 
gereksinim duydu�unu kanıtla
mak durumundadır. Bunun ya· 
nında kısa vadeli kredinin ahna· 
bilmesi için IMF'nin önerece�i 
"ekonomiyi düzeltici" önlemle
rin alınması gereklidir. Aslında 
IMF'nin ısrarla sürdürdü�ü "para· 
sal ve mali .. �lamlık politikası" 
nın belli ilkeleri vardır. Öne sü· 
rülen isteklerin başında ithalat 
ve ihracat üzerindeki kontrolle
rin kaldırılması, serbest döviz 
kurları ülke paruının dolara kar
şı devalüe edilmesi gelir. Böyle
likle ülkenin ekonomik ve mali 
ba�lmlılıAı bir kat daha artar. 

IMF'nin bunalımlara çözüm 
olarak kredi vermesinin diAer 
alışılagelmiş kuralı ise ülke için· 
de eüçlü parasal ve mali kontrol
lerin ba,latllmasıdır. Burada da 
temel IBV ııüçlü ve .. �Iam bir 
ekonomik yapının yaratılması· 
dır. 

IMF yardımlan öncesinde öne 
sürülen dayatmalara neden 
olarak o ülkenin ekonomisinin 
düzeltilmesi ve tekrardan "sal· 
lam" temellere oturtutmasıdır. 
Oysa özellikle Türkiye ve benze· 
ri azeelişmiş ülkeler için ekono
minin saAlam temellere oturtul· 
ma" böylesi yollardan bir anlam 
ta,ımaz. Yapılan, geçici olarak 
ekonomiyi rahatlatmak, Ilelen 
"taze parau ile borç faizlerinin 
bir bölümünü ödeyerek yeni 
borçlar alabilmek için ortam ya
ratmaktır. Nitekim şimdiye de
Ain IMF ve benzeri kuruluşlann 
Iaedilerini alan azgeli,mlş ülkele
rin ödeme açıklannı kapatm.la
n, hiç de�i1 .. bu alanda olumlu 
eelişmelerin meydana eeldi�i iiö
rülmemiştir. Azgelişmiş ülkelerin 
mamul mallara duyduAu gerek.i
nim. alınan kredilerin hemen bu 
gereksinimi karşılamak üzere em· 
peryalist tekellere devredilmelini 
kaçınılmaz kılar. 

Daha öne. de deAlndiAlmlz 
gibI lnuılarara .. Para Fonu yar
dımları bünyesinde ,elişmiş 
kapitaliII ülkeleri de kapaamak
tadır. Daha doAru bir deyi,ı. 
Fon 'un kaynaklarımn büyük bö' 
lümü bu ülkeler yararına kulla
mımaktadır. Emperyali.t dünya 
tl.taminln lIüçlü ve önde ,olon 

hanKi bir ekonomik bunalımın 
önlenmesi için IMF'nin kaynak
lan hazırdır. Nitekim Ileriye do�' 
ru baktlAımızda, Fon'un azeeli,
miş ülkelere ayırdı�ı yardım 
miktarı 1969 yılında toplam yar' 
dımlann sadece yüzde 34 'ünü 
oluşturuyordu. AyDl oran 1970 
yılında ise yüzde l 2 'ye düştü. 
Yani 1972 yılında Uluslarat ... 
Para Fonu'nun toplam yardımla· 
rından yüzde SS'ini inııiltere ve 
Fransa dahil olmak üzere eeliş
miş kapitalist ülkeler almıştı. Ge
riye kalan yüzde 12 'lik miktar 
ise azeelişmiş ülkelere düşüyor
du. 

Bu noktada daha önce de de
gindi�imiz yardım sağlama ko
şullanna bir kez daha deAinmek
te yarar var. Koşulların temelin· 
de ülke parasının dolara lIöre Ö
nemli oranda devalüe edilmesi ya· 
tar. Bu devalüasyon para de�eri· 
nİn dolar karşısında sekiz, on kat 
düşürülmesine delin sürer. Bu da 
do�a1 olarak ülke içinde hayat 
pahahlı�ını körükleyen bir un
surdur. Emekçi halkın gerçek üc
retlerindeki düşüşler ve satın al
ma gücünün iyice sıfıra yaklaş
ması ülke halkmın fakirleşmesi· 
nin temel nedenidir. Bu arada 
büyük toprak sahipleri ve kapita
listler ise karlarını artınrlar ve bu 
durumdan fazlaca etkilenmez!er. 
Ancak bu sürecin sonunda en 
karlı çıkanlan yine uluslararası 
tekellerdir. özellikle Amerikan 
tekelleri doların o ülke parasına 
eöre çok daha de�erli olmasın
dan ıon derece yararlanırlar. 
Çünkü devalüasyon o ülke dı, ti
caretinin dolara daha ba�ımlı ol
masını sağlamıştır. 

muslararası Para Fonu tara
fından yardım mAiama koşullan 
arasında sık Ilk ileri sürülen bir 
diAer nokta da ücretlerin kısıt· 
lanması veya dondurulmasıdır. 
Burada temel sav, fiyat artışla
rının nedeni olarak ücret artış
Iannın eörülme.idir. ücretlerin 

kısıtlanması veya donduıulmuı 
geniş emekçi kitlelerin daha 
fazla ve daha rahat bir şekilde 
sömürülmesini saAlayacak ve kilr
ian artıracaktır. öne sürülen üc
retlerin dondurulması talebinin 
altında bu yatar. öte yandan 
muıLaruası Para Fonu'nun te· 
mel isteklerinden biri de aZKeli,
miş ülkelerde devlet yatırımlan
nm azaltılması yönündedir. Böy· 
lesi ülkelerde devlet yatırımları
nın karlı olmadıAı ve ıürekli za
rar ettiği eörüşünden kaynakla' 
oarak istenen. bu işletmelerin ya 
kapatılmaıı ya da özel sektöre 
devridir. Çok kaba bir ,ekilde u
Iında ülkelerin içişlerine müdaha
le demek olan bu v. benzeri 1Ii
rişimler devlet denetimini eko
nomi üzerinden kaldırmayı ve 
özel girişimcili�e daha rahat ha
reket etme olanaA'ının tanınma· 
sını saA'1amak amacını güder. 
özel ııirişimcili�in ülke çapın
da daha da ııüçlenmeli ise uluı
lararası emperyalist tekell.rin o 
ülke üzerinde daha rahat hareket 
edebilmelerini, kilrlarını artırma
larını ve denetimlerini sıkılaştır· 
malarını sa�lar. 

EMPERYALIST YAROlM 
SısTEMi 

EKONOMiK, MALi VE 
POLITiK 

BOYUNDURUK GETIRtR 

Şimdiye deAin deAindiAimi. 
"yardım" Iiıteminin IMF cephe
si ııöstermektedlr ki yardım alı
yor ııörünümündeki ü1k.ler wn
da bat_Aa ve darboAua bır adım 
daha pmektedirlor. Yardım tu
zaAı bitmez tükenmez bir dizi 
halindedir. Ekonominin ııüçlen
dirilmesi için yardım alınmalıdır. 
Yardım almak için emperyaliat 
kapitaliıt siltem .özcülerinln 
ö�ütlerine uyulmalıdır. Zaten u
ii takdirde yardım aımamn ola-

Tekellerin .rklUınd. emp.,.".U"mln '�Grd,m" ,IM"I .. , 

na�ı da yoktur. Yardım almak 
ise eski borçların bir bölümünün 
ve belki de &ad ..... faizlerinin bir 
bölümünün ödenmesi ve bu .ye· 
de yeni borçlar alınması demek
tir. Yeni v. yüksek r_izli borçla
nn ülke ekonomisini ıötüreceti 
nokta ise deneylerle yafAl1mı,
tır. 

lnualararuı yardımlar emper
yaliat kapitaliat Ii.tem içinde 
ekonomik ve mali baAımIı1ıtın 
yanında kaçınılmaz olarak poli
tik balımlılılı da haraberlrıde 
,etlrmoktedir. uı...ıararuı ilI,ki
Ierin iki ve birbirini tamamlayıcı 
yönü burada da kendlnl ııöaterir. 
Hükümet devirmede bilyiik uat&
Iıl1 olan u1...ıararuı ınaIi kuru
lu,1ar bu deneylerinden oldukça 
fazla yararlanırlar. Onlar Için tek 
öneri vardır ve bu da kabul edil
mek durumundadır. Auı takdir
de ülkede önerileri ouıku uYJU
layacak yonl bir yönetim bulu
nUl voL pürüzler do ortadan kalk
mı, olur. O nedenle IMF voL ben
zeri "yardım" kurulu,1arı ile iiir
dürüldüAü bolirtilen "paaarlıldar" 
ıonuçta önemli deAi,ildlkler ,e
tirmez. Emperyaliıt kepit.aliıt 
siatemin illekleri belirlenmi,tır. 
Bunlan karşı pazarlık etmek he
le hele ekonomi.i if1uın içinde 
olan bir ülke için olaaı deRlldir. 

SOSYALiST üLKELERLE 
SıKı ıLıŞKİLER 

EMPER Y ALİZMiN 
PANZEHIRıDİR 

Türkiye'nin IMF i10 anla,ma
ıının e,iAinde olduAu 'u ııünler
de elinde tek bir silah bulunmak
tadır. O da emperyalizmin teh
dltlerine karşı ıosyaliıt ülkelerle 
ekonomik i1i,kilerini lıeli,lIrmell 
v. ııüçlendirmOlidlr. Yuın ııole
cekte varılacalı b.lirtllen anlat
manın çok kıaa bır .üre ıonra yol 
açacaııı yeni darboRazlar ortada
dır. Emperyaliıt yardım lioteml 
Il. yapılacak yenı bir anla,ma 
batala yeni bir adım olacaktır 
ve emperyalizmin uzattlDı her el 
de wnda bataktan kurtancı do
iili batalın Içine biraz daha ıö
mUlmenln aracı olacaktır. övünç
le ileri sürülen IMF Ile anla,ma
nın temelinde bu yatar ve bu da 
ülkede I,çl ve emekçi kltlelerln 
daha bır duboilaza ,ırmelarlnln 
aracı 

,
olur. KurtanclOl deilll. 



Hükümet ile IMF arasında 

Paris' te son tango 
Q 

I MF ILE VARıLAN ANLA ŞMANıN YUSUF DOCAN 
yet mektubu"nu biçimlendinne
ye yönelik göriışmeler, "yanlış 
olan ne?" sorusuna yanıt ara
makla geçti_ IFM'nin saptadı� 
ve Ttirk yetkililerini!ı pek aksini 
savunmadan kabul ettiiti yanıt
lar, "niyet mektubu"nun, bir 
başka deyişle Türkiye'nin ön� 
müzdeki bir ydlık dönemde uy
gulayaca�ı ekonomik politikalan 
belirledi. IMF de, Türkiye' nin u
luslararası finansman çevreleri 
için kredisini onayladı. 

Türkiye De Uluslararası Para 
Fonu arasındaki görüşmelere Pa
ris'te yeniden başlanırken, Fon 
yetkililerinin yaklaşımı şöyleydi: 

"IMF, dünya üzerinde pek az 
ülkede Türkiye kadar ciddi ilişki
ye girmiştir_ Bu nedenle, 1978 
ydındaki stand-by düzenlemesine 
önem verildi. Türkiye'ye sa�la
nan olanak, Türkiye'nin kotası 
dikkate alındı�ında, Fon'un bu
&üne kadarki en büyük işidir_ 
Buna karşın, işler iyi gitmedi ve 
yeni bir anlaşma noktasına gelin
di. Şimdi oturup kendimize sor
ınamlZ lazım: Yanlış olan ne? 
Bunu hem Türk Hükümeti, hem 
IMF kendi kendine sormalı_ Tür
kiye' deki bazı gelişmeler IMF'yi 
siikutu hayale u�ratmıştır_" 

IMF 'ye göre, Türk Hükümeti' 
nin düzeltmek için elinden geleni 
yapması gereken yanlışlar şun
lardı: 

_ Türk Lirası'nın yabancı para
lar karşısındaki de�eri gerçekçi 
deilildi. Fiyatlar, son devalüas
yondan bu yana yüzde 50'nin 
üzerinde artmışb_ Bu nedenle, 

Paris'te, Türkiye 'nin Uluslar
arası Para Fonu'na sunaca�ı "nl-

i S kackov: 

'Türkiye ile ekonomik 
ilişkilerimiz politik 

nitelik kazandı"  
Hükürnetler�,..sı Türk - Sovyet Ekonomik lş

birliAi Karma Komisyonu'nun Dördüncü toplantısı 
S Haziran Salı günü imzalanan bir protokolle sona 
erdi. 

Türk Heyeti'ne Başbakan Yardımcısı ve Devlet 
Bakanı Hikmet Çetin'in, Sovyet Heyeti'ne SSCB 
Dış Ekonomik I l işkiler Devlet Komitesi Başkanı 
S_ A_ Skaçkoy'un başkanlık ettiA i toplantılar so
nunda yedi belge imzalandı_ 

Konuk Heyet Başkanı SkaçkOY, protokolün 
imzalanmasından önce yaptığı konuşmada, toplan
tılarda ele alınan konuların Ttirkiye'nin güncel eko
nomik sorunları olduğunu belirterek, "çalışmala
rın yalnızca ekonomik planda kalmadığını" vurgu
ladı ve "biz buna politik bir n itelik kazandırdık" 
dedi. 

