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llhan Alkan 'la görüşme ,. 
MHP ve yan örgütleri "TÖB-DER 'in birliğine i 
kapatılmaııdır karşı yeni bir tuzak�' 



'Akıl hocaltgı yapan 
rUSIAO nedir?" 

Türkiye'de tekelci sermaye
nin sesi TüSIAD'ın elli milyon
lu!" ilanlarıa yaptı�ı .. ıdırılan 
�ürerken. bu örgütün ne oıdu�u
nu gözler önüne seren ve Türkiye 
Işçi Partisi Istanbul 11 örgütü 
tarafından hazırlanan "Akıl Ho
calı�1 yapan Tüsiad Nedir? Tü
SIAD'cllar Kimlerdir" broşürü 
yayınlandı_ Broşür yayınlanan 
ilanlardan başlayarak TüSIAD'ın 
gerçek yüzünü, amaçlarını ve 
kimlerle ilişkide bulunduRunu 
enine boyuna inceliyor, açıklı
yor. 

Broşürde TÜSİAD'ın kurulu
şu ve kuruculan şöyle anlatıb
yar: 

''TüSIAD'ın kuruluş bildirııe
sinin altında 114 sanayici ve 
işadamı ile büyük sermayeye ka
pl1anmış kimi uzman ve şirket 
yöneticisinin imzası var. Bugün
kü üye sayısı 1 82'dir_ Görüldü�ü 
gibi TüSİAD'a çok az sayıda 
ama çok büyük sermaye sahipleri 
üye_ örgüt, bünyesinde büyük 
sermaye niteli�ine kavuşmamış 
sermayedarlan almıyor_ Hep bili
nen parababaları Koç, Eczacıba
şı, Sabancı, Sapmaz, Kalesera
mik patronu Bodur, MSP'li Kor
kut özal, Tercüman patronu Ib
cak, Hürriyet patronu Simavi, 
Milliyet patronu Karacan gibiler 
örgütlenmiş TüSIAD'da_ Bir de 
bilinmeyen büyükler var _ Isimleri 
ön plana çıkmamış. ama serma
yeleri bir hayli büyümüşler_" 

Broşürde deme�e üye büyük 
sermaye sahiplerinin tam listesi 
de yer a1lyor_ Aynca bu kişile
rin sahip olduklan şirketlerin 
yaptıkları cirolar ve çalıştırdık
Ian işçi sayıları da belirtiliyor_ 
Tüm veriler TÜSİAD'ın büyük 
sennayenin sesi olduitunun bi
rer kanıtı_ "TüsIAD'cıların sa
hipli�ini açıklamakta sakınca gör
medikleri 166 şirketin 1977'deki 
cirolarının toplamı seksen milyar 
lira. Yani o yılki devlet bütçesi
nin üct.e biri. ol 

Broşür'de TüSIAD'ın "dış" 
ilişkilerine de yer veriliyor. 

"Ekonomik özgürlükler ve dı
şa ba�lmWık konularında son 
derece hassas olan, hatta bu ko
nularda tam sayfa bir ilan metni 
hazırlayan, TüSIAD'ın emperya-

OKURLARıMızıN 
DIKKATINE 

1- Yürüyüş'e par� yollar-
ken POSTA ÇEKINI kul-
lanınız_ 
2- Hesap numansını Posta 
Çekinin her üç parçasına 
da OKUNAKLI olank ya-
zınız_ 
3- Hesap numansı YüRü-
YüŞ DERGISI'ne �iııir, 
Bu nedenle alıcı yerine 
başka bir isim yazmayınız_ 
Mutlaka YüRüYüS DER-
GISI yazınız_ 
4- Hesap numar�mız 100_ 
234 dür, 
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list dev�tlerle, tekellerle, on1ann 
işadamlan ve politikacıları ile 
İlişkileri son derece gelişkindir. 
Kıbns konusunda 'Türk tezini' 
açıklamak üzere 1975 Eylülünde 
başlayan Amerika gezileri devam 
etıTıekte, içeriği Türkiye'nin tüm 
sorunlan olarak genişlemektedir, 
TüSİAD'ın çalışma raporuna gö
re Amerika'ya üçüqcü gezi prog
ramı Ekim 1978'de yapılmıştır. 
Washington da Carter yönetimi, 
IMF, Dünya Bankası, Eximbank, 
Federal Reserve Board, çeşitli 
banka yetkilileri ile görüşülmüş· 
tür, Ve bu programlann Türkiye 
hükümeti ile do�rudan ve dolay
lı hiçbir ilişkisi yoktur. Heyet 
üyeleri güya birer Türk vatanda
Şı olarak; Türkiye'nin haklı duru-

mu nu yansıtan görüş ve dü,ünce
lerini Amerikalılara duyurmakta
dırIar." 

TÜSIAD'ın burjuva partileri 
ile ilişkilerini, yayınlarını ve pro
paganda araçlannı da kapsamlı 
bir biçimde açıklay.an ve incele
yen broşürde son kampanya ile 
birlikte ortaya çıkan yeni saldır
ganlı�ın üzerinde de duruluyor. 
- Broşür, tüm demokratik güç
lerin büyük sermayeye karşı ey
lem birliğine çağrılınası ve müca
dele yöntemleri ile &ona eriyor. 
"Akıl Hocalı�ı" yapan TüSİAD 
bu broşürle bir kez daha kitlele
re sergileniyar. Saldırgan ve 
emekçi kitlelere karşı yüzü bir 
kez daha açı�a Çıkıırılıp, maske
si indiriliyor. 

Manavgat' ta 
Faşist' 
saldırılar 

Antalyatnın en demokrat ilçelerinden alan�Manavgat faşistlerin 
sürekli baskısı altında. Oymapınar baraj inşaatının sürmekte oldu�u 
ilçede hem ilerici demokrat kitleyi &indirmek, hem de baraj inşaatın
da çalışan işçilerin direniş güçlerini azaltmak amacıyla raşistler sal
dınlarını sürdürüyorlar. 

16 Ocak 1979 tarihinde eski 
AP milletvekili yeni MHP millet
vekili adayı doktor Hasan Fehmi 
Boztepe'nin önderli�inde başla
yan olaylar çeşitli provokasyon
larla ve bombalı saldırılarla sür
dürüldü. Bu saldırı üzerine adli
yeye başta Hasan Fehmi Bozte
pe olmak üzere çeşitli memur, 
öA:retmen muhtar ve tüccarların 
isimleri geliyordu, Bu olaydan 
sonra saldırganlar tahliye edildi 
ve olayın üstü kapatıldı. 

Manavgat'ta meydana gelen 
ikinci planlı ve önemli saldırı 12 
M�yıs günü başlatıldı. Oymapı
nar baraj inşaatında sÜlmekte 
olan greve katılmayarak çalışma
larını sürdüren Tes-tş Sendikası 
üyesi işçiler aynı sendikanın 
militanı raşistler tarafından silah
la tarandılar, Bu yapıbrken 

amaç, saldınmn grevci işçiler ta
rafından yapıldı�ı kanısının 
uyanması idi. Ancak saldınyı Si
de'de üstlenen Tes-Iş'li işçiler 
olarak tarutılan başka yörelerden 
toplanmış militanların yaptı�ı 
ortaya çıktı. Bu olaylar üzerine 
başta yine Fehmi Boztepe olmak 
üzere birçok kişi tutuklandı. 

Bu tevkiOerden sonra TIP 
üyesi Mustara Çalı 27 Mayıs günü 
Side'de kaçınldı. Tehdit edilip 
dövüldü. Daha önceki olaylar Si· 
ra.ında tevkir .dilenlerden Do
�an Taşoluk'u olayda görmedi
A'ini belirtmesi istendi. Mustafa 
Çalı ::> sırada yanında bulunan 
bir arkadaşının Manavgat'a haber 
iletmesi sayesinde kurtarıldı. Bu 
olay sırasında polis ve jandarma 
işi altırdan alma ve işleri �eciktir
me cabUl içinde idi. r'-'-'-'-'-'-'-'-'-':J 
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Hatay'ın en büyük bez 
üreten fabrikalarından 
AKl ş, "hammadde yeter
sizlij!i, yedek parça yok lu
�u ve kredi sıkın tısı" gibi 
sahte nedenlerle kapatıldı. 
Sarı Teksif Sendikası'na 
ba�lı 700 işçi, işsiz kaldı. 

HATAY'OA 
AKIŞ BEZ 

FABRIKASı, 
MHP-ıŞVEREN-SENDIKA 

IŞBIRLleı ILE 
KAPATıLDı 

Teksif Şube Başkaru 
Bedii Solak 20 yıldır işverenle birlikte, işçilerin bilinç'iz ve 
örgütsüz olmalarından yararlanarak onları sömürmüş ve 
işten atılmalarına neden olmuş, Sendikanın kendilerini sat
tı�ını anlayan ilerici işçiler, ekonomik demokratik hakları
na sahip çıkmak do�rultusunda mücadele etmeye başlayın
ca, yeni oyunlar düzenleyen Teksif Sendikası işverenle bir
likte fabrikanın kapatılmasına imzayı koymaktan hiç çekin-
memiştir , ' 

önce fabrikadaki ilerici işçilerin tasfiyesi ardından da 
MHP 'Ii işçilerin alınll\3ya başlamasıyla, MHP 'nin Hatay'da 
gelişmeye başlayan ilerici demokrat toplumsal muhalefeti 
kırmak ve faşist hareketin etkinlik kazanma oyunları da açı
�a çıkmıştır_ 

Akiş'teki uygulama, MHP-Işveren-Sendika işbirlij!inin 
bozulması yolunda tüm demokrat güçleri yanyana getirmiş
tir_ 

AMASYA'DA 
F AşıSTLERIN 
SALDıRıLARı 

GERI TEPTI 

Faşistler yeni bir saldırı 
hedefi olarak seçtikleri AmM
ya 'da 7 Haziran akşamı, iki 
Genç Oncü üyeıiyle bir TOB
DER 7i öğretmene kalabalık 
bir grupla saldırdılar. Ellerin
de bıçaklarla saldıranlar fa
şistler olduğu halde, yalnızca 
saldırıya uğrayanlar gözalhna 
almdılar ve gece geç saatlere 
kadar da bırakılmadılar_ Ola
yın ertesi günü de, bu kez 
MHP ve UGD bi""larının 

önünden geçen Türkiye Işçi 
Partisi üyelerinE!' saldın oldu. 
Bu son saldın üzerine, Türki
ye Işçi Partisi üyeleri, MHP
önüne yığılan faşistlere hak
ettikleri dersi vererek, saldır
ganlan kendi binalarına kaç
mak zorunda bıraktılar. Bu 
aroda MHP binMından ateş 
açılde Polisin MHP binMında 
yaptığı aramada, "her nasıl
'0 fO hiçbir suç aleti bulunama
dı! Faşistler A 17UUya 'yı yeni 
bir kırım merkezi olarak ,eç
tiler ama, iyi hesabetmedik_/e
ri bir engel var önlerinde: So.
yalistlerin kararlı direnişleri. 
Bu ıon olaylarla bunu an Ia
mış oldular, 

Kayseri'de Tekstil iş 
Kolundaki işçileri yıllardan 
beri işverene peşkeş çeken 
TEKSIF san sendika yöne
ticileri, son zamanlarda iş
çilerin DISK'e ba�lı Teks
til Sendikası 'na geçmeleri
ni önlemek için yasa dışı 
yollara başvurmaya başla

SARI SENDIKACıLAR 
KENDı SENDIKALARINA 

OYE OLMAYAN 
lşçıLERIN 

ÇOCUKLARıNı 
KAÇıRARAK 

BASKı YAPıYOR 

dı_ Sarı sendikacıların başvurduklan yöntemlerden biri de 
işçi ve işçi ttmsildierinin çocuklarını kaçırarak, onlar üze
rinde baskı kurmak biçiminde ortaya Çıktı_ Sümerbank Bez 
Fabrikası Konfeksiypn Atölyesi'nde çalışan işçilerln DISK' 
e ba�lı Tekstil Sendikası'na geçmeleri üzerine, ıbrahim Ka
ya'run çocu�unu kaçınlı1ar ve "sendika işlerinden vazgeçer
sen çocu�unu verece�iz, aksi takdirde Çocueu ölmüş bil" 
şeklinde bir mektup bırakblar_ Türkiye İşçi Partisi üyesi 
olan ıbrahim Kaya'run çocujtu henüz bulunamadı, TIP 
Merkez Ilçe Başkanlı�ı bir bildiri yayınlayarak Emniyet' 
ten "Mafia" tipi sendikacılık yapan bu kişilerin derhal yaka
lanmasını talep etti ve bu saldınlann Türkiye işçi sınıfıru 
yıldıramayaca�ını belirtti. 

FAŞISTLER KAYSERI 
VE çEVRESıNDE 
SA LDl RI LARINI 
YOeUN LAŞTIRDI 

Kayseri'de raşistler eon 
haftalarda ilerici ve demokrat
lara karşı baskılannı yo�un
laştırdılar_ Gerek Kayseri 
içinde, gerek bazı ilçelerde ra
şistlerin silahlı-bombalı saldı
rıları son günlerde görünür 
biçimde artıŞ gösteriyor, Bir 
,üre önce Kayseri Genç öncü 
Dernek Lokali'ne bomba atan 
(aşistlerin bu eylemleri bilin
diği halde vilayet ve emniyet 
makamlanndan hiçbir tepki 
lıörülmedJ. Kayseri'nin Fatih 
ve Sahabiye mahalleleri ile 
Argıncık kasabasında ve baş
ka birçok yerde faşi.tlerin 

ilerici"<iemokrat ve sosyalist· 
ler üzerindeki b .. kılan ve si
lahlı saldınlan, güvenlik kuv
vetlerinin tutumundan cesaret 
alarak sürüyor, Bu arada bel .... 
diye otobüsleri taşlanıyor, 
halk üzerinde panik havuı ya
ratılmaya çalışılıyor_ Mayıs 
sonunda Istasyon Caddesinde 
ilericilere saldırarak birçok ki
şinin yaralanmasına yol açan 
faşistler vaU tarafından aer
best bırakıldı, Bir bildiri ya
yınlayan Türkiye Işçi Partisi 
Kayseri Merkez Ilçe Başkanh
Rı, raşistlerin saldınlarını Ön
leyeceRi vaadiyle işbaşına ııe
len CHP a�ırlıklı iktldarın, 
faşistleri koruyan yöneticileri 
işbaşında tuttu�unu belirte
rek, bu saldırıların sorumlu. 
luRunun hükümeti ait olacaltı
nı vurgUladı, 



BUGUNU VE YARıNı TESLIM ETMEI{ 
ZEKI KJLlÇ 

12 Mart faşist dönemi ile bu dönemi bütün özellikleriyle sür
dürmeye uğraşan MC ik tidarları döneminde, demokratik toplumsal 
mubalefet yükselerek gelişti, güçlendi. Işçi sınıfımızııı politik hare
ketinin o zaman içerisinde olduğu olumsuz koşuııar yüzünden, işçi 
ve emekçi sınıflarla demokratik güçlerin kitlesel gücünü, yeterince 
değerlendirmek mümkün olmadığı gibi, bunun örgütlülük düzeyini 
yükseltmemek için de elden gelen tüm çaba gösterildi. Bu olumsuz 
koşuııar, her yeni durum ve gelişme karş!sında, kitlelerden ve tüm 
demokratik güçlerden gerçekleri gizlemenin bir aracı olarak kuııa
nıldı, istismar edildi. Demokrasi mücadelesini bütünüyle ve tek ve 
mutlak olarak CHP'ye ve onun hükümetinin varlık nedenine bağla
yan bu tutum, demokratik toplumsal muhalefetin yönetiınini ve 
yönlendirilmesini tek başına CHP 'ye ve onun merhametine bıraktı. 
Böyle sürmesi için de her çaba gösterildi, her yola girildi. Bilimsel 
sosyalizm adına, sol adına, demokrasi adma, kısacası akla yatkın 
herşey adına, CHP ve hükümetine gerekçesi ne olursa olsun herke
sin mutlak itaat etmesi için uğraşıldı, hiilii da uğraşılıyor. 

Demokratik toplumsal muhalefetin CHP tarafıııdan yönlendi
rilmesiyle birlikte, ne yapılırsa yapılsın, bu durumun sürgit devam 
edeceğine inamldı. Bu inanç, giderek, CHP'nin parti olarak yapısı
na ve yönetimine yansıdı. Artık kitleler onların talepleri, onlara ya
pılan vaadler rafa kaldırılabilir, onlarsız da konumlarını koruyabi
!irlerdi. Gelişmelere yalnızca yüzeysel olarak baktldığinda, bu süre
cin böylü sürdüğünü ralıat!ıkla görmek mümk ündür. 

Ama 'gerçek, görünen klSımla sınırlı değildir. Kitlesel desteği 
kenara koymak demek, ona karşıt bir başka gücü esas alarak onun
la uzlaşmak ya da uzlaymaya gidecek yola. girmektir. CHP'nin var
lığım sürdürmek için desteğine başvurduğu esas gücün de, emper
yalizmM ve işbirlikçisi tekelci büyük buıjuvazi olduğu herkesçe 
görülebilecek açıklıkta ortaya 

·
çıkmıştır. 

CHP, i 973 'den buyana büyük buıjuvazi ile uzlaşmayı amaçla
yan sistemli ve sürekli bir politika uyguladı. Ilk adım olarak CHP. 
içeri alınmasmı ve uzlaşma masasına oturtulmasım sağlamak için 
tekelci büyük buıjuvazinin açtığı çok sayıdaki sınavdan geçti. 
IIerici sendikal hareketi tahrip ettikten başka, saygınlığı olan tüm 
kitle örgütlerini de etkisizleştirip, kitleleri örgütsüzlüğe ve örgütlü 
mücadeleye olan inançsızlığa sevk etti. CHP 'nin bu operasyonlar
daki "başarısı" emperyalizmin ve tekelci büyük buıjuvazinin, iste
dikleri politikayı kolayca uygulayabilme olanağını elde etmelerinin 
ötesinde sonuçlar da doğunnuştur. 

CHP'ni� büyük buıjuvazi ile uzlaşmasını sağlayan diğer bir et
ken de, yola çıkarkan var olan koşuııarın, nesnel ve öznel nedenler 
yüzünden değiimesi sonucunda ortaya çıkan karşılıklı güç dur.u
mudur. Başlangıçta CHP ile büyük buıjuvazi arasında gerçekleşen 
uzlaşma, geçiciydi. Yani, bu uzlaşmada tekelci büyük buıjuvazi, 
tek başına belirleyici değildi. CHP'nin kitlesel desteği sağlamak 
için büyük sermayenin gücünü sınırlayacak, ona karşıt olacak bir 
bir politikayı tercih etmesi olasılığı diğer tarafca dikkate alınmak 
zorunluluğur.daydı. 

CHP işçi ve eınekçi sınıflarla demokratik güçlerin destek ve 
mücadelesini öne çıkartarak, büyük buıjuvazinin gücünü sımrlaya
bilirdi. Oysa bunun yerine, bu gücü sadece koz olarak değerlendir
di. 

CHP, IMF 'ye teslim olmadan önce, bir yol ayrımma gelmişti. 
Bunalımdan ÇıkıŞ için iki politik seçenekten birini zorunlu olarak 
tercilı edecekti. Tercilıini; emperyalizmden ve işbirlikçisi tekelci 
büyük buıjuvaziden yana yaptı. Bunalımı işçi ve emekçilere fatu
ra ederek, işçi ve emekçilerin karşısında emperyalizmin ve büyük 

y' "�,, ,- , 

• 

sermayenin yamnda yer aldı. 

Böylece-eHP ve hükümeti uygulamaya koyduğu bu politika
sıyla, sadece bugününü değil; aym zamanda, geleceğini de emperya
lizme ve tekelci büyük buıjuvaziye teslim etti. CHP hükümeti, sa
dece geleceğini emperyalizme ve tekelci büyük buıjuvaziye teslim 
etmekle kalmamış, aym zamanda ortaya çıkan yeni durum, gerici 
faşist güçler için yeni fırsatlar yaratmıştır. Gerici faşist güçler, 
CHP',lin hükümette kalmasmı sağlama işlevi gören dayanakları 
sarstıkça, onun varlığının sürmesinde belirleyici duruma gelen em
peryalizmin ve büyük buıjııvazinin CHP'ye olan destekleri geri al
dırtabilecekleri hesabı içersine girmişler ve bu yolda da bütün güç
lerini kuııanmaya başlamışlardır. Dolayısıyla da artık CHP 'nin ve 
hükümetinin, gerici faşist güçlerin-hükümet olmasının önünü alma
yı sağlayacak ağırlığı da giderek ortadan kalkmıştır. -

CHP'ye dayatılıp kabul ettirilen IMF koşuııarı, yalnızca deva
lüasyon, işçi ücretlerinin dondurulması v.b. gibi koşullardan ibaret 
değildir. Bunların yamnda, gelecek dövizlerin nerelerde kuııanıla
cağı da yiı.e hükümetin denetiminde olmayacaktır. Bunalımı atlat
mak için gelecek emperyalist kredi, Türkiye içinde de emperyaliz
min politikası ve ekonomik çıkarları doğrultusunda harcanacak
tır. Başka bir deyimle, gelecek dövizler ik tisadi devlet teşekkülle
ri için kullanılsa bile. işbirlikçi tekelci buıjuvazinin istediği doğrul
tuda bir işleyiş ve daha sıkı bir denetimin kurulmasına neden ola
caktır. 

Oysa IMF 'ye boyun eğmek yerine işçi ve emekçi kitlelerin 
çıkarlarına işleyecek olan diğer politik seçenek tercih edilseydi, 
sadece döviz darboğazı sorun olmaktan çıkmak la kalmayacaktı. 
Aynı zamanda, iktisadi devlet kuruluşlarının içerisine girdiği dar
boğazın aşılması sağlanacak, böylece de büyük buıjuvazinin gücü
nün ve denetinıinin sınırlandınıması gerçekleştirilecekti. Kısaca
sı darboğazı atlatacak devlet kuruluşları mal ürettikçe, mallar kar
şılığında yeni döviz olanakları sağlanacak tt. Ecevit, IMF'nın da
yattığı ve kabul ettirdiği koşullar yerine, başta Soyvetler Birliği 
olmak üzere sosyalist ülkelerle, Arap ülkeleri ve 3. Dünya Ülkele
riyle ticaret antlaşmaları yapmayı tercm edebilirdi ve bunu sağla
yacak güç de vardı. Işçi ve emekçiler açısından yapılması gereken 
de bu terciilli. 

IMF ile yapılan uzlaşmanın yaratacağı koşuııarda, işçi ve 
emekçi sınıfların zorluklar hanesine, katmerli zorluklar eklendi. 
Bu durumda, hazırlığı dün yapılarak lütuf gibi sunulan "toplum
sal anlaşma "nın yırttlıp atılmasmın günü, bugündür. Işçi ve emek
çi sınıflarla, demokratik güçlerin sırtına bindirilmek istenilen yük
ten kurtarılmaşı daha ağıruıın yeniden bindirilmemesi için, müca
dele araçlarını her zamankinden daha etkin ve daha kuııanılır hale 
getirmekten ve de bu araçları kararlılıkla ve ödünsüzce kuııanmak
tan başka hiçbir çözüm yolları yoktur. 

Mücadele silahlarımız olan örgütlerimizi, zaaflarından hızla 
arındırmak için, örgütlerimize aktif olarak sahip çıkmalı ve bizleri 
örgütlerimizden küstürenleri hızla etkisizleştirmeliyiz. i Örgütleri
mizi, birliğimizin ve mücadelemizin bayrağı durumuna getirmek 
için, örgütlü birleşik güç olmak için kaybedilecek tek bir saniye
miz bile yoktur. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı yoğunlaştırdık
.ça, ve örgütlü kitlesel mücadelemizin düzey ve etkinliğini arttırdık
ç::, faşizmin önünü alabilir ve CHP'yi de sınıfsal işbirliği politikası
mn götürdüğü tam teslinliyet yolundan geri çevirebiliriz. 



_ TrJRKiYE'OE yaRClyas _ 

HükUmelin 
ipleri tekellerin 
elinde 

BUGüNLER, GERICI HüKüMET FORMÜLLERINE FA
ŞIST TfRöRE, Işçi VE EMEKÇi KITLELER ÜZERIN
DEKI EKONOMIK VE POLITIK BASKILARA, SOSYAL 
DEMOKRASININ SINIF IŞBlr.LIKÇILIGINE KARŞI DA
HA GENIş KITLESEL EYLEM GüNÜDüR_ 

caktı. Hükümetin uluslararası finans kuruluşlanyla 
uzun süreden beri sürdürdü�ü görüşmeler i geçti�i· 
miz hafta içinde sonuçlandı ve anlaşmanın uygu
lanmasına başlandı. OECD ülkeleri tarafından ya
pılacak dış yardımın ön koşulu olan yükoek oran
lı devalüasyon, önceden bilinmesine karşın, geniş 
tepkilere yolaçtı. Kuşkusuz tepkiler, çeşitli fark
lılıklar gösteriyordu ve hükümetin bundan sonra
ki asıl sorunu da DU tepkilerde görülen farklılıkları 
deR:erlendirmek ve rotasını ona göre çizmek ola-

Devalüasyon, hükümet tarafından "katlı kur" 
adıyla açıklandı. Başbakan Ecevit. II Haziran gü
nü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra 
do�rusu artık şaşırtıcı bile olmayan bir pişkinlik
le. şu açıklamayı yapıyordu: "Aldı!!ımız kararlar
la Türk ekonomisine ilişkin karamsar iç ve dış bek
lentiler dönemi Bona ermiş bulunmaktadır ... Biz 
ulu8umuza ve Türkiye 'nin olanaklaTlna sonsuz gü
venimizle bu ağır yükün altına girdik ... Bıı kadar si

Kararı kim verecek? 
Ecevit hükümeti, iktidarda oldu�u dönemin en büyük e

konomik operasyonunu gerçekleştirmeye başladı. Şimdi bu 
- opetasyonun politik s,onuçlannın ne olabilece�i tartışılma k

tadır_ 

Ecevit hiikümeti, iktidara geldikten sonra izledi�i, emper
yalizmi n ve tekelci büyük burjuvazinin isteklerini yerine getir
me poli tikasımn sonucunda, başlıca üç oda�ın poli tikasının 
belirleyicililti altına girdi. 

Bunlardan birincisi. bir yandan Thrkiye'ye ekonomik 
"yardım"ı, Ecevit hükümetini sürekli bir baskı altında tutma
nın bir aracı olarak kullanırken. dij!er yandan da Tiirkiye üze
rindeki ekonomik, politik ve askeri planlarını en kısa sürede 
gerçekleştirebilmek için hükümetıe bir uzlaşmayı gerçekleş
tinneye ç alışan emperyalist merkezlerin' politikasıydı. 

Ikinci ana odak ise. tekelci büyük sennaye çevreleriydi. 
Bu çevreler için de Ecevit hüküme Unin kuruluşu bir uz

laşmanın ürünüydü_ Ne var ki tekelci büyük burjuvazi için, 
Ecevit hükümetiyle arasındaki çelişkiler, onunla uzlaşmanın 
sai!ladl�1 olanaklardan çok daha önemliydi. Bu nedenle bü
yük sennaye çevreleri. bir yandan istemlerinin Ecevit hükü
meti eliyle sonuna kadar gerçekleştirilmesini saltlarken, aynı 
zamanda bu koşullardan yararlanarak gerici-faşist bir yöneti
min temeııerini oluşturma ve sonunda hülaneUe uzlaşmalan
m bozarak onu devirme planlanna ai!ırlık veriyorlardı. 

Üçüncü odak ise gerici-faşist güçlerin oda]!ıydı. Bu güç
ler. Ecevit hükümetinin kitlelerden yalıUanmasından yararla
naıak kendi güçlerini en kısa sürede topladıktan sonra emper
yalizmin ve tekellerin destei!iyle iktidarı bütünüyle ele geçir
me poli tikasım izliyorlardı. 

Ecevit hükümetiyle emperyalist merkezler arasında bek
lenen uzlaşma şimdi gerçekleşmiştir. Ecevit hükümeti bu uz
laşmaya dayanarak ve buna yeni politik ödünleri de ekley&
rek, tekelci büyük burjuvaziyle kendi arasındaki uzlaşmanın 
da SÜr:!sini uzatmaya ve gerici-faşist güçlerin hükümeti devir
me planlarını zayıflatmaya ç alışacaktır_ 

nemirel'in "koltuk operasyonu" dedilti budur. Şimdi 
hükümetin gelecei!ini belirleyecek olan, emperyalist merkez
lerle hükümet arasındaki uzlaşmanın büyük sermaye tarafın
dan da ne ö lçüde kabullenilecei!i ve tekeUerle gerici-faşist 
güçler atasındaki hükümeti d�iiıneye yönelik birli!!ln sonuna 
kadar götürülüp götüriiemeyeeej!idir. 

Ne var ki Ecevit hükümetinin giriştii!i son operasyonu, 
kendi gelecei!ini emperyalizmin ve tekelci büyük burjuvazinin 
eline teslim etıne pblitikasının sonu dei!il, ulaştıj!ı en ileri 
aşama dır_ Dolayısıyla gerici-faşist güçlerin iktidarı ele geçir
me planlarının bozulmasında Ecevit hükümetinin politikası
nın belirleyiciU!!i daha da azalmıştır. Bu konuda belirleyici 
ai!ırlık. gitgide daha çok, kitıelerin bai!lmslZ eylemine geç
mektedir. 

Gerici-faşist güçl,erin iktidarı bütünüyle ele geçirme plan: 
larının bozulması için, kitlelerin antı-faşist, anti-emperyalist 
mücadelesinin yükseltilmesinın bugün her zamankinden daha 
da zorunlu hale geldieini, tüm demokratik güçler dei!erlendir
mek zorundadır. 

y,,-sal bakımdan güç sayılacak ka
rarları böyle cesaretle ve uyumlu 
şekilde alabilen bir hükümetin 
üyesi olmaktan kıvanç duyuyo
rum. " Ecevit daha sonra, Türki
yetnin sırtına binen bu büyük yü� 
kün. "hakça da!!ıtılaca!!ım " söy
ıüyor. ancak bu sözünde bile yü
kü en çok "hakedenin" kim 01-
duliunun farkına vardılilOdan ol
sa gerek, şu sözlerle tamamlıyor
du açıklamasını: "Sanayicileri
mizi, işadamlarımızıı esnaf ve 
ııanatkarlarımızı ... halka yardımcı 
olmaya çağırıyorum ... " 

Yaklaşık olarak yüzde 70 ora
nında yapılan devalüasyon, emek
çi kitlelere yaşam koşullanmn 
bir eskisi kadar daha ai!ırlaşması
nı getiriyordu. Yani, "katlı kur" 
temel tüketim maddelerine de 
katlanarak yansıyacaktı! Ne var 
ki hükümet. uYiulamayı aylardır 
büyük bir sabırsızlıkla bekleyen 
tekelci büyük sermayeyi mem
nun etmişti. örneliin, lstanbul. 
Sanayi Odası Baş kanı N urullah 
Gezgin, Ecevit'in "kıvancını" 
payla,arak deva1üuyonun zorun
lu olduRunu söylüyor. ancak bu 
UYKulamanın olumlu sonuç ver
mesinin bazı önlemleri gerektir
diRini belirterek. şunları diyor
du: "Taze para dediğimiz ve 
Merkez. Bank"ı siltemini yeni
den çalıştırmaya başlayacak fon
ların bulunması sorunu giderebi
lir. Ancak bu taze paranın yerin
de kullanılması gerekmektedir. 
Türkiye 'de enflasyona üretim dü
şüklü!!ü ue buna ba!!lı olarak fi
yatların artması yol açmaktadır .. 
Bu yüzden taze para hammadde 
üretimine harcanır80 düşük üre
tim sorunu çÖzÜmJenebWr. An
cak paranın harcanmasında özel 
ve kamu sektörü ayrımı yapılma
malıdır ... ·' Di�er işveren örgütle
ri de, IMF/ile ilişkiler ve devalü
asyon kararından memnuniyetle
rini , hükümeti açıkça destekler 
duruma düşmemeye de özen gös
tererek, sırayla belirttiler. An
cak, kararın olumlu yönlerini be
lirtirken. Nurullah Geziin'in 

SBF -lJER Başkanı 
Şenyuva faşistler 

tarafından katledildi 
9 - 1 0  Haziran günlerinde yapılım MHP'nin 14. Kurultu

yı nedeniyle. birçok Ilden gelerek Ankara'da top/Qnan 'af"t 

çeteler. Kurultay'ın slirdülü günlerde kentin ç",illi yeıwrlnde 

si.lemli saldınlara kalln,tılar_ Yapılan .aldlnla7dan birY� 

SBF _. DER Ba,kanı Halran Şenyu ... 'nın ölümüyle .onuçlan
dı Faşiııtlerin .aldın üaıii okJrak kullanruklGn Nillde Yu.du 
yakınlannda pusu kuran katillerin açtık/Qn yaylım at", .onu
cu Halran Şenyu .... "tından aldıIJl altı klD" un ya_ıy/Q o/Qy 

yerinde öldü. Aynı .aldında. bır bafka SBF-DER yöneticiııi 
de allır yaralandL 

Hakan Şenyu .... Ankara'da yapılan bır törenle topraıla 
uerildt Şenyu ... 'nın öldürülmesi üzerine bir bildiri yayın/Q
yan Genç Oneü Ankara Şube Ba,kanı Cihan Yillin, .aldınyı 
nefretle kınayarak. katalerin MHP KurulUıyl'ııda bulunan 'a
şistler olduğunu ve derhal yakalanm.,/Qnııı_iııtedt 

açıklamasından
' 

da görüldü�ü gi
bi. hükümete yeni dayatmalaro 
ı/irmeye şimdiden başladılar. Da
yatmalar daha çok. yatınmıann 
genişletilmesi. kredilerin KİT'ler
de harcanmamaıı, ücretlerin don-
durulmasıydı.... -

Hükümetin bu "eeaaretli" ka
rarı. Batı'da da olumlu bir yanlu 
uyandırdı. Batı kararı. Türkiye' 
nin IMF'nin isteklerine uyduRu 
şeklinde de�erlendirirken, bir 
AET yetkilisi şunlan diyordu: 
"Bu devalü08yonlardan .onra ke
mer .. kma politika.ı dikkatle iz
lenmez, krediler ... titizlikle harcan
mazsa Türkiye 1-2 yıl içinde çok 
daha güç duruma düşer .. _" Batı' 
nın iöıterdi ııi tepkiler. yerli te
kelci burjuvazinin de�erlendir
meleriyle uyum içindeydi ve hü
kümetin teılimiyetinin derinleş
tirilmesi için yeni dayatmalara 
yiinelikti. 

Hükümetin, tekelci burjuvazi
nin kollarında. işçi ve emekçi 
kitleler üzerindeki ekonomik ve 
politik baakıları ömrünün uzama
smı sa�layacak mı, bunu kesin
olarak söylemek şimdiden müm
kün d��il ama, kendili için 
önemli bir adım attıııına da kuş
ku yok. Ne var ki. hükümet bu' 
adımları atark.n. diııer bir yanda 
da yeni . hükümet formüllerinin 
oluşturulmasından vazgeçilmedi. 
Günen Civao�lu. daha önceki 
yıllarda bu ölçüde yüksek oranlı 
devalüasyonlarıo ardından hükü
met deliişiklikleri geldiRini söy
leyerek. Ecevit Hükümetinin de 
sonuna yaklaştıııını belirtiyordu. 
Cıvaoıııu. kendi önerisini de açık 
bir dille ifade ediyordu: "Yeni. 
geniş tabanlı. güçlü bir iktidarın 
uerecelli bir güuenle ue moral 

faktörle, içinde bulunulan dar
bo!!az aşılabilir. " Geniş tabanh 
bir hükümetin tek çare olduııu 
görüşünü geçtillimiz hafta Cü
neyt Arcayürek de bir kez daha 
belirtti. Arcayürek. "Köşk ne dü
şünüyor? tr ba,lık.ıı yazıımda, ül
kenin içindeki sıkıntılan üst!ene
cek hükümet formülünün yalnız
ca geniş tabanh oldu�unu söylü
yordu. 