Sovyetler Birliği'nin ekonomisini geliştirdiği 
zaman işe enerji alanından başladığını ve Lenin'in 
bu konuya ağırlık vererek çözümlenmesi için çalış
tığını hatırlatan Skaçkov, bugün ülkesinde enerji 
üretiminin, sanayiin de ilerisinde olduğunu, büyük 
sınai tesislerin, enerji sorununun çözümü sayesinde 
kurulabildiğini açıkladı_ 

Bugün "enerjiyi Türkiye'nin gel işmesinde en 
güncel çıbanbaşı durumundaki bir konu" olarak 
niteleyen SkaçkOY, SSCB'nin yaklaşımını tek cüm
leyle şöyle vurguladı: 

"Biz, sizlerle beraber bu konunun üzerine 
giderek çözeceğiz_" 

Imzalanan yedi belgeden ilki, iki ülke arasında
ki petrol alımını içeren Protokol çerçevesinde şim
diye dek gerçekleşen 1 ,5 milyon tonluk bağlantıya 
ek olarak 100 bin tonluk hampetrolün gönderilme
sine ilişkin sözleşme_ Toplantıda ayrıca, 1979 yılı 
için saptanan 3 milyon tonluk petrol alımı hedefi
ne ulaşmak için geriye kalan 1 ,4 milyon tonluk 
bağlantı ları görüşmek üzere bu ay içinde bir Türk 
heyetinil) Sovyetler Birliği'ne gitmeıl kararlaştırıl
dı_ 

Diğer belgeler ise şöyle sıralanıyor: Orhaneli 
Termik Santralı'nın kurulmasına ilişkin 53 milyon 
dol .. lık kredi anlaşması, Hasançelebi Demir Cev
heri Işletmesi Projesi'nin Yapılabilirlik Raporu'nu� 
hazırlanmasına ilişkin sözleşme, Ağır Elektrome
kanik Endüstrisi statik makinaı .. tesisine ilişkin ön 
proje sözleşmesi, Sinter manyezit esaslı Refrakter 
Tuğla üretecek tesise ait yapılabilirlik raporu söz
leşmesi ve karma Komisyon ProtokOıü_ 

Türkiye ile SSCB arasındaki ekonomik, ticari 
ve teknik konuların bütününü kapsayan protokol
de işbirliğine konu olan ve çeşitli aşamalarda bulu
nan 20 projenin toplam bedeli yaklaşık 210 milyar 
lira, dış para gereksinmesi ise 3,8 milyar dolar do
layında_ 

\ 
Projeler arasında, ıskenderun Demir - 'Çelik Te

sisleri üretiminin yılda 2 milyon/ton kapasiteye u
laşması, daha sonra bu kapasitenin 6 milyon/tona 
ç ıkarılması, Arpaçay barajının yapımı ve 1981 yı
lında su tutulmaya başlanması, yıllık kapasitesi 
200 bin ton alUmina ve 60 bin ton aliminyum olan 
Seydişehir Alüminyum Tesislerinin üretim düzeyi
nin yılda 400 bin ton alümina ve 120 bin ton ali
minyuma çıkarılması, Sanayi Tesislerinin büyük 
gövde dökümlerinin yapılacağı Yozgat Büyük Dö
küm Tesisi, ızmir Al iağa Rafinerisi'nin genişletil
mesi yer alıyor_ 

Ayrıca, Iki ülke arasında yapılan görüşmeler 
sonunda bir nükleer santralın kurulması konusun
da işbirliği yapılması ilke olarak kabul edildi ve 
Sovyetler Birliği santralın yakıtını vermeyi kabul 
etti. Bu�nkü Batum - Hopa bağlantısına ek olarak 
ikinci bir yerden elektrik bağlantısı kurulmasını da 
onaylayan taraflar, gelişen ekonomık Ve ticari iliş
kilerin ulaşım sistemlerinde yaratabileceği darbo
luları giderici önlemler almayı kararlaştırdılar_ 

HüKüMLERININ,  UYGULAMAYA 
GEçl LDIKTEN SONRA AÇ ı K LANMASı 

mevcut kurlar fiyat artışlarının 
etkisini giderecek biçimde yeni
den ayarlanmalıydı. 

_ Türkiye, 1978 "stand-by"ın
da, kamu kuruluşlarına Merkez 
Bankası kayna�ından aşın ölç� 
lerde borçlanma olan�ı verme
yece�ini kabul etmişti. Ancak, 
buna uyulmadL Kamu kuruluşla
n, piyasa kurallarına göre çalıştı
rılmak yerine, Merkez Bankası 
kayna�ndan beslendiler. 

. Türkiye, ekonomisini dış re
kabete açmaktan kaçınıyordu. 
'özellikle, ül keye yeterli tutarda 
yabana sermay� gelmesi teşvik 
edilmiyordu. 

. Yüzde 25'in üzerinde artma
yaca�ı söylendi�i halde, ücretler 
yüzde 83 dolayında yükselmişti. 
Bunun yar. ttı�ı problemlerin gi
derilmesi zorunluydu. 

Türkiye'nin yanlışlannı dü
zeltmek için emperyalist siste
min has örgütü IMF'nin önerileri 
de açıkb_ IMF, öncelikle Türk 
Lirası'nın dış delterinin belirlen
mesi için serbest piyasada (Tah
takele'de) oluşan kurların esas a
lınmasını istiyordu. Ancak bu
nun için belirli bir zamana gerek
sinim oldu� kabul ediliyordu. 
öte yandan, kamu kuruluşları
nın Merkez Bankası kayna�ından 
besleomelerine mutlak olarak 
son verilmesi isteniyordu. Bunun 
için, gerekirse hangi kamu kuru
hışunun Merkez Bankası'ndan ne 
kadar borç alaca�ı tek tek belir
lenmeliydi. 

Gerçekte, Paris' deki Türk yet
kililerinin.IMF ile yapılan iÖriiş
melerin "olumlu" bir havada sür
dü�iinü tekrarlamalarından öteye 
bir açıklama yaptıkları yoktu. 
Buna karşın, OECD Genel Sekre
teri, basın mensuplan önünde ge
riJle gerine, Türkiye'nin uzun va
deli ekonomi politikalarını belir
lemek için çalışmalara başladık
lannı bildiriyordu. Demokrat 
yaklaşımları a�ır basan Dördün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın 
rafa kaldınlması anlamına gelen 
çalışma, gerçekte Türkiye'nın 
Batılı ül kelere verdi�i ekonomık 
içerikli en büyük ödündil. 

Bu politikalann IMF'nin 
"stand - by"ın. sarkacak bölümü 
ise IMF uzmanlan tarafından 
Türk gazetecilerine anlatılmışt .. 
IMF uzmanlannın, otel odaların
daki ve sokaktaki resimlerını ya
yınlamak için biribiriyle yarış 
eden basının, bütün olarak de�er
lendlrmek yerine bölük pörçük 
kullandı�ı bu konuşmada IMF 
uzmanlan şöyle diyorlardı: 

"1 . Türkiye'n in ihracahnı ort· 
hnnosı gereklidir. Ancak bu, kat
lı kur anlamına gelen kur politi
kalan ve üıraco tto vergi iade,i gi
bi .un 'i bürokratik teşviklerle 
IoAlonomaz. Onsmli olan ihraca-

BEKLEN IYOR 

hn kôr" hale ge tirilmesi ve iç (ii
Iletimin k18ı1masıdı,. Hükümet 
bu gereği anlamış Lle iç tiiketimi 
lusacak önlemler almıştır. A ncak 
asıl Borun, halen iç pazann dış 
pazarlara göre klı:rh olan duru
munu tersine çevinnektir. Ole 
yandan, Türkiye 'de ithalat da, {i
yat mekanizması dışında. bazı 
koruyucu önlemlerle alabı1diğine 
kısıt/an mış hr. 

" Kôrlıl,k için en basit ve ço
ğu kez en e tka; araç dövizin fi· 
yahdır. Deualüosyonla, dövize 
gerçek fiyahm vermek, ihracah 
kôrlı hale getirecek tir. Aynca, 
ithal<ıh da {iyat me koniznIDlan 
dışındaki koruma önlemleriyle 
korumaya gerek kalmayacakhr. 

"2. Ikinci önemli nokta kamu 
kesimi finansmanıdır. Geç miş 
yıllarda Tür.kiye, özellikle kamu 
harcamalanndaki yüksek oran" 
arhşa bağlı olarak hızlı bir büyü
me perfonnansı göstenniştir. Bu· 
gün ise, Merkez &nkOlI kaynak
larından {inanse edamek duru, 
munda kalan kamu harcamalon
nı. enflasyonu durdurmak için 
kelinlikle kumak g.rekmek�dir. 
Buy"" öullikle ya/mm harca
malannda Bütçe'de öngöriilen 11-
mrlara bağlı kal"",yı gerek tirir. 
1 9 79 programındaki yahnm he
defleri iddilılıdır. Ktr 1er için 
yüzde BO'Iik bir yahnm arhşı 
öngörülmüştür. Bu hedefe var· 
mak için KıT ürünlerine bugünkü 
işleyişleri çerçevesinde. eğ�r 
Merkez Bankası kaynaklanna 
başuurulmayacaba, yeni zamlar 
yap"",k gerekir. Bir başka yol 
ise, bu kuruluşlGr&, mülkiyeti ka
muda da kalsa, piyasa "oşulları
na göre çabşhrmakhr. 

"3. Ozel kesimde 1 9 79 yılın· 
da çok sayıda toplu sözleşme gö
rüşmesi yapllacaktlL.Bu görüş
melerde, en{lesyon ue kamunun 
yaphğı sözleşmeler ölçüt olacak
hr. ()cret arhşlannın boyutu, 
enflas)ı onun seyrinde önemlidir. 
Enflasyonun durdurulması için, 
tannısal destekleme {iyatları da 
önemlidir. Bunlann arhşının da 
sınırlandınlmosı gerekir. 

"4. Türkiye'nin büyüme hızı 
bütünüyle ithalata bağlı görülü
yor. OECD ülkelerinden elde .
dilen yeni olanaklarla 1 9 78 yı
lından daha yüksek, ancal, geç
miş yıllarda ul<ışılan hızdan daha 
düşük bir büyüme hedef/enebi
lira LO 

Piyasa koşullan... devalüas
yon ... KıT kredilerinin sınırlan
dıniması... ücretlerin dondurul
ması... IMF'nin aylardır yinele
di!!i bu re çetelerin, hangi sınıf
lann daha altır yaşam koşulları
na itilmesl sonucunu dolturaca
ıtının pekala bilincindedir. Bu ko
şulları tümüyle onaylamasına 
pek az bir zaman kaldı�ı anlaşı
lan Hükümet ise, kısa dönemde
ki a1ternatifsizli�e &üvenerek ken
disini Paris'teki " Son Tango"nun 
ritmi ne kaptırmıştır. Hem de 
parça hiç bitmeyecekmişcesine . . . 
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Faşizme karşı devrimci 
politika dirilmesi veya böyle bir iktidarla 

sonuçlanması ayrı şeydir; ülkede 
sınıf mücadelesinin faşizm ile, 
ona karşı tek seçenek olarak gös· 
terilen siyasal devrim arasında 
bir ten:ih sorunu olarak öngörüi· 
mesi ise apayrı bir şeydir. Ulkemizde faşizm tehlikesi 

yükseldikçe bu tehlikeye karşı 
mücadele sorunu da demokratik 
güçler arasındaki başlıca tartış· 
ma konusu oluyor. Faşizme kar· 
ŞI mücadele konusunda önerilen 
strateji ve taktikler, soldaki poli· 
tik çizgiler arasındaki ayrımların 
da milıenk taşı haline dönüşü
yor. 

olmasına karşı tek seçeneğin, ve
rili koşuUarda da iktidarın tekel· 
ci büyük sermayeden işçi sınıfı· 
nın ve müttefiki emekçi kitlele· 
rin eline geçmesiyle sonuçlana· 
cak -adı ne olursa olsun· bir siya
sal devrim olarak gösterilmesi· 
nin, faşizme ge çi t vermeme mü
cadelesini bir kenara iten tesli· 
miyetçi sonuçlannı irdelemektir. 

Ulkemizde tekelci büyük bur· 
juvazinin faşizme yönelmesinin 
karşısına, işçi sınıfının ve mütte· 
fiki emekçi katmanların demok· 
ratik bir iktidarının oluşması, ya· 
ni bir siyasal devrim altematifi· 
nin bugünden yarına ortaı'a çık· 
ması olanaklı mıdır? 

Bu sorunun yanıtı. subjektif 
istemlere 'ya da iradi eylemlere 
deeO; ülkede sınıf mücadelesinin 
gelişkinlik düzey i ve kitlelerin 
ba�ımsız devrimci eyleminin 
yüksekliei; bir yandan işçi sınıfı· 
nın birliğinin dieer yandan işçi 
sınıfıyla müttefikleri arasındaki 
birligin boyutları; işçi sınıfının. 
müttefiklerini stratejik hedefe 
kadar birarada götürebilme yete· 
neği gibi koşuUara ba�lıdır. 

Bugün Türkiye solunda kendi
sini gösteren bir görüşe göre, üi· 
kemizin önündeki iki seçenek,fa· 
şizm ile bir "ileri demokratik 
devrim"dir ve Türkiye halkı, ya 
faşizme boyun egeceei ya da bir 
"ileri demokratik devrim "i he
men gerçekleştireceği bir "yol 
ayrımı"na. "bir çatal"a doğru 
hızla yaklaşmaktadır. 

Türkiye için bir'' ' i1eri demok· 
ratik devrim" önerilmesinin te· 
orik ve pratik temellerini ince
lemek ve bu stratejik tezin ge
çerli olup olmadıeını tartışmak, 
bu yazının konusu degildir. Bu 
yazının konusu, faşizmin iktidar 

Faşizm tehlikesine karşı mü
cadelenin ancak tekelci büyük 
sermayeyi ve onun egemenligini 
hedef alarak kalıcı sonuçlar vere· 
bileceği; aynı şekilde faşizmin 
iktidardan uzaklaştırılması için 
mücadelenin de tekelci büyük 
sennayenin en gerici kesi"1leri
nin sınıfsal iktidarını hedef alma· 
dıkça başarıya ulaşamayacağı ar· 
tık herkesin bildiği gerçeklerdir. 

Bilimsel sosyalist politikanın 
devrimci sınıf karakteri. herşey
den önce, işçi sınıfını ülkedeki 
dieer emekçi tabakalarla ittifak 
halinde siyasal devrimin zaferine 
kadar götürebilecek mücadele 
yolunu gösterebilmesinde ifade-

Ne var ki faşizm tehlikesine 
karşı ya da faşist bir rejimin y> 
kılması için mücadelenin, işçi 
sınıfının müttefikleriyle birlikte 
siyasal iktidarına doğru yönlen-

TÖB-DER ıSTANBU L  ŞUBESI 

Demo kra tik 
Kongre için 
demokratik 

birlik 
20 May .. ,unii yapıl"";'ı �reken TOB -

DER htanbul Şu� Kon"..i YÖMtim kuru· 
lunun iı tif ... ı nedeniyle yapılamııdL 

Iki yıla yıılun bir .ıiredir YÖMtim boılu' 
lu içinde bullUlllll fU�d., ıon a,ıımııya ge. 
le. delı binlizi gelitIM oldu. 

Bunalım "Birlilı Dayan .. "", " ,....bunun 
G.ıuıı Me,au lıal"fl /iizii"..ı .,. ö,.,a/ul /f
leulerini ye,iM getimıuw.1 üzerine /xıfla
tnlftı Bu ,"p, Gınel Me,lıue k .... ,� kendi 
den.tlmlnd. bu/unlJll ,ub.ı.rl. birlilt� öden-
tlkri y"lImıayolıılı eltonomilt "mb .... ,o uy,u' 
iadı. Şubelml. d. ö,.,at içi demoı" ... iyi rafa 
luıldııııra/ı, andi /lÖl'Üfiinde oImııyan hiç 
k;"".,.. /JÖreu .,.rmedi. Bu tutum .onucundo 
/lÖreuden alındı. D4ha .onra diL Iı .... 'ı/ı/dı If· 
",I ve Iı"",ala, dön.mi bllfladL 

13 May. 1 9 75 'd. yapılan Kon".d, ta
bıının iradai hlçıı "'yılaralı "D,u,imel OL· 
retm.n" .,. YlJlldqlan tarafırıdllfl kO/tlN da· 
IIlildL Bu Iııız diL rlflJan ta,lIlmıılan .,. "",h-

u 

lı'IMI" dö",mI bltladL • 
Şubat ııyı içindil mıı"haIMIlı, dö",mini 

bltlNbllııeelı Iumı, "Biriılı Doy"n .. ""," v, 
"Hııllıçl,ElilimeU.," tarafındıın ton m"",dL 

Bu arada, Şu bey. n.rede ÇOlllhlı .,. 
M ıllı ne if yapıllı bilinIMYlin, okuıla,d" 1Ö
reııli olmayan Iı/fileri olıulla,do ç"Iı,lyo, ı/bi 
,ö.�rerek bi, çalı üye yapııd. ' 'D.vrimci 
Olretmen" "ubu he, ne paluuıno olu "o ol· 
.un, kon".yi "i"",k. yön,ti,"" �Imelt isli· 
yordu. Bu iilemicrinin 'onueu "Demokra tik 
Kon"." o,loml konwundo belirW.n //ÜçLÜ 
oldu'" bir za"",ndo 20 Mııy .. kon,r .. i @ya· 
hldı. 

"Deurimcl Oilre tm.n " "ubu dı,ında 
/iim vuplo, bu hon".nln bir "Provok",yon 
Kon"..i" olacolı ,ör/ifiinde birle, til.r, 
bunu yön.tim kuruluna o,lok bir toplanhdo 
açıkladılar. Bunun üzerine yön. ıi", kurulu 
kon".yi ,rle/emek v. istifa .tm.k zorunda 
kald. 20 May .. kon" •• i TOB - DER 'i ka· 
patmak u/ey.nl.,.., iyi bır "malz.m." olabi' 
Ii,di. Erlel.",. bunu ,n,.II.di. 

Şimdi bu durumu /iim "uplann iyi de
ilerl.ndirm •• i v. TOB-DER 'i doilru bir mii· 
cad.i. /ıa/tına otur/mak doiJrultlUunda kul· 
lanm",ı ,." kiy or. Bu dön.mde ",rupsal Çı' 
karlar" ,eriye atılarak "ör//ÜII,I çıkarlar" ön 
plana alın "",ııdır. D.mokra tik bir kon" • •  
Için, �,..,kli h.r tür/u f.dakarlık/an kaçını/o 
"",malıdır. -

YVR UYUŞ · 1 1 HAZIRAN 1 979 - 1 0  

GENÇ öNC ü 
GENEL BA ŞKANı 

A TALA Y 
GVZ AL TINDA 

G.nç öııc:ü Genel M.rkal pçtilimlz hat· 
ta pellı tarafında hlçblr prakçe ,ı;_riime
den' arandı ye demek blfkanı Abdunahman 
Atalay ve Merkez Y'ıirüane Kurulu üyHi Gü ... 
büz daaıtınb ",ialtına alındı. Genç öllCli G .. 
...ı Merkezi'nin hiçbir preltçe ,ı;llerllmedan 
aranlDUml ve yönetıellerinin ,ı;ıaltına a1m· 
maıını kınayan M.rkez Buın Yayın Propa· 
ıanda Büro S4k_teri Ser/ıat Dayaan bır açık' 
I ..... yaptı. Bayaan ,unları belirtti. 

"6 Hazıran pnü IMt 18.46 dolayıuında 
dört ılvII plakalı otoyla pl_n .IVII ıııyımIl po
Hai ...... . ukıyönetlm olanaklanndan yararla
nlrak. demelimiz pnel merkezi aranmı,br. 
Arama, arı ma_ yapınlann da bellrttlkl_ri "bl 
hiç bır prekç"Ye dayanmamaktadır. 

Arama, "kıyön.tlm ksı.ullannda ,örünü, 
olarak "yuol"dır. Ancı�. y_tkUl kuruiu,lar. 
kendU_rine v_rIIen "yual" hıkları, yual bl
çlmdı Vi zorunlu oIdukçl kullanmık duru
mundaaırlar. Hiç bır prekç"Ye dayanmak· 
ıızın dımelimizin .rııım .. ı ye özellikı. iki 
yönıticimizin ıö .. ltına ılınma ... tümüyle ya
.. d"ı ve kıyrı bır unulama niteliRine bü' 
rüıunek tedlr. 

örllÜtümüzce, ııkıyönetimin; hükümetin 
denetimi altında çah,an bir kurum olduRu 
ve tUm uYlUlırnalanndan tek .orumlunun 
hükümet ve Ba,b"kııı oldulu bir çok kez be
Iirtilmi,ti. Du ıUn ıynı lerçeRi, bir kaz daha 
yineliyoruz. örllÜtümüz üzerıne lirl,Uen bu 
ve benzerı yııal olmıyan uYlUlamalar, '''''yol 
demokrat a�ırhklı hükümete onur kazıııdır· 
mırnaktadır. Tam lenine demokrasi llÜçleri 
üzerinde ,ürdürülen bu baakılar, onlın da de
mokrasi dütmını sanara ,ürUklemekledlr. 

6 Haziran IlÜnü ııerçekleştirilen ya .. 1 ol· 
mayan keyfi uYlUlama derhal son bulmah 
ve ıözaltına alınan yönetici arkada,larımız 
•• rbest bırakılmahdır." 

Dergimiz yayına hBzırlandlll .ırada Gonç 
öncü Genel Başkanı Atalay ve YiirUtme Ku
rulu üy •• i özaltını. gözaltında bulundurul· 
makloydı. 

sini bulur. Bu da ancak sınıf mu
cadelesi"in koşullarındaki her 
türlü de�işikli�e hazır olmakla ve 
bütün bu de�işmelerde somut 
durumun bili msel bir çözümle· 
mesini yaparak, her koşulda kit· 
lelerin devrimci eylemini yönlen· 
direbilmekle olanaklıdır. 

Bu nedenle bilimsel sosyalist 
politika, mücadelenin hiçbir di> 
neminde, koşulları kitlelere ol· 
duğu gibi açıklamaktan, yakla· 
şan zorlukları ve çetin görevle
ri ônlara bütün aÇıkltel)'la anlat
maktan çekinmez. Kitlelerin 
devrimin kaçınılmazlı�ına olan 
inancının, hele koşullar zorlaş· 
tıkça daha da fazla, devrimci ön· 
cünün strateji ve taktieinin do�· 
rulu�na ve kitlelere güven ver· 
mesine bağlı oldu�u gerçeginden 
hareket eder. 

Bugün Türkiye'de tekelci bü
yük burjuvazinin faşizme yönel· 
mesi. emekçi kitlelerin genel de
mokratik, anti·emperyalist. anti· 
tekelci taleplerinin yükseliş için
de oldu�, ancak bunun kitlele· 
rin bağımsız devrimci eylemine 
yeterince dönüşemediei koşul· 
larda olmaktadır. Ve gerici·fa
şist güçler, herşeyden önce bu 
nedenle. eski "yönetme" biçim· 
lerini topyekun bir kenara bıra
kıp genel bir saldmya geçerek 
degi!. devlet aygıtı içindeki kı>
numlarını adım adım güçlendire
rek ve bir yandan eski "yönet
me" biçimlerini onarıp düzeltir· 

- ken di�er yandan da gizli faşist 
bir iktidar odağını örgütleyerek 
tırmanmasını sürdürmektedir. 

Dieer bir deyişle Türkiye' de 
tekelci büyük burjuvazinin fa· 
şizm seçeneğine yönelmesi, işçi 
sınıfının ve emekçi kitlelerin. 
demokratik güçlerin geniş yıgın· 
sal ve devrimci eyleminin yük
selmesinin önü alınarak geliştiriı· 
miş ve olgunlaştırıimıştır. Böy· 
lece, egemen sınıflann politik 
bunalımı derinleşirken, işçi sın> 
fının ve müttefiki emekçi taba· 
kaların iktidarı tekelci büyük bur· 
juvazider. kendi ellerine almala· 
rının koşuUarl da olgunlaşamı· 
mıştır. 

Bu durumda ülkemizde fa· 
şizm tehlikesinin önlenmesi ola· · 
naksız mı olmaktadır? Hayır. 
Çünkü faşizm tehlikesinin karşı
sında demokratik bir iktidar ola· 
nağı fiiien ortaya Çıkmış olmasa 
da, bu tehlikenin önlenmesi 
mümkündür. 

Ne var kı bu koşullarda Ca· 
şizm tehlikesinin önlenmesi, her· 
şeyden önce, kitlelerin ba�ımsız 
devrimci eyleminin yükseltiime
sinden ve bu eylemin doi!ru poli
tik hedeflere yönlendiriimesin· 
den geçmektedir. Bunun için 
işçi sınıfına ve emekçi kitlelere 
somut politik hedefler gösterile
bUmeli, onların. devrimci eyle
min gücünü kendi deneyleriyle 
ve mücadelenin somut ürünleriy· 
le görmeleri saglanabilmelidir. 

Bu gereklilik, faşizm tehlike
sine karşı mUcadelenin, tekelci 
büyük burjuvaziyi, gerici.faşist 
güçleri ve onların gizli iktidar 
odagını ellerindeki mevzilerden 

, söküp atma, işçi sınıfının mevzi� 
lerini koruma ve gliçlendlrme, 
yeni mevziler kazanma mücade· 
lesi biçiminde geliştiriimesini zo· 
runlu kılmaktadır. Bugün ülke
mizde faşizme karşı mücadele· 
de kitlelerin devrimci ruhunu 
yükseltecek, onlan devrimci atı· 

Iımlara hazırlayacak mücadele b� 
çimi, faşizme karşı devrimci pı>
Iitika, budur. 

Ulkemizin faşizm ile bir "ile
ri demokratik devrim" arasında
ki "yol ayrımı"nda oldueunu 
öne süren politik çizginin savu
nucuları, işçi sınıfının bilimsel 
sosyalist politik hareketinin yo
lunu gösterdiei, tekelci büyük 
burjuvaziyi ve gerici-faşist güç
leri mevzilerinden söküp atma 
mücadelesini, " devrim hedefini 
bilinmeyen bir gelecege atmak", 
" burjuvaziye ileri adım attırma 
politikasını başa almak", "ikti
dara aday almaktan vazgeçmek" 
biçiminde karalamaya çalışıyor
Ibr. (Savaş Yolu, S.14). 

Evet, " güncel sorunlann çözü
mü sırasında yıgınlan devrime 
hazırlama politikası", devrimcl 
sınıf tavrının gereeidir. Ama bu 
politika, güncel sorunların çözü. 
müne seyirci kalıp devrimin zı>
runlulugunu tekrarlayıp durarak 
deeil, herşeyden önce yıeınıara 
güncel sorunların çözümünü sa�
layacak ara hedefleri göstererek 
ve onlara bu hedefler için müca
delede önderlik ederek uygulana
bilir. Bir kere daha tekrarlaya
lım, devrimci politika, kitleleri 
nilıai devrimci çıkışlara götüre
cek somut yolu çizebilmek ve 
bu yolda kitlelere önderlik ede-
bilmektir. 

-

Oysa ara hedefler için müca· 
deleyi, aslında başarıya ulaşma 
umudu olmayan, sadece devri· 
min zorunlulu�unu göstermeye 
yarayan bir "atış talimi" olarak 
görmek, kitleleri pasifli�e ve 
kendiliğindenliğe itmektir. Bu, 
devrimci eylemin bedeflerine 
ulaşmasının kitlelerl e ğitici, on
ların birliğini pekiştiriCi ve işçI 
sınıfının önderlik gücünü artrncı 
rolünü yadsımak anlamına gelır. 
Bu, tıpkı goşist akımlar gibi, so
yut bir kiUeleri "ya faşizm" ya 
da "devrim" ikilemi karşısında 
hareketsizlige 'Iterek faşizmin 
iktidara gelişini bir kader gıbı 
kabuUenmelerini istemeye .. it
tir. 

Bugün devrimci politikanın 
gereği olan, kiUelerin devrimci 
eylemini, bu eylemi tekelcı bü
yük burjuvazinin ve gerici.faşist 
güçlerin konumlarına karşı çevi
rerek yükseltme görevinden yan 
çizere k, "ya faşizm ya ileri de
mokratik devrim" gibi bir seçe
nekle ortaya çıkmak, olsa olsa 
böyle bir "devrim" in önderliğini 
işçi sınıfının dışındaki güçler· 
den, burjuvazinin kimi kesimle· 
rinden beklemekle olanaklıdır. 1 
Mayıs 1979'da işçi sınıfının ve 
demokretik güçlerin yığınsal mü
cadelesinin yükselişini engelleme 
planlarını bozarak faşist baskıla· 
ra karşı kitlesel bir direnişin ge
lişmesine önderlik eden bilim· 
sel sosyalistlerin kararlılığını 
"bireysel çıkıŞ", "panik" ıibi 
karalamaya yeltenenlerin. aynı 
1 Mayıs'ta yasak savma kabilin· 
den burjuvazinin gösterdiği yol· 
dan yürümeleri. bir raslantı de
�ildir. 

Sonuç olarak yeniden belirte· 
Iim, işçi sınıfının devrimci poli· 
tikasının ölçütü, hangi koşulda 
olursa olsun, sınıf mücadelesinin 
verili koşullarında işçi sınıfını 
müttefikleriyle birlikte devrimci 
hedeflere götüren mücadele yolu· 
nu gösterebilmek ve onlara ön
derlik edebilmektir. 



kadınların 
omuzlarında 

• 
Bir ılin yolunuz Tiflis'e düşer 

de, kentin ortasından akan Kura 
nehrinin kıyılarından ilineye 
dogru bakarsan", Narin Kale'yi 
ıörürsünüz ve hemen orada da 
büyük bir kadın heyketini. Bir 
elinde kılıç , bir elinde şarap ka
dehi tutan kadın heykelini. 

Heykel suskundur arna söyle
yeceRini söylemektedir: 

i i. Savaş için geldiysen kılıç, 
barış için geldiysen şarap .. :'  

Şöyle ya d. böyle, her türlü 
savaş ve şiddet yanlısı propagan
danın yasalar önünde suç sayıldı
itı Sovyetler Birli�i'nde, bu 
büyük ve güzel kadın heykelinin 
iki elindeki kılıç ve şarap kadehi
nin tarihsel bir öyküsü var. 

Iran Kralı Şahabb .. 1 600 yıl
larında Gürcistan 'ı idila etti lin
de bu baitl .. ülkesinde gördü�ü 
direniş karşısında bir gün "Bu 
Güreülerin kuvveti galiba şarap
tan ıeliyor" demiş ve şu komutu 
venni, askerlerine: 

"- Baitlan kılıçtan geçirin . . _" 

Ve baRlar lulıçtan geçirilmiş._  
Sonra ne olmuş? Şahabb .. 

çekip iPtmek zorunda kalmış bir 
gün buralardan .. .  

Toprak ana çok baRlar vermiş 
bu ülkeye sonra. Ozünıle, şarapla 
emziriyor çocuklarını. 

Ve bugün o ülkenin çocukları 
işin içine kahkahalannı da kata
rak Şahabb .. '. doitru se.ıeniyor
lar :  

". Biz, Onun yerinde olsay
dık, şarap içme�e getirdik ... " 

Ve ondan sonra da bu kahka
ha evrenselleşiyat: 

"- Bütün dünyada da böyle 
deitH midir? Savaş için gelen .
va,Ia, banş için gelen ban,la iPt
memi, midir? .... . 