Geniş tabanlı hükümet formü
lünü benimsemeyen AP ise. hü
kümeti düşürmek için iilişimIeri
ni önümüzdeki iÜOlerde yoRun
laştıraca�a benzemektedir. Nuri 
Bayar. ''Hükümeti dÜfürme ope
rasyonunun .üreceki"i "lÖylüyor 
ve parlamento aritmetil'inin mu
halefet lehine dei!i,melinin ya
kın oldultunu iddia ediyordu. 

'Bu arada MHP·'nin Ankara'da 
yapılan 14_ Kurultayı. hem hükü
metin dü,ürülmeli yönündeki 1Ii
rişimJere hız kazandınlacalını, 
hem de bu amaçla f.,iat terörün 
arttırılacailım ortaya koydu_ 
MHP Kurultayı'nın yapıldıilı 
günlerde Ankara'da terör estili
lirken, Manisa'da da Türkiye ışçi 
Partisi üyesi Fahrettin özler fa
şiat katiller tarafından kurşunla
narak öldürülüyordu. Türkiye 
ışçi Partisi Başkanlık Kurulu 
üyesi Can Açıkiöz Fahrettin 
özler'in katli üzerine şu açıkla
mayı yaptı: 

"Partimiz üyesi Fahrettin Oz
ler arkadaşımız dün gece Maniso' 
da kahp.ece kurşunlanarak öldü
rüldü. Fahrettin Ozler uzun yı/
lardan beri sosyalist mücadelenin 
bir militanı ile 1 9 77'de Partimi
zin Maniııa II Sekreterliki göreui
ni yürüten bir arkadaşımlZdı Iş
çi .. mfının, birlik. mücadele. da
yanışma günü ı !ıfayıs 'tan Bonro 
Partimize ve Partililere )'önelö
len ..,'dırılurın yoğunlaştırıIma
Jı dikkat çekicidir. Burjuuozinin 
ile gericili!!in çeşitli düzeylerde 
g"jştirdiki bu .aldırıların ''''ya
I;'t mücadelenin daha da gelişti
rilip güçlendirilerek boşa çıkan
laeallından kim.enin kuşku.u 01-
ma"n. tt 

Y ",adlııl\TIIZ günler, ierici hü
kümet form.üllerine • faşist hare
ketin aürdürdül!ü teröre. işçi ve 
emekçi kitleler üzerindeki eko-

• mehmet aközer 
Ecevit:Bir barda" ,08uk .u! ... 

, nomik ve politik baskılara. 101-
yal demokrasinin tekellerle yap
tı!!ı ierici işbirliklerine karşı di
renme ııünleridir. Demokratik 
iüçler önünde bu direnişin örıüt
lenmelinden başka bir .. çenek 
yoktur ve işçi aımfının politik 
hareketi bu diteni,in örıüt!en
meli Için görev başındadır. 
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Büyük ödünlerden 
büyük devalüasyona 
( YUSUF DOOAN ) 

Ecevit Hükümeti'nin, kapita
list Batı ile 1974 Kıbns olayları 
sonrasında gerginleşen ilişkileri 
"iyileştirme" yönindeki seçimi 
biliniyordu_ 1979 yılı Haziran'ın
da gözlenen siyasal ve ekonomik 
gelişmeler, bu seçim doğrultu
sunda atılan "son" adımlardır_ 
Adımların niteliği, Türkiye'nin 
bağımsızlık yönünde elindeki 
son şansı da "gönüllü" olarak 
yitireceğini belgelemektedir_ 

Türkiye, kısa adı IMF olan 
Uluslararası Para Fonu ile kısa 
adı OECD olan Ekonomik Iş
birUğ i ve Kalkınma Teş kilatı gibi 
emperyalist örgüderin öğütlerine 
boyun eğmiştir. Ekonomi sini, 
Batı'nın piyasa anlayışına göre 
işleyecek bir yapıya kavuşturma
yı kabullenmiştir. IMF'nin ünlü 
"stand - by" düzenlemesi bu yol. 
da yalnızca ak duraktır. Ekono
minin bütünüyle piyasa kuralları
na dayandırılması, OECD ve 
Dünya Bankası'nın belirleyeeeği 
uzun dönemli poli tikalarla ola
caktır. Bu politikaların uygulan
ması için daha bir kaç yıl IMF' 
nin "stand - by" düzenlemelerin
de güvence aranacaktır. 

NATO'NUN FEDAlLiGI 
Ekonomik alandaki bu ge

lişmeler, benzer siyasal gelişme-

EI<ONO\1j 
. lHABERLER 

GÜBREYE 
UYGULANAN 

HAZINE DESTEOI 
ARTIRILıYOR 

çIFTÇILERE ucuz girdi 
sa�layabilmek amacıyla güb· 
reye uygulanan Hazine deste· 
�inin 1979 yılında 18 milyar 
liraya Çıkması bekle/liyor. 
Gübreye uygulanan hazine 
deste�i geçen yıl 11 milyar U
raya ulaştı. Bilindi�i gibi, 
1975 yılından bu yana Türki
ye Zirai Donatım Kurumu 
çiftçiye 240 kuruşta!) gübre 
satarken, kendisi 9 liradan alı
yor ... 

SOVYETLER 
BIRLlOI 
ABD'NIN 

SUNI PETROL 
DARLıCı 

YARATTlOINI 
AÇıKLADı 

NORVEÇ'te bir kömür 
madeni ni işleten Sovyet uz
manların, kömür aramaları sı
rasında 'petrol bulduklan bil
dirildi. Uzmanlar, Norveç 'in 
kuzeyinde Spitsbergen takım
adalan üzerinde bulunan kö
mür madeninde, topmltın 60 
ile 90 metre derlnlii!lnde pet-

lerı e beslenmektedir. Kamuoyu. 
nun gözlerinden başarılı biçimde 
saklanabilen siyasal gelişmeler 
konusunda, Ecevit Hükümeti'nin 
eski Milli Savunma Bakanı Hasan 
Esat Işık şöyle demektedir: 

"Türkiye, NATO ile ilişkile
rinqe sürekli ödün vermektedir. 
Uzun süredir hükümetlerimiz itti
fakın bir üyesi değil, bir fedaisi 
gibi davranmışlardır." 

Ecevit Hükümeti, NA TO 
fedailiğinde doruğa yükselmeye 
adaydır. Ortadoğu politikaların
da üstlenilmesi öngörülen yeni 
görevler bunu kanıdamaktadır. 
Birleşik Amerika'nın, temelinde 
Mısır-israil anlaşmasına dayanan 
Ortadoğu'daki yeni denge plan· 
larında Türkiye'nin yeri, bölge
deki bağımslZlıkçl �eli5melere 

son darbeyi vurmaya yöneliktir. 
Ancak bunun için Türkiye'nin, 
Mısır ve ısrail'in 1979 yılı başın
daki durumlarına düşürülmesi 
gerekmektedir. 

Ekonominin üç bakanı: Ba;"hal. KCp' ülii{er, Müezzinoğlu 

rol buldular. Petrol bulunan 
bölgede, toprağın, yılın bütün 
aylarında buzla kaplı olduğu 
belirtildi. Yetkililer, petrol 
bulunan bölge için Sovyetler 
Birlilti'nin kömür arama ruh
satı aldı�ım, bu nedenle bulu· 
nan petrol için ruhsat veril· 
mesi konusunda henüz bir ka
rar alınmadığını kaydediyor· 
lar ... 

öte yandan, Sovyetler Bir· 
U�i, ABD petrol şirketlerinin, 
suni darlık yaratarak, Rotter
dam spot alım piyasasında fi
yatları arttırmaya çalıştı�ını 
açıkladı. 

TASS Ajansı, Carter'ın 
petrol ithalatına prim verilme
si yolundaki kararının, Batı 
A vrupa ile ABD arasında ça· 
tışmaya yolaçtı�ını belirtti. 
çatışmaya, Batı ülkelerinde 
kuilanılan petrolün yüzde 80' 
ini sal!layan ABD'U petrol şir· 
ketlerinin petrol darlı!!ı yarat· 
malarının neden oldu�u kay· 
dedilen açıklamada, bu şir
ketlerin ithal edilmiş her bir 
varil petrolden iki misU kar 
elde ettikleri için ABD'deki 
petrol kaynaklarına yönelme
dikleri bildirildi. 

KOÇ HOLDING 
NIJERYA'DA 

YATIRIM 
YAPACAK 

BIR süredir Türkiye'de bu
lunan 4 kişilik Nijerya lşadam
lan heyetl, ıStanbul'da Koç 
Holding yetklJUeri ile temas-

larda bulundu ve TOFAŞ ta· 
rafından üretilen Murat-131 
marka otomo billerden almak 
istediklerini bildirdi!er. Ayda 
250 adet Murat·131 satın al
mak üzere öneride bulunan 
Nijerya Heyeti ayrıca, ülkele· 
rinde montaj ve gıda sanayii· 
ne yönelik yatırımlara gidiı· 
mesi üzerinde de durdular. 
Uzerinde anlaşmaya varılması 
halinde, Koç Holding, Nijer
ya'da ev aletleri, otomotiv sa· 
nayii ve gıda sanayiinde yatı· 
rımlar gerçekleştirecek, bu 
arada teknoloji transferinde 
de bulunacak ... 

AVRUPA 
YATIRIM BANKASI 

KREDILERI 
ALıNMAYA 
BAŞLANDı 

TURKIYE ile AET a ..... lıl· 
da imzalanan 3. Mali Proto
kol çerçevesinde, Avrupa Ya· 
tırım Bankası'ndan alınacak 
310 milyo)! Avrupa Hesap Bi
rimi tutarındaki krediyle fi· 
nanse edilecek yatırım proje· 
lerine ilişkIn toplantılar Lüx· 
semburg'da tamamlandı. 6-8 
Haziran tarihleri arasında ya
pılan görüşmeler sonunda Ke
ban HES 'nın 5,6,7 ve 8. üni· 
telerinin dış finansman gerek
sinimi ıçın yaklaşık 48 miL
yon dolarlık kredi anlaşması· 
nın metni tarafiarca parafe 
edildi. KredI, 10 yılı ödemesiz 
olmak üzere 40 yıl vadeU ve 
ylUı� yüzde 2,5 (aizli ... 

Mısır ve 'srail, son yıllarda 
tıpkı Türkiye gibi, 3 milyar dola· 
rın üzerinde ödemeler dengesi 
açıkları vermişlerdir. Bu ülkeler· 
de de, Türkiye'de olduğu gibi 
yüzde 60 düzeyinin üzerine Çı
kan enflasyon durdurulamamış
tır. 1979 yılında ne Mısır, ne de 
ısrail, ekonomik içeriği ağır ba
san kararlarla dış yardım alama

. yacaklarını görmüşlerdir. Sonuç, 
adına "barış" denilen bir siyasi 
anlaşma ve dı� yardım musluk
larının açılması olmuştur. 

Türkiye ise, Batı'dan bu yıl 
ekonomi k temelleri bulunan bir 
yardım koparabilmiştir. Ancak 
bu yardımın siyasal içeriği gün
demde siirekli yer almıştır. Olay
ların gelişimi, dış borç yükünün 
5 milyar dolara fırlayacağı 1981 
yılına değin Türkiye'nin Mısır
ısrail çizgisine çekilebReceği yö
nündedir. 

EKONOMIYLE BAŞLAYAN 

Türkiye'nin IMF ile yenRediği 
"stand - by" düzenlemesi, kamu 
ekonomik kuruluşlarının devlet 
tarafından desteklenmesine son 
verilmesine ve ekonominin piya
sa kurallarına açılmasına yöne
liktir. Kamu ekonomik kuruluş
larının Merkez Bankası kayna
ğından sağlayacağı kredilerin en 
çok ne kadar arttırılabileceği, 
IMF 'dlafından belirlenmiştir. 
Iyi Işletiiseler dahi, düşük gelirli 
geniş halk yığınları yararına bir 
üretim politikası izleyebilmek 
için devlet desteğine gereksinimi 
olacak bu kuruluşların kredi 
kaynaklarının sınırlandırılması, 
ekonominin piyasa kurallarına 
göre iş letilmesi için kullanılacak 
bir araçtır. Bu olgunun günlük 
yaşama etkisi ise, devlet deste
ğinden yoksun kamu ekonomik 
kuruluşlarının, ürettikleri mal ve 
hizmetlere sürekli zam yapma la
rıdır. 1979 yılında kısa aralıklar
la yapılan zamları yenRerinin iz
lemesi kaçınılmazdır. 

Kamu kuruluşlarını, piyasa e
konomisi kurallarına uygun ola
rak çalıştırılacakları gerekçesiyle 
sürekli zam yaparak yaşayabil
meleri, Türkiye ekonomisinin dış 
rekabete açılmasının da gereği
dir. Kamu kuruluşlarının faaliyet 
sahalarında yatırım yapamayan 
yabancı sermayeli kuruluşlara, 

ekonominin bütünüyle ve koşul
suz olarak açılması yönündeki 
baskılar, zamlarla birlikte yoğun
laşacaktır. 

Bu çerçevede, sürekli devalü
asyon temeline day31ı kur politi
kaları da önemli yer tutmakta
dır. 

Ecevit hükümeti, Türk Lirası' 
nın AB D Doları karşısındaki de
ğerini yüzde 24 oranında devalüe 
ederek 26,5 liradan 3S liraya dü
şürmüştür. Ancak sınırlı bazı it
halat ve ihracat işlemleri için ge
çerli olacak bu kur yanmda, yüz
de 44 oranında bir devalüasyonu 
içeren 47 lira 10 kuruşluk ikinci 
bir kur oluşturulmuştur. Daha 
yüksek bir iiçincü kur ise "vergi 
iadeleriyle" sürdlirülmekııedir_ 
"Prim", "vergi iadesi" ya da U� 
şin faiz" ödemelerine dayalı bu 
üçlü kur düzenlemesi, Türkiye'
nin uygulayabOeceği gerçekçi 
bir kadı kur politikasını yansıt
mamaktadır. Gerçekte, "prim", 
"peşin faiz" ve "vergi iadesi" gi
bi sun'i önlemlere dayanmayan 
gerçekçi bir katlı kur politikası 
yararlı sonuçlar verebilir ve eko
nomiyi sürekli devalüasyon bas
kısından kurtarabilir. An�k, 
IMF böyle bir politikaya izin 

. vermeyeceğini açıkça ortaya 
koymuştur .sonuçta, l Araiık 
1979 ya da 1 Mart 1980'de bü
tün döviz işlemlerini tek bir kura 
dönüştürecek kesin devalüasyonu 
yapmak üzere bugünkü adımda 
uzlaşma sağlanmıştır. 

Ecevit Hükümeti, Batı'dan 
yardım alabilmek için, siyasi ö
dünlere açılır ve zam lı·devalüas· 
yonlu ekonomik kararları verir
ken, kayııağı özel kesime taşmış 
bulunan enflasyonla mücadele 
için somut bir girişimde bulun
mamıştır. Hatta, enflasyonun 
tek nedenini, l MF'nin ve Türki
ye'deki özel kesim sözcülerinin 
bıkmaksızın yinelediği ücreder
de arayan bir havaya girmiştir. 
Başbakan Bülent Ecevit, ücret
lerdeki artışın (!) yavaşlatılması 
için "Toplumsal Anlaşma"nın ü
retim ve verimli"" artışıyla iliş. 
kilendirilerek uygulanacağını a· 
çıklamıştır. Buysa, fiyat artışları 
karşısında eriye eriye 1978 ydın· 
da 1971'deki düzeyinin altına dü
şen ücrederi, 1979'da yeni zam
larla daha da eritirken "dondur
mayı" kapsamaktadıı'. 
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ıLHAN ALKAN, TOB-DER'IN ıÇIŞLERI BAKANLICINCA 
ZORLANDıCı OLACANOSTO KURULTAY'LA ILGILI SORULARIMIZI YANıTLADı 

" Töb - Der' in birtigine 
karşı yeni bir tuzak" 

• Biindiği gibi, TöB - DER tü
züğüniin bazı maddeleri "yasaya 
aylandır" gıerekçesi ie Içişleri 
Bakanlığı'ndan döndü. BakanIı· 
ğın bu tutumu hakkında ne dü
şiinüyorsunuz? 

çen gün biraz daha yükseltilmeğe 
çalışılıyor. 

Demokratik toplumsal muha
lefeti oluşturan demokratik kide 
örgütleri iç mücadelenin girda
bında boğulmak isteniyor. 
Böylece; iç ve dış tekellerin 
geniş yığınları daha rahat sömü· 
rebilmesi için önündeki engeller 
etkisizleştirilmeye çalışılıyor. 

teleri yerine getirmek için oldu
ğu kıidar, bundan çok daha ö
nemlisi, uyulması ve uygulanma
sı için hazırlanır. 

Irkesel planda tüzükler; de
mokratik içerikte, dar grupçulu
ğu, tasfiyeciliği v�bölüruüğü ön
leyici nitelikte, lirglitün mesleki 
yönünü koruyucu biçimde, her
kesin keı;di çıkarlanna ve anla· 
yışına göre yorumlayamayacağı 
açı klıkta hazırlanmalıdır. 

• TöB - DER; 1 2  Mart döne
minde kapatılan TÖS'ün devrim-o 

. ci mücadele gıeleneğini devrala
rak ve öğretmenlerin faşizme 
karŞı kenedenmesinin bir ürünü 
olarak kuruldu. 

Tüm'" bunlara koşut olarak bir 
kısım sapık akımların, dar grup' 
çu hesaplar uğruna, öne çıkar
maya ÇalıŞtığı iç mücadele, tas
fiyecilik ve bölücülük girişimleri 
demokratik kide örgüderinin ö
nünü tıkıyor. Tasfiyecilik ve bö· 
lücülük girişimleri nereden gelir
se gelsin, bu girişimde bulunan· 
lann öznel niyetleri ne olursa 
olsun, !onuç olarak bu yanlış e
ğHimler burjuvazinin hesaplarını 
kolaylaştırıyor. 

Bugün, uygulanan TöB-DER 
wzüğünde yukarıda belirtilen ii· 
kelere ters olan, uygulamada ak· 
S2yan önemli sayıda maddeler 
vardır. Her wrlü aksaklık, bu 
kongrede mutlaka giderilmelidir. 
Özelli kle, örgüwmüze üye olma
nın koşullarını belirleyen 5. 
madde açıklığa kavuşturulmalı
dır. 

Güçlü kitle �lemlert ,uçtu Itltle orptlen", " ,../rllrtyor 

Egıemen 'sınıflar, TÖB-DER'i 
kurulduğu günden itibaren faşist 
güçlerin hedef tahtalarından biri 
haline getirdi. TÖB-DER'in ör
gütlü mücadelesini kırmak, de
mokrasi güçlerinden soyut/amak 
için her wrlü baskı yöntemlerini 
kullandı. 1 2  Mart'ın I çişleri Ba· 
kanlan, TöB-DER üyelerini iz· 
lemeleri için valiliklere, kayma· 
karnlıklara emirnameler ç ıkardı. 
örgütümüzün Genel Başkanı ve 
binlerce üyesi zindanlara tıkıldı. 
Binlerce üyesi kıyıldı, aç ve açık· 
ta bırakıldı. Bir yandan da TöB 
DER 'i ekonomik çıkmaza sürü k
lemenin hesaplan yapıldı. Tüzük 
"yasaya aykındır" gerekçesi ile 
defalarca gıeriye çevrildi. Zorun· 
lu olağanüsw Kongreler birbirini 
izledi. Ne var ki, TÖB-DER'in 
mücadelesi engıellenernedi. Örgüt
lü öğretmen hareketi her geçen 
gün serpilerek gıelişti. Bağımsız· 
lık ve demokrasi mücadelesinde 
önemli bir köşe taşı oldu. 

Şimdi de 1 977 seçimlerinde 
öğretmenlere sendika hakkı ve
receğini ilan eden CHP hüküme· 
ti, TöB-DER wzüğünün bazı 
madde/erini "yasaya aykırı" bul· 
du. Yeniden düzenlenmesini is
tedi. 

i çişleri Bakanlığı'nın bu ta
sarrufunu haklı göstere,ek hiç 
bir yasal gıerekçe yoktur. çün
kü, "yasaya 'aykırıdır" diye ni
telenen bu maddelerin çoğu, 1 2  
Mart döneminde kesinleşmiş ve 
"MC" dönemlerinde de uygu
lanmış maddelerdir. . Öyleyse, i çişleri Bakanlığı 
durup dururken neden bu mad: 
deleri geriye çevirme gereğini 
duymuştur? 

Bu sorunun yanıtını, siyasal 
iktidarın egıemen sınıflar adına 
sürdürdüğü, demokratik güçleri 
bölme ve demokratik hakları 
yoketme politikasında aramak 
gerekir. 

ülkemizde uygulanan dışa 
bağımlı kapitalist sistem, son 
yılların en bunalımlı dönemini  
yaşıyor. Egemen güçler, bu bu· 
nalımın faturasını emekçi III1lf· 
lara ödenirmek istiyor. Bir yan· 
dan yükselen fiat artışları ücret· 
leri silip süpürürken, öte yandan 
emekçi sınıfların ekonomik ve 
demokratik talepleri faşist te· 
rörle bastırılmaya çalışılıyor. 
Örgütlenmenin önUndeki ant� 
demokratik engeller, her ge-

4. olağan kongresinde ve 
kongre öncesinde, bu anlamdaki 
olumsuzluklar, TÖB-DER'i bö
lünme no�tasına getirmiştir. Bu 
tehlike henüz atlatılmamışken, 
bu günlerde örgütümüzün kong
relere zorlanması, iç mücadele· 
nin körüklenmek istenmesi ras· 
lantı olmasa gerek. 

Örgüt Genel Başkanı' ve on
binlerce üyen in eleştirilerine he
def olan tüzüğümüzün 5. madde
si, örgütümüzün mesleki yönü 
öne çıkaracak biçimde yeniden 
düzenlenmelidir. Öğrencilerin, 
memurların, daha üst düzeyde 
-Sendikalarda- örgütlenme ola· 
nağına sahip işçilerin TöB -
DER'e üye olması engellenmeli· 
dir. 

Demokratik Egitim mücad.li6i için güçlü bir TOB·DER 

Işte, Iç işleri Bakanlığı'nın Bugün, yürürlükte olan wzü· 
tüzüğümüzü geriye çevirmesinin ğün 5. maddesi, ciar grupçu ç� 
altında, yukarda değinilen ne- kar hesaplarıyla zor1anmakta, ka· 
denler yatabilir. Geçmiş müca· lorifercisinden hemşiresine kadar 
dele deneylerinden ders alarak, uzanan çeşitli meslek mensupları 
olası tuzaklara karşı uyanık ol· TöB-DER'e üye yapılmaktadır. 
mak göreviyle karşı karşıyayız. Bu kesimlerin kendi alanların· 

Demokratik kitle örgütlerini da örgütleri olmalı ve onların bu 
işçi sınıfının politik hareketinin demokratik örgütleriyle, örgütsel 
ilkeleri doğrultusunda değerlen· düzeyde sağlıklı ilişkiler kurul· 
diren ilerici, demokrat ve sosya· malıdır. 
list öğretmenler, bu kongrede de Kongre öncesi demokrasi mü· 
üzerine düşen görevleri büyük bir c�delesinde yeri olan grup tem· 
sorumlulukla yerine getirecekler· silcilerinden bir komite oluştu· 
dir. rulmalı ve bu komite değişmesi 
• Içişleri Bakanlığı'ndan dönen gereken maddeleri görüşmelidir. 
tü2iik maddelerini görüşmek üze- Hazırlıklar kongrenin tartışması· 
re TöB-DER zorunlu olarak na ve o�ayına sunulmalıdır. 
olağanüsw kongreye gidiyor. B u  
kongrede tüzük değişiklikleri n e  
ngni olarak neler yapılmalıdır? 

• TöB-DER'in 22 Haziran 
1 979 günü toplanacak olan kong
resi bir çeşit tüzük kongresi ola
caktır. Bir örgütün temel ilkeleri, 
kongre kararlarında ve tü2iik hü· 
kümlerinde belirlenir. Bu açıdan, 
orgütlerin işleyişinde; wzükler ö· 
nemli belgelerden biridir. 

Örgüt tUzükleri, yasal formali· 

• Din grubu olarak 4. Olağan 
Kongre'den sonra TÖn- DER'de 
daha da yoğunlaşan bunalımın 
çözüırii için "Demokratik Birlik 
Kongresi" talebiniz vardı. O gün· 
kü talebiniz doğrultusunda, bu 
kongrede heılıangi bir girişiminiz 
olacak mı? 

• Önce "Demokratik Birlik 
Kongresi'nden ne anladığımızı 
belirtelim; Biz, demokratik birlik 
kongresinden; üyelerimizin özg.r 
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iradeleriyle toplanmasını isteye
cekleri ve yine özgürce tartı�ıp, 
tavır belirleyebilecekleri yapıda 
bir kongre anlıyoruz. BÖylesi 
kongrelerde hiçbir delegıenin ve
ya grubun dışlanmasına söz yu
mulamaz. 

22 Haziran'da toplanacak ' 
kongrenin, toplanma isteği üye
lerimizden veya yetkili kurulla· 
rımızdan gelmiyor. Bu kongrenin 
toplanmasını, genel olarak de
mokratik güçlere, özıel olarak da 
TÖB-DER'e tahammülü olma· 
yan çevreler istemiştir. Isteme 
gerekçeleri de bellidir. Bizim ö· 
nerdiğimiz "Demokratik Birlik 
Kongresi" ile bu kongrenin b� 
çim ve 'amaç bakımından ortak 
hiç bir yanı yoktur. 

DIB grubu; TÖB-DER'deki 
bunalımın hat safhaya ulaştığı, 
4. Olağan Kongreden sonra or· 
taya Çıkan "i ki ayn başın" ör· 
güwmüzü tahrip etmede birbir· 
leriyle yarıştığı bir ortamda "De
mokratik Birlik Kongresini" ö
nermişti. Böylesi bir kongrenin, 
eski Genel Başkanlardan oluşa
cak ve yasal yetkilerle donatıı· 
mış bir komitenin sorumlulu· 
ğunda yapılmasını istemişti. 
TöB-DE R bugün daha değişik 
sorunlarla karŞı karşıya bulun· 
makla birlikte, önerinin getirdiği 
somut koşullardaki sorunları aş
mıştır. Buradan, bugünkü genel 
merkez yönetiminin yapısını ve 
çalışmalarını benimsediğimiz an
lamı çıkarılmamalıdır. Bu yöne
timin çalışmaları, eleştirilmesi 
gereken yer ve zamanda acıma
sızca eleştirilecektir. 

Ama 22 Haziran 1 979 da top
lanacak kongre, egemen güçlerin 
tertipleri sonucunda toplandığı· 
na göre, tru kongrede yapılacak 
iş egemen güçlerin tertiplerini ve 
baskılarını hep birlikte göğüsle
mektir. Bu anlamda girişimleri. 
miz ş,imdiden başlamıştır. Süre· 
cektir, Seçimlerin gündeme alın-

' ması doğrultusunda DIB gru· 
bundan herhangi bir öneri gelmi· 
yecektir. 

• TÖB - DER yönetiminin de
ğiştirilmesini bu kongrede günde
me almak mümkün müdür? Müm
künse ve de böyle bir madde gün
deme eldenirse Din grubunun 
tam ne olacak? 

• TÖB - DER genel merkeı� 
nin hazırladığı gündemde de, yö· 
netimin değiştirilmesine ilişkin 
bir madde yok. Konuya ilişkin, 
1 630 sayılı dernekler yasasının 
23. maddesi aynen şöyle demek
tedir, 

Madde 23 -"Genel kurul top
lantısmda yalnız gündemde yer 
alan maddeler görüşüıür. Ancak 
toplantıda hazır bulunan üyele
rin en az onda biri tarafından gö
rüşülmesi istenen hususların gün
deme konulması zorunludur." 

Bu maddeye göre toplantıya 
katılan delegelerin onda birinin 
isteği üzerine, yönetim değişik
liği, seçimlerde gündeme alına· 
bilir. 

,D IB grubu; yukarıda sıralanan 
nedenlerden dolayı, seçimlerin 
gündeme getirilmesini önermiye
cektir. Ancak, böyle bir madde 
gündeme eklenirse, iabanın en 
gen iş birliğ in i kucaklıyacak, il· 
keli bir yönetimin oluşturulma· 
sında tüm gücünü kullanacaktır. 

TÖB-DER'de, egıemen güçle
rin tertiplerine, maocuların ve bi· 
reysel teröristıerin örgüt yıkıcılı
ğına geçit vermiyecek birliklerin 
oluşmasında politik esnekliğini 

, gösterecektir. 
Diğer gruplardan aynı anlayı

Şı gördüğümüz takdirde, TöB -
DER'in bu ' kongreden sıkıimış 
tek bir yumruk olarak Çıkacağı· 
na inanıyorum. 

Unutmayalım; dar grupçu he
saplar uruna; iç i  boşaltılmış, he
definden saptırılmış, kitlesinden 
koparıimış bir TÖB - DER, fa. 
şizme ve emperyalizme karşı mü
cadelede başarılı olamaz. Böylesi 
bir TÖB - DER grupsal çıkarla. 
ra bile hizmet edemez. 

Bu konuda, değerlendirip 
dersler çıkarmamın yetecek ka
dar deneyler vardır. Yeter ki, d;ı.' 
şünelim ve GERÇEK DÜŞMANı 
GQlDEN KAÇIRMIY ALIM, 



Hükümet 
Erdemir' de 
gericilerin 
yanında 

CHP ve lideri Ecevit, se
çim meydanlarında söyle
diklerini, çoktandır unut
muş gözüküyor. Unuttuk
larından ve bu yıl sonunda 
önemi dalıa da dayatacak 
olanlardan biri de "Refe
randumun yasallaşması" 
vaadidir. Bu yılın sonu 
toplu sözleşmelerin yoğun 
olduğu bir dönem olacak 
ve referandum tartışmaları 
yd sonuna doğru artacak. 
Ne var ki, CHP'nin unut
tuklannı �çi sınıfı unut
muyor. Işçi sınıfı, referan
dumu yasalaştıracağına 
söz veren CHP'n in bu sö
zünden dönerek, bugün re
feranduma karŞı çıkışını 
yaşayarak öğreniyor. Şim
di Ereğli Erdemir'de çalı
şan işçiler CHP'nin verdiği 
sözlerin oy avcılığına 
yönelik olduğunu g�rüyor
lar. 

Erdemir'de ilerici sendi
kal hareketi bölme girişim
leri hatırlardadır. Geçen 
dönem, toplu sözleşme ön
cesinde, Çelik-l Ş Sendikası 

ÇALIŞMA 
BAKANııGı 
YASALARDAKI 
BOŞLUKLARDAN 
YARARLANARAK 
ERDEMIR 
IşçiLERINI 
OYALAMAYA 
ÇAlıŞıYOR. 

BUNUN OZERINE 
MADEN-Iş 
REFERANDUM IçiN 
IMZA KAMPANYASı 
AÇTı VE 
MAHKEMEYE 
BAŞVURDU. 

• 
ile yetki mücadelesin i, 
referandum sonucu büyük 
oy farkıyla kazanan D ISK 
Maden-I Ş Sendikası'nın 
karşısında, bu dönem Dev
rimci Maden-I ş Sendikası 
bulunuyor. Eski 9. Bölge 
Temsilcisi Şükrü Özbayrak 
tarafından , kurulan Dev. 

�eydişehir· tesislerinde 
y ine M C baskıları 

MC ilrtid4rdDn gitti antG. S�difehir Alümin
yum Taiıl.ri'nde yer yer MC dönemine benur 
uyıulGnı4mr lürdiirllUyor. Seydifehir Alüminyum 
Teı.eri'ııin Çelik Koııılrülu/yon A lelye.i'ııe 
HergiUı .. uieıindeli bir batk .. ının .okul".".ı bu
,un de YIJIGk durumdo. 

Çelilı Koıı.lriiluiyon A lelye.i Müdürü Salim 
BiJJci'nin MC döneminde OGD1i fa,iatlerin terör 
.ylemlerine 'öz yu mduilu belirtiliyor., O tarihi .... 
de Alüminyum le.iMerinde zorU. Olkü Ocaku.n ya· 
nın"" bailış lopu.nmakla, baillf vermeyen işçiler 
dölliilmelrteydi. Döuilen, ifkencelere uilrayan. ev
I.ri bombalGnan it çller, Iflen ahiıyar, if.lz bırakı
lıyorUırdı. Aynca Iziııılz afiIJler yaplfhnu.rak. du
oorlara çefilli ,Ioıanu.r yazıu.rak u;yerinde Vlkü 
OcalrlDn 'nın propoıand,., yapılıyordu. Fa,;,IIerin 
iiII.ndikleri t.mel böWm Ç.lik KonllrUk.iyon bö· 
Wmü idi "" o dönemd. de bu böWmiin müdürü {a
,ia/lere 'öz yuman Salim Bilici'ydi . . .  

Bugün �ııe aynı böıümd. iiılenme ,ayre ti 
içiııde OU.1ı {afia/lerin, bölüme Hergün ,az,'eain· 
den batka yayın .okmayan Salim Bilici'nin bu lu
tumundan ve önceki uygulamalanndan celilret ala
rak IoIdınmnnl arlhrdıklan bildiriliyor. Salim Bili· 
crnin tutumundan ,ikayetçi olan ve ,ikayetin; liIt 

' '''''''omUıra ulD,tıran Çelık Kon.trük.iyon bölümü 
işç;,,; Ali Demir, üç yevmiye para heıint"i ile ceza· 
u.ndIMld, ve bir bar ka bölüme gönderildi. Ali De· 
m;r, MC döneminde baıkı ve terörün en büyük /re· 
deflerinden biri8iydi. Bu,iiıı de MC 'ciler yerler;n i 
korurhen, ifÇi Ali Demir cezau.ndınlıyor. lkibu' 
çuk yıldır durmak.ızm fafist terör ile mücadele e· 
den Seydi4ehir işçiler� faşizme karşı ucrilen müca
delenin ba,ım çehen öncü işçilerin cezalandırılma
lanmn Seyd;şehir'deM antitaşist mücadeleye set 
çellOmeyceegini ve faşist teröriin geri ge tirilmeye-
eehin i.belirtiyorlar. 

-- -_._--._---

Maden-Iş, Erdemir'de yet
ki almaya çaiışıyor. Bu 
sendika şimdi, CHP'den al
dığı I lham ve destekle, 
maocuları n "yetenekleriy
le" ve faşistlerle birlikte, 
Erdemi r işçilerini bölmeye 
yönelik hummalı bir f .. li
yet içinde. 

Erılemir'de yapılacak 0-
lan 8. Dönem Toplu i Ş 
Sözleşmesi için yetki mü
cadelesinde, Türkiye Ma
den-I Ş Sendikası'nın karşı
sında, yalnızca Dev Ma
den-I Ş bulunuyor. Geçen 
toplu sözleşme döneminde 
yetki isteyen faşist Çelik
i ş Sendikası, bu kez yetki 
almak için başvurmadı ve 
gücünü Şükrü Özbayrak 
adlı gericiyle birleştirdi. 

19 Nisan 1979 tarihin
de başlaması gereken toplu 
sözleşme görüşmeleri yet
kili sendika belirlenemedi
ği için, henüz başlayama
dı. Zonguldak Bölge Çalış
ma Müdürlüğü yaptığı ça
l ışmalar sonucu, önce Ma
den-I ş'i yetkili sendika ola
rak belirlemi ş, ancak daha 
sonra konu Çalışma Ba
kanlığına intikal edince, 
CHP'Ii Çalışma Bakanı Ba
hir Ersoy yetkili sendika
nın belirlenmesi için "açık 
irade beyanı" yapılmasına 
karar vermi şti. Geçen dö
nem MC hükümeti zama
nında referandum yapılan 
işyerinde, 7 Mayıs 1979 
günü açık irade beyanı ya
pıldı. Çalışma Bakanlığı'
nın gönderdiği 30 kadar iş 
müfettişi önünde yapılan 
açı k irade beyanı sonucu, 
Dev. Maden-I ş'e daha faz
la oy ÇıkmıŞ, ancak yeterli 
çoğunluk sağlanamadığı i
çin, yetkili sendika belirle
nememişıi. 