Savaş ve banşın bir kadm 
beykelinin ellerinde limgele,me
ii boşuna olmasa eerektir. Iki bü
yük sava,ta uitranılan ait ır kayıp
lann en kabredici acılarını çeken 
aovyet kadını için bunun yakıcı 
da bir anlamı olmalı. 

Gidip de dönmeyen oRullar, 
cidip de gelmeyen kocalar, kar
de,ler, yeRenler, sözlüler, ni,an-
1ı1ar ve u,uldan bucaktan göz kır
pılmaaa başlanan sevgililer . . .  

Ve dönmeyenlerle birlikte 
çarpışa çarpı,a ölenler . . .  

Yaklaşık bir kuşak önce 20 
milyon insan varlı�ını topraita 
,örnrnek. ne demek? 

Ve bugün gülmek. 
Göz. nurunu topraA'a görnen,_ 

erke�inin bıraktı�ı tezeahın ba,ı
na ,eçen, tarlaya koşan, silahı 
onann i evin bac.ıttiı tüttüren, 
900 günlük Leningrad kuşatma
ıında koca.ının bel kayışını suda 
başlayıp, sofraya ııcak çorba ,u
nan ve buna kartın kapitali,t 
propaganda makina1annın en ha
y .. ız a,aitılama, bakaret ve kara- · 
lamalanna uitrayan bu kadın i,
te, Sovyet kadıru . . .  

Sovyetler BirliRi'nde çalı.an
ların yüzde 51 'ini kadınlar olu,
turuyor dersım, Sovyet kadım
nın bugün sooyali.t toplumda 
yüklendiiti görevin büyüklüAünü 
takdir eder.iniz . . .  

SSCB Yüksek Sovyeti'nde ka
dın milletvekili oranı yüzde 3 1 ,  
Federe Cumhuriyetlerin Yükaek 
Sovyetlerinde yüzde 35 ve yerel 
sovyetlerde bu oran yüzde 48. 

Uzay yoleuluaunda V.lentlna 
Tereshkova'ııyla erkeQlnI yalnız 
bırakmayan Sovyet kadını, haya-

tın her al.mnda erkekle biraz 
daha cşitli�i saRlamada adımlar 
atıyor. 

Sovyet toplumu kadınına çok 
şey borçlu ve minnettar. 

Ve herhalde öyle olmalı ki, 
ıo. Beş Yıllık Plan, kadınlann 
yükünü hafifletmeyi amaçlayan 
progranılar öngörüyor. 1 1 65 
adet temel meslekten kadın vü
cuduna zarar verdi;i saptanan 
200'ü kadınlara yasaklanmış. bu
lunuyor bueünden. Hedef bu sa
yıyı daha da artırmak. 

. . .  

Gürcistan ve yöresindeki ,ezi
lerimiz sırasında bir çok aileye 
konuk olduk, aRırlandık. Birbir
lerine seviPyle, saygıyla perç·in
leşmiş bu aHelerde ııcak konuk
severlik gördük. 

Mühendis Cemal Sehniyaşvili, 
bizi · konuk e ttiit i evinde o�lu 
Giorgi ve küçük kızlan Tina ve 
Natia cin gibi bize bakarlarken 
ve karııı Nada sofraya sürekli ye
rnekler taşırken, kadehini şöyle 
kaldınyordu : 

i i. Kadınlarınuzı unut.amayız. 
.Türkiye'de ve Gürcistan'da kadın 
başka şeydir, Avrupalılar için 
başka şeydir. Bizler kadına tapa
rtz. Onlar bizim anBmlZ, karırnız 
ve bacımızdırlar. Dnlann şerefi-
ne .. .  " 

Cemal Sebniya,vili 'nin yukarı 
kattaki komşusu profesör ve eşi 
de iniyorlar aşalıya ve masamıza 
konuk oluyorlar. 

Ve ııcak bir söyleyişle ilerle
yen saatlerde hep bir aRızdan 
şarkılar da söylüyorlar. Güney 
Amerika müzilini andıran ama 
biraz daha ateşte kızarmı" içli 
duygulu şarkılar bunlar. Dinler
ken bizl.r de duygulanıyoruz. 

T.rcümanımız Guram La ıoru' 

yoruz şarkımD eözı.rini, o 8Öylü' 
yor: 

t l. Benim ateş böce�imin ate· 
şinden .. n aydınlandm ama bu 
kez sen beni yaktın .. " 

Bir &evda şarkı81 . . .  
Hani bir sardunya çiçe�inin, 

hani bir çalının, hani bir böitürt
lenin dalından uçuverir ya bir 
ku" ve sonra o körpecik pençe-

K.dııılar .m.I< ordUlunun ön ,a'ında 

G EZi iZLENiMLERi 

YGun 
VA RLıK OZMENEK 

lerln telaşından aa1lanır ..uanır 
ya dal. işte öyle duygular bun
lar._ .. 

İnsanlığın ortak şarlu ... Ana
mız. yarimiz, bacnnız .. .  

Tiflis'te bulunduitumuz gün
ler i çinde bir akşam da bir düitü
ne konuk olduk. 

Bizi Moskova havaalanında 
karşılayan Oouram Galogre Tims' 
te bir gün. o akşam bir akraba
Ilnın düitününe iPdeceitini söyle
di ve "sizler de gelmek isterseniz 
.. vinirim" dedi. Memnuniyetle 
kabul ettik. Bir aile kuruluyor
du, gençlerin dü�ünlerine biz de 
konuktuk. DüAün "Halka Hiz
met Evilinin bir salonunda yapı
lıyordu. Bu büyük binada, ayak
k.bı tamircilinden, ... t, otorno· 
bll tamireisine, fotoğrafçıımdan 
berberine kadar her hizmet var
dı. Akşam olduğu için o bölüm
ler kapa1ıydı. Salonda düğün ya
pılıyordu. 

Uzun bir "U" oluşturan ma
.. ların karşısındaki masada da· 
matla gelin oturmuşlordı. Saz 
heyeti de yandaki köşede yerini 
almıştı. 

Gözlerinizi kapasalar ve bura· 
da açsalar hiç yadırgamaz,ınız. 
Sıcacık. candan, tanıdık bir dü· 
A'ün toplantısı işte. Hııım, akra· 
b., komşu dü�ünü ... 

Bizi masanın başında açtıklan 
yere buyur ediyorlar . .  Biraz da
ha sandalyelerini çekiyorlar, bi
rız daha sıkışıyorlar i o k.dar. 
Ar.lanndayız ... 

Gürcistan'da hanii muay. 
otururıanız oturun mutl.ka bir 
nuıaabaşı .. çilir, Tamada. Masa
b.,ına Tamada �eniyor. 

Tamada, en güzel konutan. ın 
.. vilen, en çok içen, içip de dev
rilmeyen, ortak &evgi ve _y,_ 
odaitı bir kişi. Içki trafiğini o 
yönetir ve "Ilerefe" kaldın!an k.
dehlerin ne için kaldırıldığımn 
anlamını açıklar. 

Dü�ünün 'l'amada'ıı David Ge
litaşvili, ortaokul ö�retmerıl. 

Masalar yemekle, mezeyle do
lu ve kadehler boşalmamacuına 

tel.,lı. Bizim Türkiye'den konuk 
ııeldi�miz masaıara duyurulu
yor. Oradan buradan .. lanılar. 
SıcaClk bir hava. Damat ve gelin 
de bizi selamlıyorlar. biz de on· 
lan kutluyoruz. 

Ne yapmacıksız, en içten. ne 
doııal bir muhabbet bu .. .  

Gülmek, oynamak, konuşmak 
ve daha daha şarap. __ 

Boş tabaklar iPdiyor yemek
ler eeliyor. Ve hemen üç undal
ye ötede oturan güUer eibi gü
len Eteri Arcevanidze hanım ta· 
bakları toplayanlar. yardım edi
yor, masayı liliyor, ııidip yeni ta
-baklar getiriyor. 

Bu arada Eteri harumm ne i, 
yaptıilı aoru.u var. Tim, Yü .... k 
Mahkemeli üyHi Eteri Arceva
nidz •...  

Soruluyor : 
i i

. Koakoc:a mahkeme üyesi 
ve ma_ toplama tti? .. " 

Yanıt: 
t l . KomUmıt Partili Birinci 

Sekreteri de olabilirdi! . . .  Kötü 
bir i, yapmıyor Id._." Şarkılar, 
türkül.r lÖylenlyordu, çaı,ııar 
çalınıyordu, oyunlar oynanıyor
du,  genç evUl" kutiaruyordu.Bir 
aıle kuruluyordu._. 

Soıyalum kadın"'"n om .... unda 
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CIAve 'SAVAK'ın 
kışkırtmalarına, 
karşı tek cephe 

R odezya 'da sahte 
"siyah ik tidar" 

it ba,ı yaptı 
Rode'".lya'da Nisan ayında yapılan "iktidarın siyaMara devrini ön

gören ( I)" sahte 'öcçimleri kazanan "ılımh" siy..h lider Abel MuzaleV.' 
n," başkwı.hğındaki hükümet göreve başlada. 

• 
Son haftalarda Iran 'daki (). 

nemli gelişmeler, Humeyni ikti
dannın, sorunlannın önemli bir 
bölümünü henüz çözemediğini 
gösteriyor. Ulusal demokratik ik
tidann sorunlan iki yönlü: Birin· 
cisi, kendi merkezi örgütlenmesi· 
ni tam anlamıyla kunimaması, 
oluşturulan kurumların oturtula
mamış olması. I kincisi, Şah dik
tatörlüğü ve emperyalizmin ye
nilmesine ve ülkeden kovulması· 
na karşın, bu güçlerin etkinlij!i. 
nin tamamıyla kınlamamış, yok 
edilememiş olması. Iran 'da mey
dana gelen son olaylann, demok· 
ratik iktidan tehdit eden boyut· 
lara ulaşmasında her iki unsurun 
da etkisi bulunuyor. Ama hiç 
ku,kusuz, asıl tehdit edici güç, 
A.d düşman emperyalizm ve ülke 
içindeki kışkırtıcılan, faşist SA
V AK ve CIA kalıntılandır. 

Arap halkının yo�n olarak 
bulunduğu Kuzistan bölgesinde, 
Araplar ve ulusal muhafızlar ara
sındaki çatışmalar bu bakımdan 
önem taşıyor. Kuzistan eyaleti
nin Hürremşehir kentinde mey
dana gelen ve Araplan n özerklik 
istemeleri sonucu başlayan çatış
malar şimdilik yatışmış görünü
yor. özerklik istemi özünde de
mokıatik bir istemdir ve Humey
ni iktidarının merkezi politikası 
da Iran 'da bulunan azınlık ve 
halklara özerklik verilmesi yö
nündedir. Cene Iran Tudeh Par
tisi, ülkedeki tüm halkların yöne
timsel ve kültürel özerkliklerinin, 
birleşik bir demokıatik cumhu
_:,'et çerçevesinde tanınmasının, 
ulusal birliğin gerçekleştirilmesi 
ve ülkenin bağımsızlığı ve ulusal 
bütünlüğünün korunması için zo· 
runluluk olduğunu belirtiyor. 

Ancak Kuzistan eyaletinde 
özerklik istemiyle başlatılan a
yaklanmayı bu görüntüsüyle de, 

. ğerlendirmek yetmiyor. Çünkü 
bu ayaklanmanın ardında gerici 
güçlerin oyunlan, çıkarlan em
peryalizmin kışkırtmalan yat
maktadır. Konuyla ilgili olarak 
bir açıklama yapan Tudeh, ça
tışmaların bu yönüne dikkat çe· 
kerek, Iran'da meydana gelen 
bölgesel çatışmaları ABD emper· 
yalizminin kışkırttığını açıkladı. 
Hükümet tarafından yapılan a· 
çıklama da aynı yöndevdi. 

Emperyalizmin, Arap halkı
nın yaşadığı Kuzistan bölgesinde 
ne gibi çıkarları olabileceği de, 
aslında çok açıktır. Iran 'ın, Kuz
istan eyaletinde bulunan kuyu
larda yapılan dışsatımı 4.1 mil
yon varil iken, öte yandan Hür· 
remşehir'in 20 kilometre yakı· 
nındaki Abadan da dünyanın en 
büyük petrol rafinerisine sahip 
olan bir kent. 

ABD emperyalizminin I ran'da 
giriştiği sabotajlar içinde, önemli 
politik dinsel liderlere yapılan 

suikastler de bulunuyor. Genel 
Kurmay Başkanı Carani ve Aye· 
tullah Mutahari'den sonıa, geçti· 
ğimiz günlerde de, Iran Devrim 
Konseyi üyesi Ayetullah Rafsan· 
cani'ye bir suikast yapıldı. Sui
kastleri faşist Forkan örgütü üst
lendi. Tahran Devrim Mahkeme
si Başkanı Ayetullah Sadık Hal· 
hali, bu suikastierden ABD 'nin 
sorumlu oldui!unu açıkladı. 

Iran 'da bugün, bölgesel özerk· 
lik sorunlarının çözülmesi, em· 
peryalizmin egemenliğini tüm 
kalıntılanna dek te.mizleyecek 
anti-emperyalist bir cepheyle 
mümkündür. Iran halkının çıkar· 
larının ve devrimin kazanımları· 
nın korunması, yalnızca tüm hal
kın gücünü birleştirdiği böyle bir 
cepheyle, Birleşik Halk Cephesi' 
yle gerçekleştirilebUlr 

YerJi halkın Zimbabve adını verdiği ülkede Nisan'da y.spılan se

çimler sonunda "iktidarın siyah çotunJuia" devri bir aldatmaca bi· 
çim!nde gerçeklc1ti. Ancak Y urtse\.'Cr Cephe ile Arrika'nın ve Düny..
nın ilerici güçleri bu sahre iktidar deği1ikliğini tanımıyorlar. Rodezya' 
nın yeni "Siyah Lideri" Abcl MuzotCY'd ABD, Ingiltere ve diğer babıı 
emperyalist illkelenn de"e�ini kazanılC3k gibi görünuyor, ama en b...,· 
La RodC"..::ya haJkl kendisine kaqı mücadeleyi $Ürdünne kararında. Ro· 
dezya halkının Kurtulu1 mücadelesi, sadece ırkçı beyazlar değil, onlar· 
la ı,birüği yapan tüm Rodezya'h hainler ıemiı.leninceye dek sürecek 
ve bu mücadele dünyanın tüm ilerici güçlerini yanmda bulacaktır. 

Nikaragua 

Yurtsever 
güçlerin 
zalerine 
dOğru 

Nikaragua'da Somoza Dikta
törlüğü ABD desteğiyle yaşamını 
süıd.ürmeye çalışırken, ülkenin 
bağıınsızlığı ve özgürlük için mü
cadele veren Ulusal Yurtsever 
Cephe ve Sandini_ta gerillalan 
yeni mevziler kazanıyorlar. Son 
olarak musa! Y unsever Cephe' 
nin yaptığı genel grev çağrısı 
tam bir başarı ile uygulanmaya 
başlandı. ülkenin ikinci büyük 
kentinde kurtuluş kuvvetleri de
netimi ele geçirirken, Somoza' 
nın denetiminde olan Başkent 
Managua'da halkın genel grev 
çağrısına tam olarak uyduğu gö
riildü. 

Federal Almanya'da yaymla
nan ilerici "Deutsche Volkazei' 
tung" gazetesinin yazarı Henrich 
Borowik, Nikaragua'da Somoza' 
nın diktatörlüğüne karşı mücade
le veren "Nikaragua Sandiniata 
Kurtuluş Cephesi" partizan 
kamplannda bir röportaj yaptı. 
Bu röportajın bazı bölümlerinin 
k ... bir özetini sunuyoruz. 

"Biz .. ker değiliz" diyor, 
"ve bu nedeni. hiçbirimiz ııele
ceAimizi orduya baAlamak iıta
miyoruz. örneitin Jorge 'ın zafer· 
den &onra öAretmen olmak i_ta
di�ini biliyorum. öyle d.�i1 mi 
Jorııe? (Yanımızda bulunan Jor
Ile ba,ıyla onaylıyor). Ve ben de 
zaferden sonra, ülkemizin kültü' 
rel düzeyini yükseltmek için 
elimden gelen herşeyi yapmak 
istiyorum. Bu do�al olarak çok 
korkunç bir rakam. Dü"ününüz 
ki Niki'lerin (Orta Amerika'da 
Nikaragua'blara böyle deniliyor) 
yüzde 75'i ne okuyabiliyor, lie 
de yazabiliyor. Zaferden sonruı 
için büyük bir eylem programı
mız var. ço�unlu�umuz bunu 
biliyor. Ancak tekrar etmeliyim :  
Ne için mücadele ettiAimizi dai
ına düşünmeliyiz. Yani Somoza' 
yı dü,üreceR:iz, ulusal muha(ız· 
Iann silahlarını alaca�ız ve onları 
daA:ıtacaA:ız. Sonra Somoza'ya, 
aileaine ve en son çevresine ait 
olan bütün toprakları. tarım alan
Iannı, işyerlerini, fabrikalan, in
şaat ,irketlerini ve bankalan ka· 
mulaştırac8�lz. Uretime yönelik 
tüm işyerleri halkın kontrolüne 
verilecek, işçiler ve memurlar 
kendi kendilerini yönetecekler. 

Nikaragua'd4 
devrimci 

güç ler 
iktidara 
yürüyor lııı ...... . 

üretim yapılan topraklar toprak· 
sız köyıüıere ve onları işlernek is· 
teyenlere da�ıtılacak. Toprak 
spekülasyonu yasaklanacak. 

"Adalet hemen yerine getiri· 
lebilecek mi?" diye bir işçinin 
sesi yükseliyor. "Ne diyorsun?" 

yor, "Anby�rum. Iloyle de ola
cak. Ancak tüm di!tmanlanmızı 
kolayca alıp vu:rarnaylZ. Tek tek 
herkesin suçunu araştıracaRn. 
Biz Somozalnın adamları de�iliz, 
halkm ordusuyuz." 

let yerıne Iletirilecek. Zaferden 
&onra yapılacak çok ı,imiz var, 
hem de pek çok. Büyük bir dev
rimcimizin dedi�i pbi: ülkemiz 
küçük, ama büyük dü,leri var .. " 

17 yaşmda bir köylü kızı. Aciı 
Rosaria. "Annen baban ,arilla 
olmana karşı çıkmadılar nu?" 

.. Adalete inanıyorum" diyor 
ve sürdürüyor: "Qnlar benim bü
tün ailemi öldürdüler. Zaterden 
hemen &onra bu katillerin hesap 
vennelerini istiyorum." 

"Evet ama, ben bunun müm· 
kün olduAunca çabuk yerine ge
tirilmesini i_tiyorum" diye ağır 
ağır, ama sert bir şekilde konu
şuyor savaşÇı. 

"AAladılar ve doaal olarak bu 
beni üzdü. Ama bizi destekliyor
lar . Bekleme zamanı de�i1, aav", 
zamanıdır. Ben erkek kardeşimle 
hirlikte buraya .. Idim. O ,Imdi 
Kuzey cephesinde .vqıyor." Komutan "Anlıyorum" di· 

"Evet" diyor komutan, "za· 
ten çok fazla beklememize gerek 
yok. Zateri kazanacaAız ve ada-

5 ICltadan 
"aberler 

KOMüNlsTLERLE SOSY ALlSTLERIN 
PAR LAMENTODA EYLEM BIRLlCI 
KARARI ÜZERiNE PORTEKız'DE 

MOT A PlNTO HüKÜMETI 
ISTIFA ETTI 

Portekiz'de gerici-sa�cı güçlerin destekledi
�i Mota Pinto hükümeti, geçtil!iıniz çarşamba 
günü istifa etti. Ceçen Mart ayında da Mota Pin· 
to hükümetinin bütçesi meclislerde reddedıımiş, 
hUkümet tunun üzerine muhalefetin eleştirileri
ni dikkate alan yeni bir bütçe hazırlamak zorun-
da kalmıştı. '\ 

30 Mayıs'ta yapılan bütçe oylamasında S05-' 
yalist Partı'nln, "IMF ile görüşmelerin gecikme
mesi" gerekçesiyle olumlu oy kullanmasına rağ
men, bu ayın başıda SP ile Portekiz ��münist 
Partisi arasında, hükümeti düşürmek ıçın mec
liste işbirliği yapma konusunda ortak bir karar 
alındı. Iki partinin bir ay içinde iki gensoru ver· 
mesini kapsayan bu işbirliğinin daha eyleme 
dönmesini beklemeden, Mota Pinto hükümeti 
istifa etmek zorunda kaldı. 

Mota Pinto hükümetinin istifası, Porteklz'
de gerici - sa�cı güçlerin üi keyi geri götünne 
planlarının Iflasının somutı�nması olmuştur. 
Bu, 31 Mayıs'ta Lizbon'da başlayan PKP Kong· 
res!'nin eylem programının açıklandıj!ı bır sıra· 
da, Portekiz Işçi sınıfının ve devrimci güçlerinin 

yeni bir başarısını simgelemektedlr . . 

VOLKSWAGEN VAKFı, MAO'NUN 
' KONUŞMALARıNI BASTI RDI 

Federal Almanya'nın en büyük tekeUerln
den biri olan Volkswagen Şirketi'nin vakfı, 
Mao'nun "uederinin" Almanca ve Çince buımı 
Için yarım milyon DM'ın üstünde bir lıarcama 
yaptı. özemkle Mao'nun Antisovyet konu ,ma
lannı içeren ve "El!itbn Materyali" am altında, 
Mao'nun çeşitli zamanlarda handa abnmı, ya 
da steno De saptanmı, "Antisovyet" söZıerini 
Içeren kltapların ,bndiye dek Çln'de bOe pek 
bnınmedi�i bildiriliyor. Volkswıcen vaktı ba. 
brdıl!ı Dk kitap ciltlerini Hannover'de sergiledl 
Fedeml Almanya'nUl en büyük tekellerinden hl
rinin Mao'ya gösterdi!!1 bu "Ugı", maoculuewı 
vardığı nokta ıyı bnındll!lnden pek garip kar,ı
lanmadı. 

ıTALYA'DA ERKEN SEÇIM 
BUNAUMA çöZÜM GETIRMEDI 

ıtalya' da 3 . 4 Hazıran 1979 günleri yapılan 
erken seçimler sonunda hiçbir siyasal parti Par· 
lamentoda tek ba,ına çoğunluğu sal!layamaciı. 
Hrlstiyal\ Demokratlar oylann yüzde 3B.3'ünü 
alarak 262 milletvekilııııı kazanırken,  IKP oyla
rın yüzde 30.4 'ünü alara k 201 ml1letvekUIll!i al· 
dı. Bu arada NeofaşisUerin oylarında da küçük 
bir oranda düşme görüldü. ıtalyan Senatosu'nda 
daha önce 15 üye Ue temsil edilen NeofaşisUe
rln üye sayısı seçimler sonunda 13'e düştü. Sos· 
yalist Parti Ise oyların yüzde 9,8'ini kazanarak 
ülkenin 3. büyük partisi olma özellil!ini korudu. 

ıtalya'da seçim sonuçlarının hükümet hu· 
nabmının çözülmesine yardım etmeyeceği ve 
ülkeyi yenı bir hükümet bunabmının beklediği 
bUdirnlyor. 
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Avrupa Parlamen t9su 
seçimleri yapılıyor 

BELÇIKA 
KOMÜ ıST PARTISI' 

Secimler • 

tekellere 
paravan 
.olmamalıdı r 

" . . .  Belçika komünistleri, 22. 
Kongrelerinde, tekelci kapitalistle· 
rin sonsuz gücünü sınırlamak ve bu· 
nalım siyasetine son vermek için bir 
dizi ulusal önlemler önermişlerdir. 
Böylece, ulusal düzeyde bunu yap
ma olana(!ı oldu�nu düşünmüşler
dir. Ancak bu, onlann, Dokuzlar 
Avrupası seviyesiııde daha geniş 
perspektiOer düşünmedikleri anla
mına gelmez_ 

perspektiOer üzerınde çalı4mamak,  
"ulusal" direnişin başedemeyeceei 
boyutlardaki büyük sermaye güçle
rini başıboş bırakmak olur ... 

si, işçi hareketinin ve demokratik 
hareketin daha köklü incelenmesini 
gerektiren b'ir sorundur ve bu ivedi
likle yapılmak zoru ndadır. 

" Gerçekten de, ulusal düzeydeki 
önlemlerle AET düzeyindeki önlem
lerin birbirleriyle baedaşmaz olduk
lannı düŞünmek yanlıştır. Ulusal dü
zeyde önlemler uygulanabileceıtini 
reddetmek, kendi ulusal sınırları 
içerisinde mücadele veren işçi hare
ketini ve demokratik hareketi silah
Ianndan yoksun bırakmakbr. Ama 
öte yandan da, AET düzeyindeki 

"Belçika komünistleri, Tinde
mans Planı'nın kurumsal önerilerine 
karşı bir siyaset belirlemişlerdir. 
Bugünkü koşunarda onlar, AET ku
rumianna her türlü yetki transferine 
karşıdıriar. Avrupa Parlamentosu'na 
tek dereceli genel seçimi ise, bu par
lamentonun Bakanlar Konseyi'ni ve 
Komisyon'u etkin bir şekilde denet
lemesi koşuluyla onaylamaktadır
lar. Ancak bu seçimin, AET örgüt
lerine, özellikle de Bakanlar Konse
yine ve Komisyon'a yeni yetkiler 
devredilmesini örtbas edecek bir pa
ravana olarak kullandmasına kesin
likle karşıdırlar_ .. 

"Kendi açılarından Belçika ko
münistleri, başlangıçta, Ortak Pa
zar'a kesinkes karşı çıknıışlardır. 
Ancak zamanla Ortak Pazar'ın, üre
tim güçlerinin entemasyonalleşme
si gerçeei gibi nesnel faktörlere bir 
cevap teşkil ettiğini teslim etmişler
dir. Fakat bu cevap, bu faktörlere 
tekelci kapitalistlerin verdiği bir ce
vapbr. Belçika komünistleri Ortak 
Pazar bütünleşmesinin artık geriye 
dönüşü olmadıeını kabul ederek, o- . 
nun demokratik revizyondan geçi
rilmesi görüşünü öne sürmektedirler. 

"Teslim etmek gerekir ki, bu gö
rüş henüz yeterince irdelenmiş de 
değildir. Ancak bunun yapılmasının 
zamanı da gelmiştir." . " Bize göre, Avrupa'nın birleşme-

LÜKSEMBURG KOMÜN IST 
PARTISI'NIN GÖRÜŞÜ 

Çokuluslu 
sirketler 
• 

Av·rupa' sına 
kar s ı kalmak tehlikesiyle karşı 

• karşıya olacaelZ ... 

" . _ . Bugün AET için
deki çıkar çatışmalarını 
ve büyük güçlerin birbir
lerini nasıl yediklerini 
göz önüne alırsak, bu sö
zümona çokuluslu de
mokrasinin ülkemizin ba
şına neler getirebileceeini 
tahmin etmek zor olmaz_ 
4 1 0  sandalyeden sadece 
6'slna sahip bulunan bir 
Lüksemburg, bu mücade
lede her zaman için kay
bedecektir. 

"Coğrafi bakımdan 
küçük bir ülke olmakla 
beraber, Lüksemburg Av
rupa için çok önemlidir 
ve dieer halklarla birlikte 
oy:ıayabileceeı rol bü
yüktür. Ulusal baeımsızlı
ğımızı korumadıkça, bü
yük komşularımız karşı
sında, özellikle Moselle'in 
otesinde bulunan ve ken
disine karşı iki kez ulusu
muzun özgürlüğünü sa
vunmak zorunda kaldı(!ı
mız ve büyük kayıplar 
verdiğimiz komşuya kar
Şı tamamen savunmasız 

"Biz bütün Avrupa ül
kelerinin barışçıl işbirli
einden yanayız. Helsinki 
Konferansı böyle bir iş
b irlie inin mümkün oldu
ğunu göstermiş, tüm Av
rupa devletlerinin barış 
içinde bir arada yaşama
sı ve verimli işbirliei için 
gerekli temelleri atmıştır. 

"Avrupa Parlamento
su'na karşı çıkarken, çok 
uluslu şirketler Avrupa' 
sına, ülkemiz üzerinde 
yeni Alman hegemonya
sına karşı çıkıyor, halkı
mızın tekrar ve tekrar bü
yük fedakarlı klar bahası
na elde ettiei ulusal öz. 
gürlüeünü savunuyoruz. 

"Komünistler ve Lük
semburg'lulsr olarak, sos
yal ve demokratik ilerle
me mücadelesiyle ulusal 
baeımsıZlığımızl savunma 
mücadelesini bir arada 
yürütmeyi görev sayıyo
ruz. Böyle yapmakla 
doğru yolda i1erliyoruz. 
Tarih ne kadar haklı ol
du�umuzu ergeç göstere
cektir." 

ıR LANDA KOMÜN IST PARTISI 

Tekellerin 
hizmetindeki 
AET'ye hayır 

"ırlanda Komünisı Parıisi, güneyde ve kuzey
de, ı rlanda Sendikalar Kongresi'y le, Işçi  orgütle
ri ve demokratik örgütleri. b irlikte, 1972 yılında 
ırlanda'nın Ortak Puar'a girmesine muhalefeı eı
miştir. 

"Sonraki gelişmeler, ırlanda halkının büyük 
çoğunluğunun çıkarlarının ancak AET'den çekil
me kle korunabileceği yolundaki flÖriifÜmüzü doğ
rulamıştır. 