CHP hükümeti ve Çalış
ma Bakanlığı, yasalardaki 
boşluklardan yararlanarak 
Erdemir işçilerini oyala· 
maya çalışıyorlar. Bu ge· 
lişmeler üzerine Türkiye 
Maden-I Ş Sendikası, refe
randum yapılması için Im
za kampanyas i açtı ve 
mahkemeye başvurdu. Er
demir'de işçiler, mahke
menin kararı ne olursa ol
sun, kendi sendikalarını 
özgürce seçme ve referan
dum hakları yaşama geçiri· 
lene kadar mücadeleyi bı· 
rakm.yacaklardır. 

• • •  

tak t ak!  
Osmen Aga öyküsünü bilir misiniz? 
Osmen Aga'nın beş kızanı vardır. 

Padişah harp ilan eder. Tak-tak, Os· 
men Aga'nın kapısını çalarlar: 

. ,  -Osmen Aga! " 
"-Ne var be?" 
"-Padişahımız harp ilan etti, ver kı-

zanlardan birini ... " 
Osmen Aga çift-çubuk, beş çocuk. 
"-Alın be, göWrün" der. 
Kızan gider. Gidiş o gidiş. 
Aradan geçer bir kaç yıl. Tak-tak 

kapı: 
"-Osmen Aga?' 
"-A'be ne var?" 
"-Padişahımız harp ilan etti ver 

kızanlardan birini ... " 
Üsmen Aga'cık neylesin: 
" -Arbe alın gitsin .. ,.' 
i kinci kızan da gider. Gitti gider • .  
Sözü uzatmayalım Osmen Aga'nın 

kapıları üç beş yılda bir tak-tak'lanır 
ve giden kızan dönmez geri .. 

Bir kızancığı kalmıştır Osmen Aga' 
nın artık. Onun da gözünün içine bak-' 
maktadır. Ve bir gün kapı gene tak
tak!.. 

"-Ulen ne var gene be?" 
"-Padişahımız harp ilan etti ver bir 

kızan ..... 
Sağrı yanık Osmen Aga hışımla ses-

lenir; bu kez: 
' 

"-A 'be süyleyin o padişahınıza, be
nim dölüme güvenip de bir daha harp 
ilan etmesin!.. fi 

Osmen Aga babamızdır, Osmen Aga 
dedemizdir. Emekçi halkımız bu öykü
yü, benzer öyküleri pek iyi bilir. Savaş
ta kırılan, barışta ezilip,  sömürülen e
mekçi halkımız ... "Artık bu dinyada 
bize yaşamak kalmadı, nasipse öbür 
dünyada yaşarız" diyen halkımız ... 

I şçisiyle, yoksul, küçük köylüsüyle, 
sabahtan akşama evinin geçimi için 
boğuşan küçük memuru, küçük esna
fıyla, beynini bieğini emekçi halkın
dana yana seferber eden öğretmeniyle, 
teknikeriyle, aydınıyla, kadınıyla, 
erkeğiyle, gençiyle, yaşlısıyla halkı
mız ..  Ve tak-tak 'lar: 

" -Biraz 
'
vergi." 

"-AI." 
"-Biraz zam." 
"7AI." 
"-Biraz nurlu ufuk." 
"-AL" 
" -Biraz umut." 
"-AL" 
"-Biraz sıkıyönetim." 
"-AL" 
rı -Biraz deval

,
üasyon" 

"-AI." 
"-Biraz özveri..." 

Onyıllardır böyle olmamış mı-
dır? Emekçi halktan alınanlar nere
ye gitmi ştir? Içte burjuvaziye, dışta 
her türlüsünden ekonomik, askeri, po
litik teslimiyedere peşkeş çekilmemi ş 
midir halkın emeği. Değilse, şu gördü
ğünüz durum nedir? . Bu durum nedir 
peki? .. 

Bu vahşi , bu azgın, bu hayta, bu 
sersefil, bu rezil iştahın sonunda üs
men Aga'nın sesi yükselmeyecek mi
dir? 

"-Hep sizin karlarınız, kar daha 
çok karınız için mi yaşayacağız?" 

Bu .bad ve berbad uçurumun, uçu
rumun dibine verdjğ i nimedere bir ba
kın. 

Çocuk ölümlerinde yüksek oran! 
Doğum yaparken anne öl ümlerinde 
yüksek oran! Hayat pahalılığında dün
yada hatırı sayılır olmak! Işsizlik! 
I laçsızlıkı Aylık ücret karşılığı konut 
kirası! Kısacası yarınsızlık!.. Ve üstelik 
1 965'Ierden bu yana devlet politikasıy
la yeşertilip ,  semirtilen, beslenip, do
natılan silahla zırhlandırılıp tedhiş, 
terör . ve cinayet ihalesi verilen faşist 
çete ve örgütler ve onların ardındaki a
çık siyasal şebeke ... 

Emekçiler mi istedi, onlar mı istedi
ler bu tabloyu? 

Siyasal iktidar kimindir, kimin ol
muştur bugüne kadar? Hangi ekono
mik güçtür iktidara yansıyan, hangi sı
nıfsal güçtür bugüne kadar?. 

Bir devlet düşünün, 1 9 70'Ierde genç
lerin arasına saldığı bir ajanına her yer
de "silahlı mücadele" nutukları atbra
cak, ona en keskin, en bitirim "devrim· 
ci" misyonlar yükleyip görev yaptıra
cak, sonra da onu alıp, "artık deşifre 
oldun" diyecek ve bugünkü önemli 
görevine oturtacak ... Bu bir mahir kay
naktır. Kimbilir kaç kaynaktan ne su
lar fışkırmaktadır? .. 

Nedendir bu gözü dönmüşlük? 
1 965'Ierden bu yana artı-değer sö

mürüsü hızlanmıştır. Ama hemen yanı 
başında işçi sınıfının politik hareketi 
de hızlanmıştır. Bundandır. 

1 2  Martıarda indiraen billyoz. De
mokrasi güçleri ansında yaratılan da
ğınıklık. Yeni yeni politik, ideolojik 
saldın taktik ve stratejilerin seferber 
edilmesi, bugünlere koşturulması ne
dendir? 

Hangi sınıftır bu, kimlerdir? . Na
zım Hikmet şöyle demektedir: 

KA RDEŞLER! 

Onlara .okakla ""tID�anlZ 'iI.r 
öliimü görmü, ,ibi çetlirin barınız. 
Kirpilrılz LO" ,özler gözünüu bakarlren 
arkadan .,rhnlZO bir bıçak ,irebilir ... 

KA RDEŞLER! 

Onlaru elleriniz dokunmupa .iI.r 
yedi tas 'U dökün .1I.rinlze 
Y,,'aruk bayramlık ,örn/eilimi b.n 
pe,kir yapanm .Iz •... 

KA RDEŞLER! 

Onlann adına benziyoroo adınlZ .Ler 
adınızı deillf tirin. 
Vebanın ,irdiili kapıdan ,irin 
onla"n eııine atmayın ayak .. .  

Başlar çevrilebair, eller suya erebi
lir, burjuva ideoloji ve siyasetinin avlu
larından çıkılabilir. Nasıl? Bir de ma
dalyanın iki yüzüne dikkat etmek!... 

En kritik dönem ve dönemeçlerde 
kitlelere en doğru ve sağlıklı hedef ve 
politikaları göstermi ş olan işçi sınıfı
nın politik hareketi içinde ve safların
da yer bularak, yer tutarak ... 

Yağmur dualarıyla, Mevlana çağrı
larıyla günü gün etmek tutumunun suyu 
ne kadar iyi niyedi ve süzülmUş olursa 
olsun burjuva siyaset kenefine bulaşan 
sızıntıdır. 

Eller gündeli k çaresizliklerde değil, 
uzun soluklarda eylemle birleşirse, i
nançla, örgiitlU bilinçle kenedenirse 
kuvvet ve kudret olur. Gerisi karın.:a
nın kaplS'.1II �alan ağusıos böceğinin 
öyküsüdür. Yetsin bu tak-tak ... 

FERHAT GUN 
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Demokratik güçlerin ivedi istemi 

MHP ve yan örgütleri 
kapa tılmalıdır/��::;;:ci.����:'�:; !::' 

rilJiRi Kurultay'da, "milliyetçi
toplumcu" hareketin " mümtaz 
oimalan"da konek olarak bulu
nuyordu. 

MHP'nin 1 4. Kurultayı 9 - L O 
Haziran (Ünlerin de Ankara'da 
yapıldı. Bu Kurultay MHP açı
sından bir yenilik getirmedi ama, � hükümetin düşürülmesi girişimle
rinin yoRunluk kazandıRı, yeni 
ve gerid hükümet seçeneklerinin 
zorlandıRı günlerde yapılması ne
deniyle de önem taşıyordu, üze
rinde durulması ierekiyordu. 
Kurultay'ın iki günlük safahatı 
da, faşist hareketin, özellikle de 
hükümet taraftndan özlenmesi 
ve gereken önlemlerin ivedili kle 
alınması zorunluluiunu gösterd: 

MlLLlYETÇI 
TOPLUMCULUCUN 

MOMTAZ 
KONUKLARı 

Ankara Atatürk Spor Sarayı' 
nda yapılan Kurultay'ın ilk giin
kü oturumu kalabalık bir izleyici 
topluluRuyla başladı. Kurultay'a 
1268 deleııe, yakalannda "beyaz 
güUerle" katılıyordu. Salonda, 
MHP'nin ilk kurucusu olarak ka
bul ettiııi, 30 yıl önce Millet Par
tiailnin kurucusu olan Fevzi Çak
mak'ın resmi dikkat çekiyordu. 

Tercüman'ın AP ııiyom, MHP 
li saldırgen ai!zı Ahmet Kaba�lı ; 
MHP'nin "Cahri genel başkanı" 
olarak ilan edilen bir milliyetçi 
eskisi, Osman Bölükb8Jjl; kafası 
"milli şef 'in kafa yapısıyla sı
nırlı Kasım Gülek; adının başına 
"şair" ııfatı eklenmiş bir kafa
taaÇı, Necip Fazıl Kısakürek; 
"Türke, ııerçek bir lider" diyen 
kontenjen senatörü Fahri Çoker; 
Anadolu AjenSl'nın .. bık ııenel 
müdürü Atilla Onuk; MHP'ye 

F. Almanya'da M H P  örgütünü devlet 
kuruluşlara destekliyor 

YOROYOŞ'ün ,eçe,. sayısındı, Belçika'daki 
Türkiye'li lfçiler Kültür Merkezi'nin hazırladıRı 
bir rapora dayanarak, Belçika'da MHP yanlııı 
fatiat örgütlenmenin yayıınlaşma"nı ilitkin bir 
haber yayınlanmıştı. Hıberde bu örgütlenmenin 
aynı zamanda Mons kentindeki NA TO kara"a
hındaki .ubaylann da desteRi alınarak sürdürül
dül!ü bildirilmi,ti. 

Türkiye'li ı,çiler Ki:ltür Merkezi raporunun 
30 Mayıı günü Uluslararası Basın Merkezi'nde 
( Brüksel) bir basın toplantıııyla açıklanmaıın- 
den sonra, baber Belçika kamuoyunda lıeni4 bir 
yankı uyendırdı. Demokratik buın orııenlan, 
Belçika hükümetinin Türkiye'li fa.ııtlerin bu ör
KÜtlerunasine kartı keıin önlemlerin alınmasını 
talep ettiler. 

Bu arada lçi,leri Bakanı H.Fehmi Güneş'in 
F. A1rr.anya'da yaptıRı incelemeler konusunda 
basını yaptıRı ıçıklamalar kamuoyunun dikka
tini çekti. 

lçi,leri Bakanı H_en F1hmi Gün .. Milliyet 
gazetesine yapbRı açıklamadı, Türkiye'deki fa
şiıt militenlann, Federal Almanya'dan (inanse 
edildiklerini, ıilahlann oradan Türkiye'ye ,ön
deriIdillinin saptandıılını ıöylerken, Alman ma
kamlannU1 bu i,ten haMrlerinin bile olmadılını 
açık açık anlattı. Güna" "bizim, kendilerinin 
içine yönelik iatih bamtlanmız var" derken, Tür
kiye'deki haber alma örgütlerinin gücünü mü 
ima etti, yoksa "Illanmasına çalışılan baber al
ma işbirliğinin ,imdiden başladıRını mı ıöyl .. 
mek iıtedi bilinmiyor. Ancak Federal Almanya 
lçi,leri BakanlıRı'nın ve !atihborat örgütlerinin, 

' kendi ülkelerindeki yabancı faşiıt militanlardan 
haMniz oldukları da dü,ünülemez. 

Türkiye'deki istihbarat örlÜtlerinin koordi
nasyonu yolundaki çalışmalardan bir ıonuç a
Iınarnayıne_, "Anquayı �oruma Te,kilatı" 
adında bir i1zU i,tih borat örgütünün olu,turul
masını karar verildiRi dahı önce basındı yıyın
lanmı,tı. 

"Anayuayı Koruma Taşkilatı", Federal AI
rnanya'da halen var olan ve ikinci dünya ıava,ı 
lOMUı tüm dünyaca lanetlının (.,izmin yeni· 
den yeşe.,...,ine d.tek olan bir örgüttür. Bu 
örgüt, Bivil penonel kullanır, elemanlannın ıilah 
t8Jjıma ve kullanma yetkileri bile yoktur. Ancak 
tüm Federal Almanya'ya korku ve deh,et .al
mıştır. Haklıında bu örgütee ",ooyallattir" rapo
ru bulunen ki4iler, Almanya'dı devlet dairele
rinde işe bile alınmazlar. Bu örgüt, neo-faşizmin 
tüm kuramcı "" yörılendiricilerlni bünye,inde 
taşır. 

Işta bu "Anayuayı Koruma Te,kilatı", Tür
kiye'de adam öldüren, fa,l,t ıaldınlar düzenı .. 
yen, batta yakalanmasına karşın cezaevinden 
hçmayı başaran bazı. Türk fa,l.tlerine de de .. 
tek olmaktadır. lçi,lerl Bakanı'nın sözünü ettilli 
finansman hynaRı büyük ölçüde bu örgüt ya dı 
bu örgüt içinde yer alan bazı ki,ilerdlr. '!Urklye' 
den kaçan yı da kaçınlan fa,l,t katilleri koru
yan kişiler, bu örgütün makbul adamlandır. 

BedMttin Cömert'in katili olduRu .. ptandıllı 
helde '!Urkiye'de tüm çabelara karşın buluna
mayan faşı.t katil, Federal Almanyı'da .ahte 
pasıportla .aklandlRının ,aptanmasına, Türkiye' 
deki reami makamlarca Alman makamlanndan 
iadesi i,tenm .. ine raRmen, Avusturya'nın ba,
kenti Viyanı'ya kaçınımı,tır. Bu ,erçaRi, lçi,
leri BakanlıRı, Ba,bakanlık yetkilileri, hatta Gü
ne,'in kendisi bile bOdiili, Alman makarnıanna 
uyanda bulunulduilu halde, bu resmi makarnI.r 
hiçbir girişimde bulunmamı,lordır. '!Urk reami 
mıkarnlan da bu konuda kamuoyuna bir açılela
ma yapmamı,lardır. 

Türkiye'deki MHP'U ve ülkücü faş!at militan
lar, esnaftan "kıyönetim bildirilerine karşın ha
la zorlı baRı, adı altında baraç alırlarken, Fede
ral Almanya'daki "Türk Olkücü lşçOer Camly .. 
tl" adlı kurulu, da A1manya'dıki emekçileri ha
raca keamektedir. 

lçi,leri BakanIıiiı, hanli kurulu,larla l,blrlllIl 
yapacaRını iyi belirlemeli, öncelikle A1manya'
dan Viyana'ya liden 'ınır kapılannı delil, 
Türkiye'den batıya ıçılan 'ınır kapılan nı Iyi 
kontrol etmeli, Türkıye'yı illÜendiren bu konu
lan da kamuoyundan i1zlememalidir. Silahlann 
ve paralann hena! ülked.n sokulduRunu açıkla
yabilen bir lçl,leri Bakanı, Federal Almanyı' 
nU1 Içine yönelik latihbarat yapabilen örgütlen
meye sahipse, bu ,ilah ve paralann hangi enerle 
Türkiye'ye lıetirildiRlnl, kimlerin buru.n daRıt
tıilını ve kullandıılını da .. ptayıbOmell, k .. in 
ve ıomut önlemlerle bu alamı durdurmalıdır. 

Faşiıt katillerin Türkıye'den nuıl olup da 
sahte puaportla kaçabUdlklerine ,a,mamalı, 
Federal Almanya'da bulunen ya da oradaki bazı 
kltUerce başka ülkelere kaçrna1an saRıınan kl,ı
leri en lu .. zamanda Türkiye'ye ,etlrip yarıılan
mılannı, fa,izmln te,hlr edUmealnl ııRlamall
dır. 

"borçlu" Ankara Gazeteciler C .. 
miyetl Başkenı Beyhan Cenkçı; 
Türk-Iş'ln milllyetçi lideri ıbra
him Denizci .. ; fa,lst hareketin 
ııelecekteki vurucu güçlerindeh 
birini hazırlamayı üstlenmi" 
MlSK Genel Başkenı Ömer Fa
ruk Akıncı ; ve bu güruhun koro 
,eDiRini yapan milliyetçi müzlı
yen nharn Gencer, bu konukla
nn en tenınmı,hınydılor ... 

KAZ ADIMLI DisIPLIN 

MHP bu konuklan Kurultay'a 
Iletirerek, ne denli geni4 bir ıem
pati çevresine sahip olduRunu 
ııöstermeye çalışıyordu. Bir mi
zanHn hazırlanmı,tı ; bu mizan
sene konuklann bir lusmı MHP 
Kurultay'lnU1 taşıdıııı büyük 
"manii ve ehemmiyeti" dne 1/8-
tire n konuşmalarla katılırken, te
kelci basının en renkli kenatlan 
da MHP'ye yönelik olumlu bir 
hava oluşturmaya çalışıyorlardı. 
Sözkonusu basın, Kurultaylın 
yapıl dıııı günlerde elabildiRine 
ııericile,erek, ülkenin içinde bu
lunduııu bu bunalımlı dönemde, 
özellikle de ıooyal demokrasiden 
umudunu kesen emekçilerin löz
lerinin MHP'de olduııu ve artık 
bu putinin " umut" haline 
dönüşmeye başladılı ,örüntüoü
nü vermeye çalı" yordu. 