"ırlanda Komünisı Partisi, AET "Parlamento
su"na doğrudan seçimlere karşıdır. Aslında bu 
bir parlamento değil, Roma Anlaşması'na göre, 
yasama ve yönlendirme konusunda hiçbir yetkisi 
bulunmayan bir meclistir. Bu meclise doğrudan 
seçimler ise, ırlanda Cumhuriyeıi'nin egemenliği
ni ve bağımsızlığını tehdit eden AET'nin ku

'
rum

larına daha fazla meşruiyet ve yetki kazandırmak 
amacıyla yap ılmaktadır. Kaldı ki, cumhuriyetimi
ze tanınan sandalye sayısıyla, Topluluğun karar 
mekanizmasını eıkilememiz de olası değ ildir . 
Cumhuriyeıimize verilen sandalye sayısı 1 5 ,  K u
zey ırlanda 'ya verilen ise 3 'tür. 

"Seçim kampanyası, AET'nin gerici karakteri
ni ve hizmeı ettiği tekelci çıkarları ortaya koy
mak ve ırlanda halkına bunun yerl i siyasal ve-ka
pitalisı işb lriikçilerini teşhir eımek için kullanıl-
malıdır. 

' 

"I rianda Komünist Partısı, bu seçimleri ikinci 
b ir referandum hııline dönüştürmek için sendika 
hareketi, Işçi sın ıfının v. kUçük çiftçilerin örgüt· 
leri ve sosyal ve cJemokr.ıtik karaktereleki Ilim ör
gütler arasında tn aenlş birlik ve işbirliğinin ku
rulmasını lsıımek_dlr." 

f ederaı Atm.nya'da 
önceki h.ftı Dun
deıtag'da Cumhur-
başkanlıRı Eçimi 
yapıldı. Seçimler 
sonunda, Bundeı· 
tag'daki muhalefet 
�rubu cnu/csu 
nun adayı olan Karl 
Cartens Cumhur
b"şkanlı�ı'na geti' . 
rildi. I ktidar ortakl�rı olan SPD ile FDP'nin 
anlaşamamaları sonunda, muhalefet ifubunun 
adayı dünyanın ekonomik \'e siyasal yönden 
en güçlü illkelerlnden birine Devlet Başkanı 01· 
d u .  

Federal Almanya'da son Cumhuibaşkanlı�ı se
çimi öncesinde ve sırasında oJanlar, buraya ka
dar "hÜl demokratik sistem" içinde doAal gö
rünüyor. Anca k .  SPD ve FOP'nin önceden 
aday göstermek istedikleri kişi ile Cumhurbaş
kanı seçilen kişinin kim olduklarına bakıldı
�ında. Federal Almanya'da ne mene bir "hür 
demokratik sistem"in uygulanmakta olduAu 
da gün ışı�ına çıkıyor. 

S PD Başkanı Willy Brandt ile FDP Başkanı 
Gentscher'in b u  Climhurbaşkanh�ı seçimle
rinde önceden aday göstermek istedikleri ki
şi, daha önce de Cumhurbaşkanı adayı olmuş, 
ancak seçilememiş bir kişiydi. üstelik Von 
Weizsacker adlı bu aday. bir önceki Cumhur
başkanlı�ı seçiminde Federal Almanya'lUn ge
ricilik ile neo - nazizm arasında bir yer alan 
CDU/CSU .muhalefeti tarafından aday gösteril
mişti. Açıkça gerici bir kişiliğe sahip olan 
WeizS8cker'i aday göstermekle, SPD'liIer CDU/ 
CSU içinden bazı oyları kendilerine çekebile
ceklerini düşünüyorlardı. Ancak Weizsacker'in 
adayh�ı kabul etmemesi ile bu hesaplar hede
fine ulaşamadı. 

Naziliğin 
ödülü 

Bugün F. Almanya'nın Cumhurbaşkanı ol.n 
Karl Cartens ise, Bundestag'taki eski muhale
fet grubu sözcüsüydü ve dahası eski bir Nazi 
olduğu söyleniyordu. Ne var ki, SPD'liIer Car
tens'in bu eski Nazi kişili�i üzerinde hiç dur
madılar. Hatta "Cumhurbaşkanı adayı olan ki
şiyi yıpratmamak için" onu eleştirmekt.en bile 
vazgeçtiler. SPD'nin eski bir Nazi hakkındaki 
b u  tutumu, birçok yerde övgüyle karşılandı ve 
"hür demokratik sistemin" erdemleri bu vesi
leyle bir kez daha dile getirildi. SPD öylesine 
demokratik ( ! )  bir partiydi ki, Nazi düşüncesi
ne bile saygı gösterebiliyor ve bir Nazi nin 
Cumhurbaşkan1ı�I'na gelmesini "demokrasi
nin en do�al gereklerinden biri" sayıyordu. 

A slında Sosyal Demokratların eski naziler hak· 
kıda izledikleri politika bilinmektedir. F. AI
manya'da bu insanlık düşmanlarının suçları· 
nın zaman aşımına u�ratılması için bu,ün bir 
kampanya ,ürdürülmektedir.  Sosyal demokrat
I.,: bu kampanyayı sessizlikle karşılamokta v. 
gittikçe taraftar kazanması için prop..,anda 
yapılmasına göz yummaktadırlar. Ote yandan 
Batı Alman emperyalizminin dünyadaki tüm 
ilerici ve demokratik hareketlere karşı kam
panyuı, yine sosyal demokratlar laraflndan 
yürütülmektedir. 
Sosyal Demokrat Parti'nin bu tutumu &Slında 
yeni d.�ildir. SPD yönetimi 1933'd. Nı
zi diktatörlü�ü kuruldu�u zaman "Hitler hükü
meti anayasal sınırlar içinde kaıdı�ı sürece 
meşru bir hükümettir" diyebiliyordu. SPD'nin 
bu tutumlarının sonuçlan biliniyor. Bugünkü 
SPD yönetiminin tutumunun ise özünde o za· 
mankinden bir farkı yoktur. Neo - nazizmin 
tırmanışını engellemeyen Batı Alman sosyal 
demokrasisi son CumhurbaşkanlıRı seçiminde 
de neo-nazizme ödün vermiş, başka bir deyiş
le bir Nazi eskisini ödüllendirmiştir. 

N e var ki, bu ödüllendirme SPD yönetimine a
�ır bir sorumluluk getirmiştir. Savaşta ölen 56 
milyon Nazi kurbanının heıabı henüz tam an
lamıyla soruJmamıştır ve tutum ve davranış la
nyla bu hesabın sorulmasını dolaylı da olsa en
KolI.m.ye çalışan Batı Alman Sosyal demok· 
rasisi, kendisini ' 'hesap sonılacakların" arasına 
itmektadir. 

• coşkun kartal 
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Eski eserler yada 
emperyalizmin yeni üsleri 

YAŞAR TANZAN 
Arkeologlar Derneği 
Genel Başkanı 

Arkeoloji bilimi genellikle 
çok özel bir dal olarak görülür_ 
Mitolojik öyküler, piramitl'erin 
IPzem dolu yapılan, uzaydan ge
len yaratıkların ııetirdiAi bilgiler, 
inaanlan bir anda zengin eden 
defineler . . .  Ve müzelerde serti
lenen heykeller. vazolar, duvar 
freskleri, lÜa eşyalan yalnızca bi
rer soyut nesnedir uzman olma
yan izleyiciler için. Ark�oıojinin 
sorunları genellikle ' kendi dar 
alanından dışarıya taşmaz, taşı
n1maz_ Çok özel sayılan bir bi
lim dalırun ıorunlannın geniş 
halk yıAınlanna anlatılınail ge
rekJiz ve yararllZ sayılır. Halkın 
da bu konularda Wa yormaya 
Ilerçekten çok zamanı yoktur. 
Yolıun ekonomik sorunlar her 

zaman kültürel sorunları ikinci 
. plana itmiştir. Bu durum ülke

mizde de yaşanmakta ve insan
larımızın "güzel şeyleri duyup 
anlamaya" zamanları olmamak
tadır. Bu yanıyla arkeoloji ülke
mizde tam anlamıyla bir kapalı 
kutudur. 

Ülkemizin ne denli zenlıin bir 
arkeolojik potansiyele sahip ol: 
duiıunu belirtmeye gerek yok. 
Bu zenginll�in &Ömürülmemne ve ta1an edilmesine göz yuman ve 
yardımcı olanlardan halkunlZ za
manı . gelince hesap soracaktır. 
BulfÜD yabancı ülkelerin müzeleri 
Anadolu kaynaklı eserlerle dolu
dur. Ve hlilii çeşitli yollardan 
doldurulmaya devam edilmekte
dir. 

Yabancılann etkinliklerini bi
raz daha açmak için başka bir 
konuya delıinelim. Türkiye'de 
arkeolojik çabşma yapan yahan
cı ülkelerin bir kl11111nın üsleri 

sayılabilecek Arkeoloji Enıtltüle
ri vardır. Bu kurumların ikili 
anlaşmalarla kuruldulıu ve dene
timinin de bu anlaşmalar çerçe
vesinde yapılabilecelıi belirtildi 
Kültür BakanllAı tarafından. Ve 
bugüne deAin herhanııi bir dene
time girişilmedilıi anlaşıldı. Oy
sa bu enstitüJer özel bir statüye 
balılı oldukları görüntüsünü ve, 
rerek denetimden kaçmakı. ve 
depolarındaki eski e .. rlerin kul
lanım ve delerlendirmesini iste
dikleri gibi yapabilmektedirler. 
Hatta bu e .. rlerin, diplomatik 
kanallardan yurtdışına çıkan ldı
lıl konUlunda ciddi endişelerimiz 
vardır. lIgili makamlann, zaman 
geçirmeden bu enstitüleri denet
lemeten .ve uzun vadede kapatıl
malannı saııamaluı gerekiyor. 

Arkeolojinin kapalı bir kutu 
olarak halktan uzak tutulması, 
halkla eski eserler arasında bir 
yabancılaşmanın doRmasına ne-

den olmuştur. Halkın aruında 
eski eser, i yi para getiren bir 
"mal" olarak bilinmektedir. Tar
!aaında .. ki e .. r bulan bir köylü, 
Qnu iyi parayla bir aracıya sat
mayı düşünüyor da müzeye gö
türmeyi düşünmüyorsa suçlu 

bilim yayınları 
��::�r:':ı�md�n V lrmlncl VUıyll� . . . • • • .  ' . . . .  40 lira 

{4. BAsımı HazırlAnıYOr) 

Orhan Kunnuf 
Em�ryAllzrNn Türktye'ye Girişi (2. Bas.' • . . . . . • .  40 ıır� 

A. Casanova . C. Prevost • J. Mcıı:gcr 
AydınlAr ve Sınrf MOcadelesl (2. BAS.) . . . . . • . . . .  20 ıır� 

V. Vassine · S. Gribanov . i Oundassynov 
B"lmsel SOSYAlizm ve SOSYAl Demokr�sl (2. BCls.) . . . .  20 IIr' 

A. Spirl<in - O. Yakhot 
DI.YAıektık ve Tırlhl MaterYAllzm . • . . . . . . . . . . .  40 lira 

(4. Basımı HUlrl�nıyor) 

M. Ryndina . G. Chemikov 
K.plUıllzmln Ekonomı PolltıOI (2. Basım) . • . • . . . .  70 lira 

K. Marx F. Engels - V. i. L<nin 
SendikAlar Ozerlne 
(2. Basımı HAZırlanıyor) . . • . . . . . . . . . • . . . . .  60 lira 

Behice Boran 
i ki Atıd.n TOrkiye I s Ç I  Partısı Davası . . . . . . . . . .  30 lira 

J. Wodd;, 
Venl Devrım Teorilerinin Elestlrisl 

ı .  Kitap: Fanon ve Afrika'da Sınıflar 
(TOkendi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 Ilra 
2. Kitap: Debray ve L,tln Amerika'da 
Devrım (TOkendi) . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  2 5  lira 
3. Kitap: Marcuse v, Batı DOnyası • . . . . . . . • . .  25 lira 

(Kitabın TÜmünUn 2. Basımı HazırlanryOr) 

V. Krisov 

(2. Basımı Cıkıyor) . . • . . • . . . . .  60 lira 

W.M. Breurr . B. Hartmann . H. Lcderer 
Lıtln Amerika'da Oevrlm . . . . . . . . . . . . • • . . .  30 lira 

M. Basmanov 
CaOdaş Troçklzm ve Karsı Devrımcı özD 
(GenlsI'tUml, 2. Basımı Hazırlanıyor) . . . . . • . . . .  35 IIrl 
G. Hocll 
Tarımeta Kapitalizmin Gellsmesl (2. BaSım) • . . • . . .  25 lira 

i. Melnikov 
Pentagon ve Amerıkan Oslerl . . . . . . . . • . . . . . .  1 5  lira 

A. Mishin 
Teoride ve Pratikte B u rluvı DemOkrasisi (2. Bu.) . . .  25 /Ira 

B. Ponomarev 
Sov�etler • .,n. ı KomUnist P.,ıısl Tarıhı 
CTotıılatıldl) . . . . . . . . . . . .  60 lira 
K. Marx. F. En",l. - V. L. Lenin 
Marksist FelHfe Vazıları . . . . . . • . . • • . . • • . . •  40 lira 

K. Kor1>uh 
Maolzmln Ekonomık "Teorileri" . . . . • . . . . . . • .  25 lira 

Bullaristan Bilimkr Akademisi 
Butgarlstan'da KAPlt.llzmden Sosyalizme Geçl, . . . .  60 lira 

H. Sclsam 
Oln, BilIm ve Felsefe . . . . • • . • . . . . . . . . . . . .  25 lira 

Sovyetler BlrllOI KomÜnist Partısı 25. Kongresı 
(R'aporıar, Kararlar, Konuşmalar) . • . . . . . . . . . . .  40 lira 

B.Suchkov 
GerçekU§ln Tarıhı . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .  SO lira 

H. Lurner 
S lyonlzm ve Düny. Politikasındaki RoIO . . . .  . , , 2 5 11,. 

H. Momjan 
Mırkslzm 'le Dönek Garaudy . . . . . . . . . . . . . . .  30 lira 
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A. DonaY • H. Sait 
MarkSist E konomı Polltıkte Ocret ve TUrklye'de 
Oc.retıqr . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . • • • • •  2 5 11r. 

V_ VygodslU 
Marx'ın DDşDnceslnln Gelışımı . . . . . . . . . . • . • •  30 lira 

S. Syulrmc:zo" . M. Minkov 
sosyalist ül kelerde Kooperatlfçlllk Ozerlna . . • . . . •  3 0  IIr. 

E. Labarca 
Luis Corval.n . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . .  20 lira 

SSCB Bilimler Akademisi 
G ÜnOmüzde TekelCi KapItAlizm i 
(Kitabın öteki C IIU.rl Bastrmı Hazırı.nıyor) • . • • . • •  60 i i,. 

!����:��I��T.� ln StrıteJI v. T.ktlklerl • . • •  30 iir� 

SSCB Bilimlrr Akademisi 
Ekım Devrimi Sonrası Türklve Tarıhı (2. "So) . . . .  1 1 0  lin 

N. Gomenski . S. Petrova . 1. Dimitrov 
Bulurlsıan'da F.şlzme Kar,ı MücııdOle ve 
Sosyalizm • . . . . . . . . • . • . . • . • • • . • . . . . .  20 IIrl 

S.N. Iklijajeva 
Grafik .... örneklerle E konomı Polıtık . . . . . . •  ' r '  . 60 lira 

Ok�y Ekinci • 

Clzgllerle 1 nsanhOIO Tarıhı' • . . . . . • . . . • . . . . .  50 i i r. 

G. Girginov • V. Mshvenirradze 
GünUmüzde Antı · Sovyetlzm, Antı · KomUnlzm • • . .  25 i ir. 

M. Thortt 
Maurice Thorez: Halkın OOlu . . . . . . . . . . . . . . .  60 IIr. 

18 ünlü Sovyet Yazarı 
Ekım Fırtınası ve Sonrası 
(Anılır ve öyküıer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 lira 

No"osti Basın Ajansı .' 
Sosyalizm 60 Vılda Neler Getirdi .. . . . . . . . . . . . .  40 ii,. 
A.M. Şemsutdinov . Y. A. 8agirav 
Bır KaragOn DOSUuOu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 lira 

K. Mamrnach 
H I1ler 1 ktldarına Kartı Antı Faşist Mücadele . . . . . . .  60 ii,a 

J. Kucz.ynsk.i 
Nazl Yönetımı Altında i ıtı Sınıfı ile Cahıma 
Ko�ullart . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 lira 

t. Ljubrtic 
Başıangıcından Günümüze S iii iŞçi  Sınıfının 
MUc.adelesl . . . . . . . .  , . • . . . . . . . . . . . . . . •  40 lira 

G. K. Şakoazatav . A. D. Boborikin 
Marksizm · Lenlnlzmln Temelleri . . . . . • . . . . . . .  40 11'01 

Y. Arkadakski · O. Melikno 
Düııya Dovrlmcl Sürecinde i sçl Sını'ının 
RoIU (Basılıyor) . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 lira 

Orhan Si1ier 
Türkiye'de Büyük S.rmaye ve Tekeller 
(BaSılıyor) . . . . . . . • . . . .  ' .' . . . . . . . . . . .  100 lira 

özgürlO{ıe Adanın Ya,amlar 
(M ücadeıede öldürülen I şçi Sınıfı Önderlerinin 
Vasam öykUI,r!) (Hazırıanıyor) 

A. Sobole\' 
OtüncO Enternasyonalın Kısa Tırlhl 
(Hazırlanıyor) 

• 250 Lirayı asan Isteklerde % 25 Indirim yapılır ve ödemeli 
gönderilir. 

• Ayrıntılı bılgı ıçın Isteyenlere 64 sayfalık ücretsiz katalog 
yollanır. 

AdreSi Plyerlotl Cad. 21 L L  Cemberlita, - I s tanbUl. 

mudur? Ekonomik bakımdan aa
runları çözümlenmemiş ve etitU
rnemiş bir halktan uluaal kültür 
bilinci beklemek aıılamalZdır. 
Yıllardır devlet tarafından ıetiri
len önlemler ''hırllZ-polil koval.
maC&.ll' 'ndan öteye "eçememi,
tir. A�ca IÜnübirlik geçici çö
zümler de bir &Üre .onra i,lemez 
duruma gelmektedir. Bu neden
le, sorunun özünün yapl.aa1 oldu
Aunu bilerek ; ıerçık ve kaba 
çözümlerin yapının deAi,mııiyle 
alınabilece�ini kavramak ıerekir. 

Tarihıol çevrenin ara,tuııma
ii. çıkarılınu. ve korunmu.,. 
i1ııili penonelin nıtel ve nlcoI y.
pııı d. dikkatlı elı abnmabdır. 
Işi y.p.cak inaanlann e�itiıni ve 
teknik düzeyleri yükaeltUmoli; 
bu amaçla ünivenlteı .. dı akade
mik ö�t1min y ..... ıra IfÜDcoi 
eerekJinmeleri hedef alan çaiıt
malar da yapılmabdır. BUlÜn ta
rihlOl çevre korunmaa vi plan
Iamuı üzerinde yetarll bir ölte
nim verildiili kanıanda deli!iz. 

Tarih .. ı Çlvre çab,maIan bir 
ekip olarak yapılmaktadır. Bu 
eldpte mimar, mühendiı, reAo
ratör, topolter, jeoloı, kent 
planeıli, turizm planeııı, taknik 
re_m ve doilal olarak arkeoloı
lar lIörev almaktadır_ Bu ekibin 
uyum içinde çalı,ma., tümüne 
ortak olarak verilecek bir ö�
nim progr.mın. baillıdır. 

BulfÜD hiilii yapılaeelen tartı,
malardan biri de arkeololların 
teknik hizmet üretip üretmodik
leridir. Yukanda sayılan mede. 
kollanyla birlikte çab,an ilk. 
oloelar, tarih .. ı çevre sözkonuau 
oldullunda ilk .kla ielın medek 
kolu olarak dü,ünülmelidir. 

Arkeolojinin mimariden. müben· 
didikten aynlan önemlı yanlan 
vardır. Bir örnek vermek eerekir· 
le, bir mühendisin ya da mimann 
yaptılı bir y.nb, hı .. pt.n dol. 
yı y.pının yanlı, in,. edilm .. 
durumunda, yapı yıkılıp yırin' 
yeni si yapılabilir. Oy.. arke< 
lolıun yaptılı bir y.nlı,lıllın di 
zeltilmesine olanak yoktur. Kazı 
lirasında yanlı,lıkla tahrip edilen 
bir uyeulık katmanı, yenidın 
yerine yırle,tinlip düzeltilernız 
Bu yüzden arkeoloıı, çok bilim· 
101 vı teknik titizlikle ç.lı,ınaIı 
zorundadır. 

Yukarıda Ilenel olarak deiler 
lendirilmesi yapıl.n olııılarır 
özeldıki temel heden arkeoloji. 
varlıklarımızdır. oıkemizin dOilL 
kaynaklarının sömürüldüi!ü ' heı 
dönemde mutlaka arkeolojik var
hklanmız d. sömürülmü,tür. Em 
perylUzm, ekonomik .ömürüıÜ 
nü gizleyemeyecek duruma eel .. 
bile, kültürel sömürüyü gizlımeyi 
başarabilmekıedir. 



Şürin has kayna�ı 

Güzelim 
is türküleri 

TI�lUÇI i ÖZY Ü R E K L I  

Tarihte insanın varlığıyla, alet 
yapmadan üretim sürecine doğ· 
ru varolan insanda, söz \Le müzi· 
ğin yapısında, göze batan bir 
ortaklık vardır. Ses veya sözlü 
konuşma, yazışma. insanlar ara· 
sında haberleşmenin, anlaşmanın 
araçlarıdır. Belki diller ilk bakış· 
ta toplulu klara �öre değişim ve 
farklılıklar göstelTT' işlerdir ama 
yine de bazı il kelerin ortaklığı 
söz konusu olmuştur daima. 
( Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 
Balkan Clkeleri Yazarlar Toplan· 
tısı'nda Aziz Nesin birçok müş· 
te rek kuUan�an sözcüklere ne gü
zel işaret etti ... ) Insanın kullan· 
dığı araçlarla veya doğrudan bir 
şey meydana getirmesi sırasında 
göstermiş olduğu uyumlu davra· 
nışlar iş sürecinin ana e tkenlerini 
oluşturur. Bu emekçinin kendi 
başına göstermiş olduğu üretim 
faaliyeti sırasında veya emekçi· 
lerin müşterek üretim çalışmalan 
sırasında müzikle uyum göstere· 
rek iş türkülerinin doğmasını ge· 
tirir. Yapı olarak kendiliğinden 
akan dizelerin yanında zaman za· 
man tekrarlanan dizeler yani na· 
karallar oluşturur iş türkülerini. 

Emekçilerin lürküleri basit 
yapılı türkülerdir. Halı, kilim do· 
kuyan, demir döven, kürek çe
ken, döküm işçilerinin, tütün· 
pamuk çapalayan ırgalların tür· 
küleridir: iş türküleri... Adana 
dolaylarının pamuk çapalama 
türkÜlÜ: vur çapay� bunun ne gü
zel örneğidir: 

"Adana'lUn pamueu 
Altın dolu sandığı 
i nanmayın hep yalan 
EI kızının yandığı 

Vur çapayı çapayı 
Vur kazmayı kazmayı" 

burada nakarattaki öfkesel boşa· 
lım, ritmin hızlanmasını nasıl 
vurguluyor'? nk dörtlükte yükse
len gerilim nakaratta çalışma 
temposunu körüklüyor ve beden· 
sel çalışmayla, ses bütünleş iyor, 
düşünceyle birlikte yansıma du· 
rumuna giriyor. Kırsal kesimden 
kopmamış Çit Köylü Enver Cök· 
çe de " K irtim Kirt" şürinde: 

"Devril başımdaki kader 
Dökül dilimdeki yalan 
Tutuş beynimdeki kibrit 

Kirtim kirt 
Kirtim de kirt 
Kirtim de kirt 
Kirtim kirt" 
dizeleriyle kendini konıyup ya· 
şatmıyor mu? Burada iş türküle· 
rinin her sözcüeünde organik in· 
san gövdesinin uyumlu bir hare· 
ketini de görürüz. Cövde veya 
kollar·bocaklar devinim halinde· 
dir ve ses ona eşlik etmektedir. 
Vücut organlarının gerilip boşal· 
ması ya da güçlüeü yenebilmek 
için gerilim yüklü bir şekilde 
b.klemesl, iş türküıerinin dizele· 
rine ve nakaratlarına yansır. Kar· 
Şılığı alınarnıyan emek, çalışma 
yeknasaklı ğı veya daha razla üre· 
lim için gayret ya da genel ola· 
rak üretim için kollektif gayret 
i, tür�ü1erinln oluşmasını saela· 
mı�tır. 

Burada Kasaba' da dogrudan 
gelen kiirtlerin. kiremit.tuğla 
fabrikalarında ç"", ur çeken, fı· 
rın boşaltan bir işçinin ·kor· 
kunç slc.aCa rağmen· acılı sözleri 
yanık sesiyle bir türkü tutturdu· 
ğu görülür. Söylenen tiirkü söyle· 
yeni alıp götürmüştür bir yerlere 
ve yaptıeı işi kolaylaşmıştır e· 
mekçinin. Türkü güçlü bir destek 
olmuştur. . 

I lkel topluluklarda veya daha 
sonraki zamanların insan toplu· 
luklannın hep beraber çalışırken 
dillendirdikleri türküler çağların 
aşılmasıyla gelen iş bölümü, be· 
lirgin işlerde uzmanlaşma gibi iş 
türküleri de özelleşti, hatta söy· 
leyiş ve kuruluştald acemilikler 
yerini ustalıea, giderek ön plana 
çıkan sese. müziğe bırakb. Gide· 
rek her toplum, kendi özellikle· 
rine, varolan iç niteliklerine u· 
yumlu iş türküleri geliştirdi. Bu· 
gün fabrikalarla dolu kenllerin 
emekçileri, dünün balıkçılıkla 
geçinen kabilelerinin iş türküle· 
rinden farklı türküler üretiyor. 
Dünün dünyasında kollektif coş· 
kuların, bitirilen işteki gelece�in 
güzel görüntüsü, sevinci çoğaltır· 
dı. Balık dolu bir teknede kürek· 
ler hızlı çekildikçe kara biraz da· 
ha yakınlaşırdı. Oysa şimdi bu· 
na benzer duygular daha çok kır· 
sal kesimde. hasat türküıerinde, 
bağbozumu şenliklerinin coşku· 
su sırasında söylenen türkülerde 
kaldı. Günümüz iş türkülerinde 
emek·sermaye çelişkisinin uzlaş· 
maz kavgası var artık. Ama yine 
de bazı gerçekleri göz ardı etme· 
mede yarar var. Bakınız geçmiş 
yıllann soluklu dergisi Yanna 
Do�ru'da (ocak · 1975 sayı: I I )  
Hüseyin Erdem im za l ı  yazı iki 
kürt iş türküsü için şöyle diyor: 
"Türküyü, türkünün anlattıeı 
olaydan ayıran, onu öznelli kten 
ve sadece bir kürt iş  türküsü ol· 
maktan kurtaran ned ir? Bu mo· 
tifte yün eğirme işinin kendisi· 
dir. Türkiı konusu olan işin ken· 
disinin sınıfsal niteliğidir. Dün· 
yanın neresinde olursa ôlsun ip· 
lik eğiren çıknkçı kızları birleş· 
tiren, onlann çalışmaları. iplik 
eğirmeleridir. Iplik eeiren kızlar 
hem çıknkları, hem işleri ile 
söyleşil'or, hem de özlemlerini 
çelişki "e tepkilerini sokuyorlar 
türkülerine." Bütün bunları oku· 
duktan sonra "Çıknkçı ıa

." 
da 

Yün ECiren Kızın Turkusu ne 
şöyle bir bakmadan geçmek ol· 
m82: 

"Ağaçtandır çıknğım ağaçtan 
Ses gelir, çıkneın sesi 
Aeaçtandır çıknğım, aeaçtan 
Tıkırtısı, gıcırtısı çıknğın 
Aşağı illerin yününü eğiriririm, 

aşağı illerin yününü 
Ses gelir, çıknğın sesi 
A şağı illerin yünlınü eğiriri,:" . . . . aşağı i1lerln yu nun u 
Tıkırtısı, gıcırtısı çıkngııı" 

Du sözleri \'e lÜrkünun tümünü 
yorumlayan anlaııın dan son ra, 
güzelim iş tiırküleri daha bır ef·  
suniaşıyor gözümüzde, şiirin ma· 
yası olduğunu daha bir kanı tla· 
mıy or mu? 

Ş ürle rin de 
birleşenlerin 
ortak 
temalan 

Şiir yaşamın özsuyu demektir. lleni sana, seni bana getiren 
yol. Yunanlı şair Ilitsos'un dizlerinde kurduğu tren yoludur. Barı· 
şın, barış için kavganın, kardeşliğin coşkusu atar nabzında. . . . 

Kendi kendine uyumu, uyumsuzluğu, kıpırtısız bir denız gıbı 
sesSizliCi, dinginliği; hırçı n bir deniz gibi coşkuyu, haykırıyı sim· 
geler. 

Kaç yüzyılını şairce duyarlıklarla geçirdi insanoğlu. 
Batıdan doğııya, kuzeyden 

güneye. 
San Asya. Kara Afrika. Or· 

tadoğu. Kaç yüzyıl dilin ada· 
mı sözcüklerin tezgahında iş· 
lediler. 

" Zannetme ki  şöyle böyle 
bir söz, 

Cel sen dahi söyle böyle 
bir söz .. " 

diyen Şeyh Calib haklıdır. 
Nazım Usta ise, şairliğini şöy. 
le  tanımlar: 

"Zanaatların en zorlusu 
şairlik 

Yüreğini yiyecek 

yedireceksin.' ' 

Şairlik zanaatının son gü. 
zelleri, şiirimizin yeni kuşak
lan 1970 sonrasırun dar b<>
ğazlarında buldular kendileri· 
ni. 