Bu ,örüntü, bir .üre önce idi
fa eden Devlet Bı,kanı Enver 
Akova'nın MHP'ye ııeçeceli .öy
lentnerinin yayııınlaştınlması ve 
Milli Nizarn Partisi kurUCUlU Ah
met Hamdi Tan'ın Kurultay'dan 
bir gün önce MHP 'ye ııeçişiyle 
güçlendiriliyordu. 

Aynı çevreler, MHP Kuruıta
yı' nın, diııer partilerde görülme
yen bir "vakar ve disiplin" ıöste
risi halinde ııeçtillini bellrtiyor
lardı. Gerçi böyle bir " disiplin" 
den sözedilebilirdi amı, bunda 
"vakar" falen aramak zahmetli 
bir çaba olurdu. Ol .. ol .. , fa,lat 
ııeleneıı. uygun, kaz adımlı bir 
disiplin denebilirdi buna. Zıten 
kollan pazuben tli salon ııörevll
leri de, bu dıaiplini ıaııl.ma k için 
özel çaba ,öıteriyorlar; deleııele
ri konuşmak için kürsüye çıkma
ya zorluyorlar, uyuyanlan (MHP 
nin vakarlılıııına yakışmaz dü
şüncesiyle ol.a ııere k ! )  dürtükle
yerek uyandınyorlardı . .. 

DöRT BAŞı MAMUR BIR 
FAŞisT IDEOLOJI 

Kurultay'ın açı, konu,masım 
yapan Ba,bul, MHP ideolojlai
nin katıksız fa,i,t bir ideoloji ol
duRunu bütün veçheleriyle Mrıı
lemeye çalı,ıyordu sanki. Ko
nutmaalndı ,öyleıi inciler dök
türdü Ba,bui!: 

"- 9 ışıkçı ıiıllırnde Türk 
Milletinin bütünü eıos alındıitı i
çin bu ,iııemde her yurttaşımız, 
mülk .ahib� ekonomik güç .ahi
bi olabilecektir ... " 

" - Bizim si&temimizde üretim 
araç/annan mülkiyet� t08arrurU 
yapana (Şu I",arruf yapabüecek
leri herhalde kendiıi de iyi bü
mektedir!) uerüecektir. 

"- I,çimiz, köylümüz, e,nafı· 
mız, memurumuz ue diler yurt
taşlanmız men,ubu bulunduRu 
,andıkta yapbkları zarur; tcısar
Turlarla, 'makine yapan makine', 
'fabrika yapan fabrikawr' yaptı
racaklardır. Bu makine ve rabri
'kawrla ülkemiz çaltın gereklerine 
uygun, Ueri ve balımsız bir ,ana
yi ülke.i olacaktır. Kuruwn fabri
kaialU işçimiz, köylümüz, e'Mn
mız, memurumuz, ıerbelt çalı
şanwnmlZ ortak olacakwr, bun
lann gelirlerini paylaşacakla,.. 
dır ... " 

"- Allahın Türk Milletine en 
büyük hediye,i olan, .on mil/i ü
mit büdiltimiz Milliyetçi Türk 
Gençliği . .. " 

Faşl,t hareketin Bı,buıı'u fa
,izmIn ç.,IW önermelerini Füh
vervarl bir tavırla dizi dizi "ralar-

kan, öte yandan da ,ürekli ola
'rak, MHP'nin ta,lat bir parti ol
mıdıRım. her nedenae türlü cam
bazlıklarla kanıtlamaya çalı,ı
yordu. 

Herhalde, kendilerine yönel
tilen bu nitelemeden bir hayli te
dirgin oluyordu Ba,bull. Bu ko
nu,manın sözü edOebilecek bir 
başka yanı da, devlet yönetimine 
ilişkin, ülke ekonomi,ine Oi,kin 
ıynntılı dÜfünceler ııetlrilmi, ol
duluydu. Türke, böylellkle, 
MHP'nin Iktidara .. lebUaceııini 
ve devlet yönetiminde tek ciddi 
lıörÜf .ahlbi parti olduRunu mu 
lIöıtermeye çalı,ıyordu? 

Başbull, Ecevit hükümetinin 
suçlanma •• n. da konu,ınaımm 
önemli bir bölümünü lyırdL MC 
hükümetleri döneminde yapılan 
bukı ve i,kenceleri unutmu, ,Ö
zükerek, Ecevit hükümetinin fa
şi.t1eri kamu kurulutIanndan u
zaklaştırma.ına l/Üfiiltülü feryat
lar kopanyordu. Türk .. 'in ko
nu,maaının bütünü anti-komü
nizmin en peapaye bir ömelli ol
du. Bol bol Sovyetler BiriiRI'ne, 
ıooyalist ülkelere, 'ooyalizrne 
küfretti, Ba,buR. Ne var ki, Baş
buR'un fa,i,t dema,ojlyi kullan
mı da da epey beceri( ! )  kazandı-

• Iıl (örülüyordu. Konu,maııyla 
diııer illerde ııelerek, Ankara'da 
toplanan yandaşlannuı morali .. 
rini yükaeltmeyi ımaçlayan Ba,
buR, bu amacına ne kadar ula,tı. 
bunu önümüzdeki günlerde ,öre
ceRiz. 

GENEL IDARE KURULU 
ıÇIN ÇARŞAF LisTE 

Konara'nin ,onundı 27 klti
lik Genel Idare Kurulu Için 56 
kı.ilik bir çır .. f llate önerildl 
önerilen te k  li,tenin <h4lnda 
öneriler olmamuı, iline kimI 
çevreler tarafından MHP'nin 
" birlik ve bütünlül!ü" ,eklinde 
yorumlandı. Oy.. MHI" ye ha
kim olan ra,i,t dlaiplinin ve fa
fiat partilerin kendi içinde her 
zaman varolan .uli terörün, tnel'" 
kez otoriteainin d14lnda önarilere 
izin ""rmeyeceRi çok iyi bilinir
di. Çar .. r llate önerilme.i ise, 
yalnızca Bı,bull'un "demokratik 
milliyetçiliiıi" nin deleııılere bir 
ikraıru olarık ,örülebilirdi. 

Genel Idare Kurulu 'na ,eçilen 
27 klti iae ııene MHP'nin ka .. r
lanıru, çete liderleriydi. Tıbil bu 
liderler arasındı, aklına .ıtilfinde 
cinayet fermınlan veren Sadi So
muncuoRlu gibileri, cinayet çete
li ETKO'nun elebaşı .. ve KMa
ra, katillerinin .avunucusu Yu
.uf ö_baş libileri, Sait Bilgiç li
bi 1 944 'lerin ırkçı-turancılan bu
lunuyordu. 

MHP Kurultayı'nın bir başka 
önemıı yanı da, MHP tarafından 
öteden Mri inkar edUen MHP
OGD uı,kialn1ı\ çok ıçık olarak 



lerpenme,i .oldu. Kurultay Di· 
van Heyeti'ne ,eçilen kişüerden 
biri, OGD'nin namlı elebll4lların· 
dan Kazım Ayaydllı'dL ( Kurul· 
tay'ın da Divan Heyeti'ne OGD' 
li saldıraanlardan birini seçecek· 
sin, sonra da OGD ile MHP'nin 
bir ilişkisi yoktur diyeceksin ! )  
Gene Kurul tay' d a  delep olarak 
bulunanlar ve ,örevüler arasında 
sayısız OGD'li bulunuyordu. 
OGD' nin MHP il. ilişkilerini ka· 
nıtlamak için ilpiler MHP Ku· 
rultayı'ndan ııerekli bilperi u· 
manz alını,lardır! 

14. Kurultayı'nı yapan MHP' 
nin bu Kurultay kendi,i için ye
nilikler ptirmi, olmasa da, Ile· 
çen dönemin deRedendirmesi ü· 
zerine yeni "atılımlaıa'l ıiri,ece
itine kuşku yoktur. Bu partinin 
Türkiye'de ra,ist hareketin ııeç· 
mi, örıütlenme deneyleri üzerine 
kuruldullu, buliin Türkiye'de ra· 
,iıt hareketin (kendi deyimleriy· 
le nasyonal·soeyalist) tek temsil· 
ci,i oldullu ve başta Almanya ol· 
mak üzere Hollanda, Belçika ve 
diiter bazı Avrupa ülkelerindeki 

ra,ist parti ve örliitlerle ilı,kisl 
olduilu biliniyor. 

Ne var ki, bunlar buliino dek 
sürekli ııeçi,tirilmeye çalı,ıldı. 
Gene hatırlanacaktır, MHP'nin 
ve Thrkoş'in Yürüyüş hakkında 
açtıklan dava Mayıs ayı içinde 
mahkeme tarafından reddedildi. 
Yürüyü" MHP'nin Alman ıı!rici· 
faşist partisi es U' dan yardım ai· 
dıllını ve Türkeş'i Hitler'in ııizli 
polis öl8Ütü Ge.tapo ile ilişki 
kurduRunu açıklıyordu. Yürü· 
yü ,'ün sözkonusu yazısında • .  
Geıtapo'nun Alman Dışişleri Ba· 
kanlı�ı'na 9 Ekim 1944'de verdi· 
ili raporda, "Subay okulu mezu· 
nu ve Pantürk hareketinin Führe· 
ri olan Alpaslan Türke, ile, kendi 
tutumundan ötürü, ,imdiye ka· 
dar iyi ilişkilerimiz varolmuştur" 
deniyordu. 

MHP buliin ııizli iktidar oda· 
ğının vurucu liicü olarak çalış· 
maktadır ve bu Körevini de fazla
sıyla yerine ııetirmektedir! Ama 
buna rağmen, 1 4 .  Kurultay'da 
bir dele"" kalkıp da, "Genel Mer· 
kez ülkücü ııençliitin Ilerisinde 

kalmaktadır" diyebiliyor. MHP' 
nin Kurultay ıonmstnda, üstlen
dilli vurucu liiç i,levini layıkıyla 
yerine ııetirmek için daha da sal· 
dııııanlaf&callı, bu ,özlerle ifade
sini buluyordu. 

Kaldı ki, MHP'nin borazanı 
Hel8Ün de, Kurultay ,onrası de
ilerlendirmesinde şunlan yazı· 
yordu; "MHP 1 4. Büyük Kurul· 
tayı' ndan liiçlenerek ve büyüye
rek çıkıyordu. Bunun canlı ör· 
neklerini önümüzdeki rünlerde 
hep birlikte y&f&yacailız." 

Heraün'ün bu yayını "vur 
emri!"nden başka bir şey dellil· 
dir. Vur emri'nin canlı örnekle
rinin neler olduA'unu önümüzde
ki liinler gösterecektir. 

Demokratik liiçlerin, MHP'· 
nin 14.  Kurultayı'ndan sonra di
le getirdikleri talep ııene aynıdır. 
Tekelci büyük burjuvazinin, fa
şist bir diktatörlük için besleyip 
büyüttü�. tüm cinayet ve terör 
olaylannın, toplu katliamlann 
sorumlusu MHP kapatılmalıdır! 
ülkemizdeki en kitlesel ses bu· 
dur ve Ecevit hükümeti bu sese 
kulak vermelidir! 

MHP Kurultayı yada 
AP'nin yedek gücü 

MHP 14 .  Kurultayı'na en çok 
i Fste�n1erden ve KunıItay'ın 
Ipkçılığını en çok yapanlardan 
i de, AP ve AP'nin sözcüsü ba-
cıtdu. AP ve onun benzersiz li· 

d Demirel, MHP'nin koruyucu
jııııu yıllardır, adeta wzı�çil. 
:z bir görev gibi benimsedi; cina
i odağıım beslenip, büyütülme
ıILe göniilü olarak önemli roUer 
iıacıı. Son Kurultaymda kabul 
Iili progıaıru le de gittikçe 
!IP progranuna yakınlaşan AP 
"i Demi�I, bu tutuınlanyla 

ilP'nin sorumlu olduğu tüm sal· 
ii, cinayet ve katliaınlann da do
ılı ortağı haline geldi. 
MHP Kurultayı suasmda en · 
dıa şamataIı yaym yapan AP'nin 
_mi organı Tercüman oldu. 
ırultay izlenimlerini Tercüman' 
D JÜII JÜII izledile Tercüman'm 
• Jiysii yazarlan, faşist hareke
i öz yayın orpnlanyla y�ırC8-
la, tezahüradarla -yansıttılar Ku
!tay'ı. MHP'liIiği gittikçe depre
m Ahmet Kabaklı, Kurultay'da 
r konuşma da yaptıktan sonra, 

köşesinde ' Bu partiyi yaşatma k
ta, büyütmekte olan gençlik ve 
halk kitlesinin Türkiye'mizin şim
diye kadar tanıdığı en idea1ist, tu
tarlı, gözüpek ve fikirleri uğrunda 
1 500'deıı fazla şehit ve�n kadro 
oIduğu"nu söyleyerek, Kurultay'· 
LO "ihtişaıru" karşısındaki "duy
guJannı" şu sözlede die getiriyor· 
du: 

"Cumartesi günü açılan MHP 
Büyük Kurultayı'nda milliyetçi. 
lik, idealizm ve dBiplinin göz ka
maştmcı ihtişaıruna şahit oldum." 

Tercüman'ın Kurultay'daki bir 
başka �rnp1isi de Kenan Akm ad
lı zattı. Kenan Akın, AP'ye yap
mayacağı ö�üleri fütursuzca yapb 
MHP'ye iki gün boyunca. MHP'nin 
diğer partilerde rastlanmayan 
"ciddiyet ve dBiplini"ni "heye
can" dolu sözlede anlatıyor, MHP 
Kurultay için "kısır politik çekiş
melerin hakim olmadığı, çeşitli 
çirkin delege oyunlarının oynan
madığı bir kunıItay" diyor ve şun
lan diyordu: "Tarihin en büyük e· 
konomik ve siyasal bunalıırunı ya· 

şayan bir Türı,iye'de bir MHP Ku
nıItayl, her bakımdan önemli bir 
politik olaydı. _" Kenan Akın, bu 
KunıItay'da MHP'nin her nasılsa, 
' 'faşist olmadığı kesin bir şekilde 
yeniden ortaya çıkb" diye de par· 
Iak bir ifş::�tta bulunuyordu!.. 

AP'nin MHP için üslendiği bu 
destek görevi, aralanndaki sıcak 
ilişkiler, MHP'nin "sıyrılması gere· 
ken" Kahramanmaraş davasında 
da iyice yoğunlaştı. AP avukatları 
MHP'li suçlu1ann savunmatannı 
yaparken, AP'li parlamenteder de 
duruşmalann en yakın izleyic;jeri 
arasmda yederini aldılar. 

AP, iktidar olabilmek için wz
geçilmez bir yandaş olarak gördü
ğü MHP ile bu ölçüde samimi i1iş
kile� girerken, kendBi de sürekli 
olarak daha gerici bir konuma düş
tü, MHP'nin yanında saldırgan bir 
ikinci politik odak haline geldi Bu 
arada en önemlisi de, �mp, AP'· 
nin koruyucu şemsiyesi altında 
daha çok güçlenme olanaklarına 
sahip oldu ve bu olanaklan ustaca 
del!edendirdi! 

KAHRAMANMARAŞ KATLIAMıNA ARKA ÇıKAN 
MHP BAŞLARı, BIR YANDAN DA KENDilERINI 
DAVADAN SIYIRMAYA ÇAlıŞıYORLAR. MHP, 
KAHRAMANMARAŞ DAVASıNA GIREN OLAYLA
RıN BIRBIRINDEN AYRılMASıNı VE AYRI AYRI 
GÖRülMESINI IsTEDı' MHP KURULTAYı SIRASIN· 
DA ANKARA'YA TOPLAŞAN FAŞIST SALDıRGAN. 
lAR IşçilERE ATEŞ AÇTı. SBF-DER !tAŞKANI 
ŞENYUVA DA MHP KURULTAYlNIN IKINCI GÖ
NüNDE NI�DE YURDU YAKıNıNDA öLDüRüLDü: 

MHP 

İşte faşİst 
partinin 
çalışma 
raporu 

Türkiye' 
nin 

gedikli 
gerici ve 

fa,;'tlerinin 
ocağı haline 

döni4üyor 

MHP'nin 1 4. Kurultayı'n ı  yaptığı günlerde, Kahramanmaraş faşist 
katliamının duruşmaları sürüyordu. Kahramanmaraş katliamı dava· 

. sında bugüne kadar yapılan duruşmalarda sorguları yapılanların ta· 
mamına yakını, MHP ve ÜGD üyesi ya da yandaşıydı. MHP iı yöneti· 
cisi Hasan Baleı ve ÜGD yöneticilerin in de bu katliamın sanıkları ola· 
rak yargılandıklari b il in iyordu. Gene bu katillerin savunmasını Iv.HP 
avukatları üstlenmiştiler. Bu arada MHP yöneticileri, başta da Türkeş 
olmak üzere, duruşmalar başladığından beri katliama arka Çıktl�ları· 
nı belirten açıklamalar yapıyor· 
lardı. MHP Genel Başkan Yar· 
dımCllığına seçilen ve faşist çe
telere çeşitli kişiler için vur em· 
ri verdiği belgelerle kanıtlanan 
Sadi Somuncuoğlu ise, iddia· 
namenin ayrı ayrı olaylardan 
meydana geldiğini belirterek, bu 
olayların tek bir davada b irleşti· 
rilmemesini istedi. Sadi Somun· 
cu oğlu bu konuda bir de soru 
önergesi verere�, MHP'nin n iye
tinin iddianameyi etkisizleştir· 
mek ve katillerin suçlarını hafif· 
letmek olduğunu, yani suça or· 
taklık yapacağını göstermiş 
oldu. 

MHP Kurultayı sırasında An· 
kara'ya toplanan faşistler, Ku· 
rultay süresince kentte terör es· 
tirdiler. Kurultay'ın yapıldığı sa· 
lona giden bir grup MHP'li Bele
diye Fen işleri'nde çalışan işçi· 
lere ateş açtı. i kinci gün de, fa· 
şistlerin üs olarak kuııandıkları 
Niğde Yurdu yakınında, SBF· 
DER Başkanı Hakan Şenyuva'yı 
yaylım ateşine tutarak öldürdü· 
ler. !lu terör dalgası, hatırlana· 
cağı üzere, MHP'nin her Kurul· 
tayı'nda tekrarlanıyordu. 

Faşistler, son günlerde de ye
ni bir sapıklık peşindeler. Piyan· 
gotepe katliamının düzenleyicisi 
faşistler, kaçırdıkları bir taksinin 
şofiirünün ırzına geçmişlerdi. 
Geçtiğ imiz günlerde de, Kaman 
Ömerhacıali kasabasının MHP'li 
belediye başkanının ÜGq üyesi 
oğlu, birkaç kişiyle birlikte ile
rici bir genci kaçıram ırzına 
geçti. Faşistlerin "ülküsünün" ne 
denli masumane olduğu, bu yap· 
tıklarıyla da açığa çıkmıyordu? 

MHP Avrupa' da Hitler naziz
minin takipçisi olan neofaşist 
partilerle ilişkisi olduğu tesbit e· 
dilmiş, bu partilerden yardım a· 
lan, onların "deneyleri"nden ya· 
rarlanan ve bunu söylemekten de 
kaçınmayan bir partidir. MHP'· 
nin Alman faşisti Straus'la ilişki· 

si olduğu, neonazi NPD'nin "bil· 
gi ve görgüsünden" yararalandığı 
iyiden iyiye açığa çıkmıştır. Ge
ne, MHP'nin Hollanda'da Tür�� 
ye'li işçiler üzerinde yaraıtığı 
baskılar, savCllıklarca d. bilin· 
mektedir. 

Geçtiğimiz günlerde de, Bel· 
çika'daki faaliyetieri açığa çıktı. 
Belç ika'da bulunar, bir grup fa· 
şistin, MH P yöneticileriyle de i· 
lişki halinde, Belçika'daki faşist 
örgütlenıney i yaygınlaştırmaya 
çalıştıkları ve Namur kenıinde 
üslenmiş olan Türkiye'l i  faşist 
grubun, Mons kentinde bulunan 
NATO karargahındaki istihbarat 
subayları ndan yardım gördüğü, 
Yürüyüş'ün geçen hafıaki sayı· 
sında belgelenmişti. 

MHP'nin bir suç şebekesi ol· 
duğu aslında zaman zaman kendi 
yöneticileri tarafından da açı�· 
lanmaktadır. 1 4. Kurultay'da bir 
delegenin cezaevlerinde yirmi· 
onız bin faşist olduğunu söyle. 
mesi üzerine Sadi Somuncuoğlu, 
bu rakamın "ancak" ikib,;n do
laylarında olduğunu söylüyordu. 
Böylelikle de aslında, ikibin ka· 
dar �tHP, ÜGD üyesi ya da yan· 
daşının çeşitii terör olaylarının 
sanığı olarak tutuklu olduklarını 
i tiraf etmiş oluyordu. 

MHP'nin suç dosyası üzerinde 
Yürüyüş öteden beri duruyor. 
Dosyanın bir bölümüne şimdi 
Kahramanmaraş davasında bakı· 
lıyor. Ancak bu davanın sonuç· 
larının ne olacağını şimdiden gör 
mek olanaksız. Katli.mın baş so- • 
rumluları olan bir kısım faşistin 
salıverilmesi, bu konudaki hes.· 
bın görülmesi konusunda kuşku· 
lar uyandırmaktadır. MHP'nin 
ve yan kuruluşlarının kapatılma· 
sı ve bu örgütlerin yöneticilerin· 
den hesap sorulması için yeteri 
kadar kanıt vardır ve bu hesap 
artık sorulmalıdır! 

�. 
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Savaş Yolu'nun boşuna çabası 

Evet , sınıf 
mücadelesi 
oyun degildir 

Savaş Yolu Dergisi, YURU· 
YU Ş 'ün 1 Mayıs 1979 konusun· 
daki "vahim yanlışlıklarının ve 
tahrifatlannın üzerinde durmak" 
gibi bir çaba ile kendisini yüküm· 
lü kılmasaydı, bu konuda daha 
önce söylenenleri yeterli saymak 
belki de mümkün olabilirdi. Ama 
Savaş Yolu'nda yazılanlar öylesi· 
ne "vahim" bir durumu ortaya 
çıkanyar ki, bunlara ilişkin bazı 
şeyler söylemek kaçınılmaz olu· 
yor. 

Şu doiıru saptarna yapılıyor 
Savaş Yolu tarafından: "Sorun 
salt 1 Mayıs'ın kutlanması, göv· 
de gösterisi delıil, 1 Mayıs'ın yı· . 
j!ın eylemini yükseltici, tüm ile· 
rici demokratik güçlerin ortak 
savaşımını güçlendirici bir biçim· 
de kutlanmasıdır. Doiıru ve yan· 
Iış çizgiler arasındaki ayrım, iş· 
te tarn bu noktada ortaya çıktı." 
(Savaş Yolu, Sa� 14) 

Gerçekten de öyle! 1 Mayıs 
1979, ilerici demokratik güçlerin 
mücadelesini güçlendiren, de· 
mokratik hak ve özgiirlükıeri, iş· 
çi sınıfının kazanımlannı koru· 
yan ve geliştiren bir inücadele gü
nü olarak ele alınmalıydı. Tekelci 
büyük sermayenin engellemeleri 
karşısında boyun elımek bir ya· 
na, tersine demokratik hak ve 
özeürlüklerin kalııt üzerinde bıra· 
kılmak için elde edilmedij!1 gös· 
terilmeli, bu hak ve özgürlükler 
kullanılarak yaşama geçirilmeliy· 
di. 

" Doiıru ve yanlış çizgiler ara· 
sındaki aynm, Işte tarn bu nok· 
tada" ortaya çıkı90rdu. Sınıf 
mücadelesinin bu keskin döne· 
mecinde, ya demokratik hak ve 
özgiirlükleri kullanarak yaşama 
geçirmek için baştan sona kadar 
artan bir kararlılıkla mücadele 
edilecek ,ya da ·içerij!i boşaltıı· 
mış bir gövde gösterisiyle bile 
deiıi\. adet yerini bulsun diye bir 
"boy gösterisi" lie yetinilmesi 
kaçınılmaz olacaktı. Böyle bir 
görevin başarılması tüm demok , 
rasi güçlerinin önünde duruyor· 
du. "Boy gösterisi" yapmayı de· 
Iıli de, demokratik hak ve özgiir· 
lüklerin yaşama geçirilmesi için 
mücadele etmeyi görev sayan 
herkesin önünde ... 

"ıZMIR'E ÇARK"IN 
GEREKÇELERI 

Daha 9 Mart günü ızmir' de 
Konak meydanı için rezerv as
Y9n yapanlann bu denli yaşam
sal bir görevin neden başarıl
madıl!ının "gerekçe"lerini yarat
maları hiç de zor olmasa gerekti. 
Konak Meydanı için IGD, Ma· 
den·lş ve Bank·Sen tarafından 
yapılan başvurunun, sözü çok
ça edilen ihraç kararlanndan 
tam altı gün önce yapıldı!!ı YU
RUYUŞ tarafından belirtiimiş· 
ti. Ama Savaş Yolu tarafından 
bu konunun geçiştiriidiCI ve 
hala ihraç kararlarının bir "ge· 

rekçe" olarak sunulmasının ter· 
cih edildi�i göze çarpıyor. Böy· 
lesi "gerekçe"ıerin "inandırıcı" 
Iı�ı göz önüne alınırsa, Yürüyüş' 
ün yazdıklarının yanıtlanması bir 
yana bırakılarak "karalama"lara 
başvurulması da hiç şaşırtıcı ol· 
muyor. 

Savaş Yolu'nun yazdıklarına 
bakılırsa, ıZmir'in tercih edilme· 
sinin temel nedeni Istanbul'daki 
kutlamaların gerçekleşmesi için 
demokratik güçlerin gereksindi�i 
kollektif bir önderli�in bulunma· 
masıdır. Bu durum Savaş Yolu' 
nda şu sözlerle belirtiliyor: 

"1 Mayıs 1979 kutlaması gibi 
tarihsel aç.ıdan önemli bir eylem· 
de gerçekten de ilerici kesimlerin 
güvenini kazanabilecek, tümünü 
temsil edebilecek bir önderli�e 
ihtiyaç ve zorunluluk vardı." 
(Savaş Yolu, Sayı 14) Peki ama, 
"}�j!ınlan devrime hazırlama" 
politikasını benimsediklerini öne 
sürenlerin, sınıf mücadelesi "o· 
yun delıildir" diye ders verme· 
ye kalkışanlann, "böyle bir kol· 
lektif önderlik oluşmuyor, ne 
yapalım" diyerek elleri kollan 
ba�lı, çaresiz, beklemenin er· 
demıerini sıralamalan adetten 
midir? Çaresiz beklemeyi tercih 
ederek, kararlılıkla demokratik 
güçlerin eylem birli�inin ekseni 
olmaya çalışmayı bir kenara bı· 
rakanlann öncü konumunda ol· 
duklan iddiası, bu konumu yal· 
nızca bir müktesep hakkın sonu· 
cu olarak gördüklerini bir kez da· 
ha ortaya çıkarmaktadır. Karar· 
lı bir tutum almanın yolu DISK' 
e bir mektup yazarak, "DtSK'in 
eksikliklerini, geç kalınmasını, 
behzin durumunu" gerekçe ya· 
pıp, " ıZmir'e çark" sinyalini ver· 
rnek, sonra da henüz sokaj!a çık· 
ma yasaj!ı dahi ilan edilmeden, 
çok önceden rezervasyonu ya· 
pılan ızmir'e h,areket etmek ol· 
masa gerektir. 

Böylesi bir kararlı tutumu bir 
kenara koyarak ızmir'e hareket 
edenlerin, başından sonuna ka· 
dar kararlılıkla hareket eden Tür· 
kiye Işçi Partisl'ne "her zaman 
iddialı olduj!u 'Işçi sınıfı öncülü· ' 
j!ü yerine, ntSK'in türlü hesapıM 
Içindeki birkaç tabansız yöneti· 
cilerine ardcılıj!ı tercih etti" suç· 
lamasını yakıştırmalannı neye 
yormalı? 

MAKYAVELIZMDE 
ORTAKlıK 

Sava, Yolu şöyle yazıyor: 
"TIP Fehml Işıklar' ın talimatını 
mı uygular, bu kendi biiecekleri 
iş. Ancak Maden.lş ve dil!er sınıf 
sendikaları, her davranışları ve 
her sözleriyle DISK'in bütünlül!ü
nün üstüne titrediklerini bugüne 
kadar göstermişlerdir (Savaş ya· 
lu, Sayı 15) Gerçekler o denli 
açık seçik ortada kı, "Bu yazı
lanlara Savaş Yolu yazarlarının 
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Kitlelerin 
eylem 

birliğini, 
sınıfsal 

kararlılık 
gerçehleştirir 

biie inandıklannı sanmıyoruz. 
Dün DISK" ten Türkiye Işçi Par
tili sendika yöneticiierinin tasfi· 
yesinde, ya da "UDC" sloganla
nnı haykırmada Fehmi Işıklar iie 
birlikte kimlerin davrandıl!ını u· 
nutuldu mu sanılıyor? 

Türkiye Işçi Partiiiier akıı al· 
maz yöntemlerle, en kabasından 
en incesine kadar makyavelist 
politikalarla Fehmi Işıklar ben· 
zerleriyle kurulan "kutsal itti· 
faklar" sonucunda tasfiye edilir· 
ken ve sınıf sendikalan Mehmet 
K ılınç gibiierine peşkeş çekiiir· 
ken bugün de yineledilti bilimsel 
sosyalist hareketin dol!rulannı 
dile getiren ve yaşama geçiren, 
Türkiye Işçi Partisi'nden başkası 
deltildi. 

Sınıf sendikalarının sınıf uz· 
laşmacılarna terk edilmesinin 
karşısına yalnızca Türkiye Işçi 
Partiliier çıkıyordu. 

Çünkü bu sınıf mevzilerini 
sınıf uzlaşmacılanna ra�men 
tahkim edip yaratanlar. örne
ltin Bursa'da lşıklar'ın başında 
olduiıu Çaj!daş Metal-İ ş'in anti· 
DISK tutumuna karşın Maden
Işi yıkılmaz yapanlar gene bi· 
limsel sosyalistlerd\. 

Ama Fehmi Işıklar'ı "işçi 
sınıfı adına" destekleyenler de 
bugün Savaş Yolu'nu çıkaranlar· 
dan başkası olmasa gerektir. Po
litika Gazetesi DISK yürütme 
kurulunda UDC yüzünden ortaya 
çıkan bölünmeden sonra, "UDC" 
nin en hızlı savunuculanndan 
biri kesiien ve ızmir'de, Adana' 
da yaptıj!ı konuşmalarda "UDC" 
yi savunarak biiimsel sosyalistle. 
re çatan Işıklar'ın konuşmaları
nı manşetlere çıkartıyordu. 

Politika Gazetesi, "kutsal it
tifak"ı ve onun taraflanndan bi· 
risi olan, dönemin DISK örgüt
lenme Dairesi Başkanı Işıklar'ı 
överek şunlan yazacaktı "Genel 
Kurul' dan kaçanlar ve DISK Ge
nel Başkanına, Genel Sekreterine 
ve örgütlenme Dairesi Başkanına 
karşı çıkanlar, Işverenler, mao
cular ve faşist hareket tarafından 
destekleniyar. Kemal Türkler ve 
iki arkadaşı da Işçi sınıfı tarafın
dan" (Politika, 15 Ekim 1977) 
DISK temsilciler toplantısında 
da Işıklar "ey işçi sınıfı o kadar 
hızlı iierllyorsıın kı peşinden yal· 
nızca biz gelebiidik" diyerek 
kendisine düzüien övgüler için 
teşekkür edecekti. Şu sözler 
Işıklar'a övgüier düzUidü�ü gün
lerde gene Politika Gazetesinde 
yer alıyordu. "Dün övdültüne bu· 
gün sövenleri, yüzüne dost görü
nüp arkadan vuranları, birşeyin 
Içindeyken onu savunanları, dış· 
lanınca saldıraniarı, bir bulanık
lıktan yararlanıp birşeyler kap· 
maya çalışanları, düşman sayıp 
al!ız dolusu küfıir etllkieriyle dı· 

ledilti ve işine, çıkarına geldilti 
zaman beraber olmaktan, işbir· 
ii lt i yapmaktan çekinmeyenle· 
ri eleyecektir bu eleyici" (po· 
litika, 14 Ekim 1977) 

"Düşman sayıp küfıir ettikie· 
riyle diiedij!i ve işine çıkanna 
geldij!i zaman" biraraya gelenle. 
rin, bugüne kadar iikeli tutumun· 
dan en ufak bir ödün vermeyen 
Türkiye Işçi Partiiileri, "DISK 
yöneticiierinin peşine takılmak",  
" Işıklar'dan talimat almak"la 
suçlamalan için, böylesi "kut
sal ittifaklan" deltişmez ve ev
rensel birer "iike olarak görmele
ri gerekiyor. 

Gene, demokratik hak ve öz· 
gürlükleri yaşama geçirmek içir 
Istanbul dışında seçenek tanı· 
mayan biiimsel sosyalistlere, 
"ızmir'deki kalabahltın onda bi· 
rini toplayabiieceiıine inansanız, 
dej!il İzmır'e dünyanın öbür ucu· 
na kadar koşabiieceltinizi inkar 
edebilir misiniz" sorusunu, an· 
cak kitlelerin bir eylemi gerçek
leştirmek için bir araya gelerek 
maddi bir güç oluşturabilecelti 
gerçeltini bir kenara bırakıp, 
"kalabalık" toplayarak boy gös
terisi yapma� evrensel bir ilke 
olarak kabul ederıler sorabilir. 

Biiimsel sosyalistleri "DISK' 
i� peşine takılmak" ile suçla
yanlann, 1 Ma�s 1979' daki ter· 
cih "gerekçe"lerinden birisi de 
şöyle: "Faşist tırmanışı faşizme 
dönüştürmeyl özleyen kimiieri 
için 1 Mayıs bulunmaz bir fırsat
tı. Ordu içinden bir darbe söy
lentHerinin yabancı gazetelerde 
görüldüj!ü bir dönemde, büyük 
olaylara ve kan dökülmesine ne
den olacak bir 1 Mayıs hem hü
kümeti götürür, hem de faşizmi 
yaklaştırabiiirdi." (Savaş Yolu, 
sayı 14, 1 Mayıs'ın damgasını 
yiyen iki hafta) 

Böyle bir "gerekçe"yi suna· 
bilmek için verili koşulian yal· 
nızca "yabancı gazete"lerden öj!· 
renrnek gerekiyor. Hem bizlere, 
"devrimci politika"nın ne oldu· 
i!unu öltreten Savaş Yolu' ndan 
başkası da deltiL Şöyle yazıh· 
yar, aynısayıda, bir başka yazı· 
da: "Fazla iieri gitmeyeıım, bu 
hükümetten ancak yapabileceltl 
kadar· isteyelim, sonra faşizm ge· 
lir" türünden görüşlerle, yıilınla· 
rın savaş ım gücüne güvensizlik 
tohumlan eken, eylemsizlil!I ve 
yılgınlıltı politika yapan, yı�ın
ların göziine küi serpen bunlar· 
dır" (Savaş Yolu sayı 14, Dev· 
rimci Politika) 

AMAÇ KARA ÇALMAK MI? 