Daha şiiri öerenmeden, şii· 
re aylon ne varsa çıktı onların 
karşısına. 

öğretinin derinliği, yol a· 
Çıcılı ğı, tarihsel ağırlığı yön· 
lendirici gücü yerine bilgisiz· 
liein, öznelliein, kulaktan 
dolma koşullanmanın, biçim· 
selliğin saldınsı çok gıeçme· 
den kabadayılığın vurucu gü
cü niteliğini alıverdi. 

Nerde şiir. Nerde vuruşma. 

Nerde şiir. Nerde slogan. 

Nerde şiir. Nerde sevgisiz. 
lik. 

Nerde şiir. Nerde faşizm. 

Şiirle düşüp kalkmadan, 
yaşamın, güzelliğin diişmanı· 
na karşı koymak mümkün ol· 
saydı keşke. 

Nec.ati Yıldınm. Benim ilk 
tutuklandıeım yıl - 1 94 6-
dollanlardan. Diyor ki: 

"Yürellin teslim olmasın, 
Senin silahındır yaşamak." 

l ı k  kez dört Mevsim Türkü
leri adlı kitabını okuduğumda 
kimi dizel.rinin altını çizdi· 
ğ im üzger Seçkin. "K ırlar· 
dan devşirdiğlm birer çıçek. 
bir de yürek" diyor ya .sıl şu 

dizelere vuruyor gücii 

"Sonra yüreklerini 
Koydular yüreklerinin yalUna 
Korku eridi gitti 
Korku dönmüştü bilince 
Çoğaldıkça çatlayan bir nar 

gibi." 

Veysel Çolak'ta "Taşralı 
Yürek" tamlamasına dönüşen 
duyarlık, olgulann yarattığı 
basınç altında kalmamak için 
başkaldın durumunda görü· 
nür. "Çarpan yüreklerin bir 
bir duruvermesi"ni yaşadıkça 
seslenişi deeişmeye başlar. 

"Yüreğini tazele soluklan, 
Yürek dolusu." 

Kavramlan seslendirmek· 
ten korkmayan Seyyit Nezir, 
"Herşeyin özeti vardır·Kalbi· 
min özeti halk." duyarlığın· 
dan imgeler yaratırken bakın 
neye vanr: 

"Yüreğinden havalanan türküyü 
Aydıl'ı. 
Parmak kalınlığında tütünle 
Sesime s ars arn. " 

"On yaşında büyürse in· 
san . Alın terini yerse damla 
damla ..  " dizeleriyle belki ken· 
dini yansıtan 26 yaşın şairi 
Adnan Yücel' de sevda kavga 
ile özdeşleşirken "ateş yürek' 
"kor yürek" biçiminde çabuk 
buluşlara kapılmalar dışında 
dizeler de var: 

"Gör 
Nas� da çarpıyor kavganın 

yüreei 

Tüm yazg�ardan dala büyük." 

Bilerek, kendini, coşkuları· 
nı sınırlamanın yaratabileceei , 
tehlikeleri göze alarak inceli· 
ğini koruyan Abdülkadir Bu· 
dak, "Benim gibisin sen de . 
Yüreği ayaza durnıuş" diyor. 
Gene kendini açan iki dize: 
"nanar gö eün mavisine · Yü
rek kuşum k�adını." 

Derken başka çağınşımla· 
ra açık dizeler: 

" Vurmuş daeların sırtına 
Yüreciei taş yemiş kuş 

kanadı." 

Şiiri öğrenim güzelliein, 
yaşamın düşmanına karşı k<>
yan geçiş döneminin başka 
şairi ıSmail Uyaroğlu, "Bekle
yen bir yanın var senin, 
uman . Işte o diri tutuyor yü
reğini" diyor. Cene ilk hapis· 
lieimle yaŞıt şairlerden Hida· 
yet Karakuş bir yerde, "Yü
rekleriyle bakıp gözleriyle se
vinirler . .  " dizeleriyle yaklaşı· 
yor halkına. Sonra yalın ama 
ne güzel dizelerle sesleniyor: 

" Senin yüreğin e kvator 
topraeımızm bilgesi 
anadolulu yalvaç 
aydınhğı en güzel 
sen pişirdin 
taş gibi ve sıc.ak." 

Ortak dil, ortak davranış, 
ortak duyarlık dönemini ya· 
şayan son kuşak şairlerirnizde 
"yürek" teması Lu vurgularnam 
sanınm bunc.a ydın kalırını 
çeken yüreğimdeki daralma· 
lardan ötürü değiL. 

Olsa olsa, onlann "yürek 
isteyen" nice daelanmaları gıe. 
çerkenki özverilerinde gıelece· 
ğin sesini duymak olabilir. 

Ceçen yazıların birinde 
vurgulamıştım. Nazım Hik· 
met ustalarııu sevmekte birle
şenler, öğretiyi yaşama ge
çirme yolları Lu bulup çı kar· 
mada da birleşeceklerdir diye. 

Şiirleri gösteriyor işte. 
Yine okuyacağım onları. 
Ortak temaları işlemedeki 

özgünlüklerini göstermek bir 
yana, temeldeki birlikteliei 
sergilemek için. 
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ı5 ı6 Haziran" ların 
1 5·16 Haziran bUyük işçi direnişi, anıdan geçen 

dokuz yıllık bir döneme karşın önemini ve öğretici· 
liğini koruyor. Direnişin öncesindeki ve sonrasındaki 
olaylar ve buııların siyasal sonuçları işçi sınıfı hareke· 
ti açısından bUyük önem taşıyor. 

Işçi sınıfı ıriicadelesinde zaman zaman bir olay 
bir yandan bir dönemin karakterini somutlarken, di
ğer yandan da o döneme kadar yükselerek sürmüş 
olan mücadelenin ulaştığı noktayı simgeleyerek ye
ni mUcadele ufuklarını açar. Işte 1 5·16 Haziran dire
nişi bu niteliği ile işçi sınıfı hareketi açısından önem
li sonuçları da birlikte getirmiştir. Ve hiç kuşkusuz 
böylesi bir direnişten işçi sııııfının uzlaşmaz karşıtı 
da kendisi hesabına önemli sonuçlar Çıkartmış ve 
buriları yaşama geçirme uğraşını sürdürmüştür. 

15·16 Haziran öncesinde, bUyük sermayenin 
DISK'te somutlaşan ilerici sendikal hareketi tilSfıye 
için gündeme getirdiği baskı ve engelleme tasarıları, 
işçi sınıfının artan mUcadele ve direnme yeteneğinin 
büyük sermaye için taşıdığı önemi de ortaya Çıkartı· 
yordu. Işçi sınıfı nicel olarak gelişmekteydi ;  ülke hız· 
lı bır kapitalistleşme sürecinin Içine girmişti; tarım ke
siminde ilişkiler giderek çözülüyor, işçi sınıfı safla· 
rın.. her geçen gün yenilerı katılıyordu. Dış;a bağımlı 
Igpltalistleşme sürecinde ise sorunlar giderek büyU
yor, içinden çıkılrn;az dururn;a geliyordu. Tekelci bü· 
yük serrn;aye işçi sınıfının politik ve sendikal hareke
tinin gelişmesini durdurmak, giderek yükselen top· 
lumsal demokratik muhalefetin sesini kısmak için ye· 
nı baskı yöntemlerini gündeme getiriyordu. Hazırla· 
nan baskı tasarıları demokratik toplumsal muhalefe
ti susturrn;ayı, ilerici sendikal hareketin gelişmesinin 
önüne set çekmeyi amaçlıyordu. 274, 275 sayılı yasa· 
daki değişiklik tasarısı, An..yasa Nizamını Koruma, 
Toplantı ve Gösterı Yürüyüşlerı ve Dernekler Yasa· 
larındaki değişiklik tasarıları bu arn;aca yöneliyordu. 
274 ve 275 sayılı yasalardaki değişiklik gerçekleşir· 
se gerici Türk·lş dışındaki sendika ve konfederasyon· 
lar yetkısiz kalacaklar, ilerici sendikal hareket fiilen 
tasfiye edilmiş olacaktı. O dönem muhalefette bulu· 
n..n CHP ise 274 ve 275 sayılı yasalarda yapılacak 
olan değişiklikleri savunuyor, hazırlıklara aktif ola· 
rak katılıyordu. Parlamentodaki sermaye partilerinin 
ilerici sendikal hareketı tasfiye etmeye yönelen bu 

Yolunda 
hesaplarının karşısına çıkan Türkiye Işçi Partisi, yasa
larda değişiklik yapılmasına şiddetle karşı koyuyor
du. 

1 5-16 Haziran direnişi işçi sınıfının böylesi he
saplara karşı uzlaşrn;ak bilmez tepkisini ortaya Çıkart· 
tı. Giderek daha da büyUyen gelişen işçi sınıfı, ilericI 
sendikal hareketi tasfiye etmek, sendika seçme özgür· 
lüğünü ortadan kaldırrn;ak isteyenlere karşı geçilmez 
bir duvar oluşturdu. Işçi sınıfının çıkarlarına yönelik 
bu tür hesaplar geniş işçi yığınlarının tepkisiyle kar· 
şılaştı. Tepkinin ulaştığı boyutlar, işçi sınıfının ilerici 
sendikal hareketinin varolan etkinliğinin çok d .. ha 
ötesine ulaştı. Engel tanımadan yürUyen yüzbinlerce 
işçi, demokratik hak ve özgürlüklere el uzatılmasına 
izin verilmeyeceğini, çıkarların.. ve kazanımların.. sa· 
hip Çıkrn<ada hiçbir ödün vermeyen kararlılığını göz· 
ler önüne serdi. 274 ve 275 sayılı yasalarda yapılan 
değişiklikler Türkiye Işçi Partisi'nın yasa kesinleştiğl 
zaman An..yasa Mahkemesi'ne yaptığı mür.ıcut ile ip
tal edildi. Direnişin ulaştığı boyutlar CHP 'nin geri 
adım atmasın.. da neden oldu. Manevra yapan CHP, 
Anayasa Mahkemesi'ne başvurrn;ak zorunda kaldı. 

Artık gücünü dosta düşrn;ana kabul ettiren işçi sı· 
nıfı bu kararlı eylemiyle "işçi sınıfı devrimde öncü 
olarn;az" diyen küçük burjuva "sosyallst"lerine de en 
anlamlı yanıtı verdi. Diğer yandan da tarihinde bu bo
yutlarıyla ilk kez siyası bir hedef etrafında b.irleşip dı· 
renerek "kendisi için sınıf" olrn;a yolunda emin adım
larla ilerlediğini gösterdi. i şçi sınıfının büyük ölçüde 
kendiliğinden gelişip geniş boyutlara varan dir�nlşi, 
demokratik toplumsal muhalefetin diğer kesimleri 
için de örnek bir mücadele oldu. 

Büyük serrn;aye de 1 5·16 Haziran eyleminden 
kendisi için önemli sonuçlar çıkarttı. 

Tekelci büyük sermaye, Işçi sınıfının, sendikal 
hak ve özgürlüklerine sımsıkı sarıımanın yanısıra, tüm 
demokratik hak ve özgürlüklerin de baş savunucusu 
konumunda olduğunu gördü. Işçi sınıfının hızla slya. 
sal billnçlenme sürecine girdiğini Izlemiş olrn;ak tekel· 
ci bUyük sermayeyi kendı hesabın.. yenı "önlem"ler 
alrn;aya, yenı tertiplere girişmeye yöneltti. Daha 
1 5·16 Hazıran olaylarından kısa bır süre önce döne
min I çişleri Bakanı Menteşeoğlu ''TIp Kapatılmalı· 
dır" diyordu. Işçi sınıfının gün geçtikçe yükselen mU-

cadelesinin önüne bir set çekmek ıçın söylenmiş olan 
bu sözler, 1 5-16 Hazıran olaylanndan sonra panlle 
Igpılan bUyük sermaye tarafından en önemlı politik 
hedef olarak ıündeme alındı. TiIrkiye I,çl Partısı 'ne 
yönelen çok yönlü saldmlar a\derek daha da arttı. 

öte yandan büyiik sermaye, bu tiir yasa tasanla· 
rıyla ilerici sendikal hareketi ortadan kaldırın&ya JOdI
nün yetmeyeceğini de JÖfdü. Ilerici sendikal hareketin 
ortadan kaldırılması için, öncelikle bu hareketin birli
ğinin parçalanması aereği büyük sermaye tarafından 
çıkartılan bir başka sonuç oldu. 1 5-16 Haziran o!iyla· 
rından sonra, Milliyet Gazetesinin ''Durum'' sOtunun
da şunlar yazılıyordu : ''Tıp gıbı, TöS ılbl, DISK slbl 
bazı çevrelerin allerlilerinl çeken kuruluşların zorla 
yok edilmesi çabalarını daima kınadık. Bunun hem 
anti-demokratik olduğu, hem de patlarnalar.ı yol aça
cağı görüşünü savunduk .•. Bunun ••. son ders olmasını 
dileriz." Tekelci büyük sermayenin bu "ders"ıen ya
wlanmadığı söylene'mez. Türkiye'yı 12 Mart karanlı
ğın .. sürükleme yolunda olan büyük sermaye, bu yol· 
da hesapların.. dah .. bir netlik kazandırdı. Ve nihayet 
bUyük sermaye 1 2  Mart karanlığında, çok yönlü saldı
rılara uğrayan Türkiye Işçi Partisini ve birçok demok· 
ratik kuruluşu kapattı. Bu dönemde DISK'In eylem
lerini nili dayatmalarla engelledi. Işçi sınıfının lıaIım
sız politik örgütü Türkiye Işçi Partisi ile sendikalar ve 
demokratik kitle örgütleri arasında uçurumlar sokma· 
ya, sınıf sendikacılığı geleneğini sulandırmağa çalı,tı. 

BuııUn hSIa t.ekekl .büyiik sermaye bu denierden 
yararlanıyor ve ayrılıkçı, tasfryecl her adımdan kendi· 
si için sonuçlar çıkarmanın yollannı buluyor. Unut· 
rn;amak gerek: tekelci bUyük sermaye 1 Mayıs 1979 
gösterilerini engellemeye kalkışırken hesaplannın te
mel dayan..kları bu tür ayrılıkçı adımlardan başkası 
değildi. Bugllnkü koşullarda ayrılıkçıhAı önleme adı· 
na yola çıkar görünse bile, gerekçesi ne olursa olsun 
gündeme getirilecek tasfiyeler, büyük serrn;aye ıçın ye
ni olanakların kapısını aralarn;aktan başka sonuçlar ge. 
tlrmeyecektlr. Işçi sınıfı hareketinin görkemli 1 5·16 
Hazıran eyleminden çıkartrn;ası gereken ve bilimsel 
sosyalistlerce çıkartılan dersler hiçbir sudan gerekçe
nın ardına sığınılıp küçürnsenmeyecek ya da görmez
likten gelinmeyecek kadar yaş;amsaldır. 

--
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