Artık 1 Mayıs'ta tekelci, bü
yük sermaye tarafından gösteri
len yerlere taşınmanın nasıl bir 
"icazet"i gerektirdil!ini bir kez 

daha yinelemenin yaran yok. 
Ama Savaş Yolu'nun "Icazet" 
konusunda görüşleri oldukça de· 
j!işik: "önce şu "icazet" sorunu. 
.. Kendilerine gerçekte neyseler 
adlan verilerek legal sosyalist 
parti" denilmesinden bile alı· 
nanlar "icazet'" sözünü kullanır· 
ken dikkatli olmalıdırlar. Bir 
başkası da çıkar, sıkıyönetimin 
1 Mayıs tutuklulannı 20 günde 
tahliye etmesini, demokrasi güç. 
lerinin bu konudaki ortak ve ka· 
rarlı tepkisine ve Türkiye'de de· 
makrasi güçlerinin aldılıı yola 
dej!il de, burjuvazinin sosyalist 
partilere " icazetti" davranması· 
na baj!layıverir. Hatta hatta, bu 
partilerin varlıj!ının bile asgari 
bir demokratik adım olduj!unu 
görmezlikten gelerek, varlıklan· 
na "icazet" deyiverir. Yine, tüm 
ilerici, demokrat ya�nlann sıkı· 
yönetirnce yasaklanmış olduj!u 
bir sırada' halen sıkıyönetim böl· 
gelerinde de yayırılanabUen ıkı 
derginin Yürüyüş ve Birlik olma
sına da aynı gözle bakabUIr -" 
Ej!er bunlar "bir başkuı"mn de
ilil de Savaş Yolu'nun ıörüşleriy
se açık açık yazılabilmeııdir. Bu 
sözlere inanıhyorsa, açıkça söy
lemek, söyleyerıler için bir "iö
rev" de sayılabilir. Ama eiler 
inanılmıyarsa "bir Iıqkuı"na 
sıilınmak, bu talihsiz kelime 
oyunlanna başvurmak niye? Yal
nızca işçi sınıfının politik hare
ketine kara çalmak mı amaç? 

Şu sözler gene Savaş Yolu' 
nda yer alıyor: "Türkiye'de 1 
Mayıs'ın kutlanmasının artık en
gellenemeyeceiıi, 1 Ma�'ID 1'
çı sınıfl'ıın ve de",okrasl güçle
rinin kazanım hanesine, sııırınır. 
bi� biçu..de yazıldli!ı, demokra
tik hak ve özgürlüklerin, demok
ratik, kazanımtann gaapedilmesi
nin hi?bir şekilde suskurılukla 
geçiştlrilmeyecei!i... 1 Mayıs tu
tuklulannın serbest bırakılması 
Isteminde ve bu isternın sonuç
lanmasında açıkça görüldü" Evet 
doltru! Ne var kı bu sözlerle, Sa
vaş Yolu'nun "eiler, 1 Ma�s'ta 
birileri tek başına kalmışsa, bun
lann 1 Mayıs'ı lzmir'de kutlayan 
onbinler dej!il, bu suçlamayı ya
panlar oldul!unu yadsıyabilecek 
bir tek sa� duyulu vatandaş yok
tur" sözlerini baildaştırmak tek 
bir koşulia; "sai! duyulu" vatan
daşlan yalnızca sıkıyönetim bU
dirilerindeki gibi tanımlayabil
rnek koşulu ile olanakhdır. 

El!er Savaş Yolu yazarlan 
yazdıkları gibi, "1 Mayıs'ın I,çl 
sınıfının ve demokrasi güçlerinin 
kazanım hanesine silinmez bir bi
çimde yazıldıl!ı"na Inanıyorlar
sa, bu eylemi gerçekleştirerek bu 
sonuçlann yaratılmasının önciüü
i!ünii yapan Işçi sınıfının poııtik 
hareketine de kara çalmayı bir 
yana bırakmahd,rlar. 



Kollektif üretimde 
değer 

Sovyetler Blrll�l'ndekl sekı· 
zlnci günümüzdü. Bu sürenin iki 
güne yakınmı Moskova'da, dört 
gününü Tlflls'te, ıkı gününü de 
Batum 'da geçlrınlştlk. 

15 Mart günü Batum' dan ha· 
reket etmiş bir saat uçak yolcu· 
lu�ndan sonra ölıle saatlerinde 
tekrar Tlflls'e dönmüştük,., 

Oldukça delılşlk ve yo�n bir 
gezl programının sekizinci gün 
duraRında, Tiflis'te kaldılıımlZ 
Iveria Otell'nde bizi ziyaret eden 
iki gazeteci ekibi bizden gezl iz· 
lenimlerimlzi soruyordu, Ilki A· 
jans Novosti Press muhabiri, öte· 
ki de Tiflis'te yayınlanan "Va· 
tan" gazetesi muhabiril'dı' Ilki 
erkek; ikincisi de hanun muha· 
birdi. 

Birer saat arahklarla görüşti> 
eümüz meslektaşlar bana da soru 
yönelttiklerinde verdieim yanıt· 
lann şöyle bir bölümünü hatırlı· 
yorum: 

"-Sovyetler Birlilıi'nde bulun· 
du�muz süre içinde yalnızca bi· 
ze gösterilen sıcak konukseverli. 
eln tanıeı deelliz, Yaşamın göz· 
ledieimiz her alan ve anında 
Sovyet emekçi halkının dostça 
ve kardeşçe baelarla örülmüş 
sevgi, saygı ve dayanışma duygu· 
ları)'la birbirlerir." pek sargın ol· 
duklarına da tanık olduk. Ama 
gördülıüm bir olayın dışında . . .  " 

Sözümün burasında çevirmen 
Guram ve gazeteci meslektaş 
adeta Istemeyerek yana devrilen 
bir vazonun ardındaki titizlen· 
meyle sordular: 

"-Acaba sizi üzen bir şey mi 
oldu? ..  " 

Kendilerine beni dinlemeye 
devam etmelerini Istedim. 

"-Iki kişi bir bahçenin köşe· 
sinde birbirlerini bellerinden tut· 
mu,lar tartaklıyorlardı . .  , Bunu 
görnüm . . .  " 

Benim gülümsememe karşm 
onlar tanık oidu�nı bu oiaydan, 
yadırgadıklarını l1eili ederek, pek 
hoşnut kalmamışlardı. 

Devam ettim: 
"-Gördülılım bu iki kişi, min· 

nacık iki çocuktu. Birbirleriyle 
güreş mi ediyorlardı, oyun mu 
oynuyorlardı doerusu onu iyi se· 
çemedim" . . .  

O zaman bir kahkaha yükseldi 
Guram'dan ve meslektaştan ... , 

Bir saat sonra aynı şeyleri 
söyledilıimde "Vatan" gazetesi 
muhabiri bayan meslektaş da 
sözlerimin bura�nnda bir ara ya· 
dırgayarak duraklayacak, ama 
sonunda o da gülecekti. 

"-Atacanlar ... " 
Başta Gürcüce olmak üzere 

Rusça, Azerice ve çeşitli diller· 
den günlük 35 gazetenin yayın· 
landıeı Tiflis'te meslektaşlara 
bunlan söylerken amacım fanta· 
zi yapmak deeildi. :toıda, sokak· 
ta, otelde, lokantada, dükkanda, 
evde, metroda, uçakta, trende 
her yerde toplumsal ııı,kilere 
egemen olan ölçü, saygı ve ciddi· 
yetln ulaştıRı estetiCin tanıkheı· 
nı yapıyordum sadece. 

Bu estetik kar,ıhkh bir gülüm· 
semeyle tamamlanabilir ... 

... .*. . .. 

Şımdı Isterseniz o iki mınna· 
cık Çocueu gördüAüm yere gele· 

lim ... Demek kı Batum:un Aha· 
şeni Köyü Kolhoz merkezinde· 
yiz ... 

1 3  Mart sabahı Tlflis'ten bın· 
dieimiz küçük ve sevimli Yakob· 
lev uÇ8eı bir saat sonra Baturn 
havaalanına indielnde bizi Ba· 
tum Valisi Revaz Bakradze karşı· 
ladı. Daha önce Tiflis'te kültür 
merkezinde karşılaştıRımız Re· 
vaz Beyi tanıyoruz arbk. Güler· 
yüzlü, şe n·şa kra k, babacan bir 
adam. Konuşurken "Ben Laz'· 
un" diyor. Konuşup, anlaşacak 
kadar da Türkçe biliyor. Bu ara· 
da ö�reniyoruz ki, biz Acaris· 
tan 'a gelmişiz, Batum 'u da içine 
alan Acarlstan Cumhuriyeti'ne. 
300 bin nüfuslu baeımsız, Cede· 
ratiC bir cumhuriyet; Gürcistan'· 
m içinde . . .  

Otomobillerimize binerken, 
Revaz Bey ilk önce Ba tum yöre· 
sinin en eski kolhoı merkezini 
görmek islA!yip, istemedieimizi 
soruyor. Aslında program hep 
böyle oluşuyor: 

"- Şuralar şuralar var. Git· 
mek ister misiniz?, , "  

"-Isteriz! " 
"-Haydi buyrun . . .  " 
Izmirl alın, ıskenderun'u ahn 

bir coera(ya içinde yoeurun, ye· 
şillieı bol olsun, denizi, mavisi u· 
nutulmasın işte size Batunı. 

Batum 'un kıyı yolunu aşıyo-

Kolhaz 
Başkanı 
Kukuri 
Dumbadze 

ruz, ıeçlp çay bahçelerinin' içine 
dahyoruz ... Şansunıu güneş var. 
Yeşilin envai çeşidi cirit atıyor 
doeada... Ve Ahaşeni Kolhoz 
Merkezj'ne geliyoruz .. .  

Bizi Kolhoı Başkanı Kukuri 
Dumbalze ve yardımcıları karşı· 
lıyor. özgün bir mimarisi olan 
bu Kolhoz binası. düzenli ve te· 
miz göriinümüyle canlı bir mer· 
kez olduCunu ilk anda duyuru· 
yor. 

Sovyetler BirliRl'nde sayısı 30 
bine yakın kolhozdan blrlslydi 
burası. Kollektif üretim ve eko

. nomi esasına dayalı kollektif 
çiCtlikler. Batum'da 17 kolhoı, 7 
sovhoz vardı .. 

Kolhoz başkanı Kukuri Dum· 
badze'nin odasına çıkıyoruz. 
Dumbadze bir yıldır bu görevde 
bulunuyor. Daha önce Moskova' 
da pedagoji öerenimi görmüş, 
Komsomol, parti okulunu bitir· 
miş. Bize bilgiler veriyor ve soru· 
lanmızı yanıtlıyor. 50 yıllık bu 
kolhoz 1400 aileyl kapsıyor, 
çay, narenciye, defne ve zeytın 
üretiliyor, hayvancılık yapılıyor, 
Bu kolhozun yıllık kazancı 2,5 
milyon ruble. Bu 2,5 mlıyon 
ruble'nln yüzde 60'ı çalı,anlann, 
Geri kalan bölümün bir kısmı 
kolhozun gereksinim duydueu 
araç ve gereç alımına gidiyor, 
bir kısmı da kolhoz kasasında re· 

zerv olarak tutuluyor. Geri kalan 
yüıde 5 'Ilk bölümü de devlete ve· 
riliyor. 

Kolhoz alanı içinde ev ve bah· 
çelerin sahipli elni yapan kolhoz 
emekçileri bahçelerinde yetiştir· 
dikleri üriinleri ayrıca pazarda sa· 
tarak deeerlendiriyorlar. Kolhoz 
merkezinde araç ve gereç onanm 
atölyeleri, garaj, makına parkı 
bulunuyor. Işlenen topraklar her 
yıl artınlıyor. 

Kolhozun 25 yataklı bir has
tahanesi var. Hastahanede 5 dok· 
tor 25 bemşire görev yapıyor. 

Kolhoz'un okuluna ııldlyoruz, 
704 çocu�n okudueu, 54 öe· 
retmenln görev yaptılı, en fazla 
35'er kişilik sınıflann bulundu� 
bu okuı l mııyon 200 bın ruble· 
ye maloimu,. Okul Müdür Slorl· 

,ze Makar 60 ya,ına bumı" 
emekliUei gelml, tecrübell bir e· 
litim emekçis!. Savaşa da kabı' 
mı, ve nişan almış olan Makat 
Hoca emekUIIII düşünmüyor 
" Daha eörev yapacak çaldayım" 
diyor. 

Okulun ö Rretmenleriyle tan� 
şıp, konuştuktan sonra tekrar 
Kolhoz merkezine dönüyoruz. 
Büyük konfera"ns salonunda ço
cuklann haftalık olaean konse· 
rlne davet ediliyoruz. Salonun 
balkonuna oturdu�muzcıa kör· 
peclk elleriyle, konukları selam· 
lıyor ve aııu,lıyorlar, yani bizle
ri... Biraz sonra gösterileri başlı· 
yor. Şarkılı, türkülü, Çaliılı, 
danslı, oyunlu bir göılA!rl dizisi 
bu. Salonu dolduran tertemlz gi· 
yimU, nOfeli küçükler kalabaheı, 
yeri sırası geldıelnde güzelce al· 
kışlıyor sahnedeki arkada,larını. 

Bir ara balkona, yanunıza ge· 
len bir arkada,ları bize eüJler, 
çiçekler veriyor, Aha,enl Kolho· 
zu okulunun küçüklerinin arma· 

eanı bu çiçekler, onlar gibi ko
kuyorlar ... 

Gösterileri bir süre izlediklen 
sonra Vali Revaz Bey "isteneniz 
bir kolhoı emekçlsi arkadqın 
evine gidelim konuk olalım" dı· 
yor, Kolhoz'dan çıkıyoruz. Bina· 
nın çıkışında ııene bir sayıı 
köşes!. Sava,ta, vatan1an ıçın, 
bUlÜlller ıçın, ban� ıçın, çocuk· 
lar, şarkılar türküler, oyunlar, çı· 
çekler için ölen kolhoz .mekçl· 
lerinin fotoRratlan ölüyor du· 
varian, Binbir özenle derl.nlp, 
toparlaDlnıt ve camh çerç ..... I.r
de korunan bu fotoRraflar cınlı· 
lıklanndan bır .. y yitirmiyor· 
lar ... 

Kolhoz emekçn.rlııden Eabed 
Şerva,ldze'nln çay ve m.yva 
bahçeleri &rUlndakl tepadekl 
evine çıktıRımızcla, nefll çıçek 
kokuları arasında Baturn Umanı 
ayaeunlZlD altındaydı. Kana 
Leyla ile Kızı KuııuD bizi kapıda 
kar,ılarlarken, bır senatörün de· 
ylmiyle anClk Istanbul' da Cad· 
de bostanda rutlanabnecek güzel· 
likfe bir evden içeri ııtrIyonız ... 
Sade, tertemiz, çiceklerie ölü 
bir ev .. 

Ve gene alabUdiıılne yemek, 
meyva ve şarapla dolu uzun ye
mek masasına oturmadan önce e
vin ve marızaranın güzeıııelnl dUe 
eetiren ekibimize ev sahibi Şer· 
,avldze ve kolhoz başkanı Dum· 
batıe ,unlan söylüyorlar: 

"-Bır daha bu eve ııeldillniz· 
de ev sahibini aramayın', Evin &a
hibi slzleninlz • Siz blzbn kOm' 
,umuz, dostumuz ve kardeşi· 
mlzslniz ... " 

Muabqını yani Tamada'yı 
&eçlyonız. Bu masanın Tamadaaı 
kolhoz batkanı Dumbadze. Ba· 
tum Valisi Revaz Bey, bizi bura· 
ya getiren otomobillerin ,oförle· 
ri, bizler, Kolhozun matematik· 
çisi ev sahibi Eıhed Şerva,ldze 
masaya oturuyoruz, Bır süre son· 
ra kolhozun �iiltür Merkezi Mi> 
düN Şofa Turmanidze Ile kolho
zun tiyatro yönetmeni Altandil 
Diyasamidze de geUyorlar, tanı· 
,ıyoruz kendileriyle, sıcak soh· 
beller ba,lıyor ... 

Demokratik bir yönetim biri· 
mi olan kolhozlar, koUektlf üre· 

retim ve ekonomik merkezler ol· 
dueu kadar, kültürel ve sanat de· 
eerlerlnin tohumlannın da ilk 
yeşertildiei fidelikler ıibl. 

Daha sonra aramıza kolhozun 
korusundan bir ekip de dahil o· 
luyor. 

Nergis Diyasamidze, Merl A· 
nastasiadls, gitarist Viktor Mika· 
ledze ve Nada Masırapişvili 
şarkılar söylüyorlar, Koro Şefi 
Zurap Zoidze ... 

Hatum 'aa Ara,.n; kolho%unda .m.kçi .vleri 
Bu koro Moskova'ya da gidip 

konserler vermişti, güzel çahp, 
çok güzel söylüyorlardı ... 
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İsrail Komünis t Partisi 

Barışın yolu 
uluslararası dayanışma 

Mısır'la İsrail arasında Was
hington'da bir sahte "barış" an
laşmasının imzalanmasından bu 
yana yaklaşık üç ay geçti. An
laşma imzalandıgı "rada dünya
nın barışçı ve ilerici güçleri, bu
nun gerçekte bir "savaş t l  anlaş
ması olacaAını belirtiyorlardı. Bu 
anlaşma, ısrail'in OrtadoAu Arap 
halklarına ve özellikle Filistin 
halkına karşı izlediAi saldırgan 
politikanın daha da hızlandani
ması anlamına gelecekti. Beyaz 
Saray anlaşmasındaıı.-bu yana ge
çen üç ay, banş güçlerinin bu 
deAerlendirmesini doAruladı. 

Mısır-ısrail anlaşmasının sal
dırgan ve savaşÇı niteliAine en 
kararlı karşı çıkan güçlerden bi
ri, ısrail Komünist Partisi'ydi. Iş
gal altındaki Filistln ve Arap top
raklarında da !sraiı saldırganlıgı
na karşı mücadelenin önderllA'i
ni yürüten ıSrail Komünist Parti
si, ülke içinde de MıSlf-1srail an
laşmasına karşı kitlesel direnişle-. 
rin başını çekmişti. 

ısrail Komünist Partisi Merkez 
Komitesi üyesi Felicia Langer, 
geçtiAimiz ay Frunce Nouvel/e 
dergisinin sorularını yanıtladı. 
IKP'nin barış anlaşmaaına karşı 
çıkma nedenlerini açıkladıktan 
sonra, anlaşmanın Şeria nehrinin 
batısındaki ve Gazze bölgesinde
ki Filistiniiiere "özerklik" tarun
masına ilişkin hükümleri konu-

. sunda şöyle dedi: 

daki ısrail kolonileşmesini kalıcı
laştırmak tır. 

"Bugün işgal altındaki toprak
larda l lO'u aşkın ısrail yerleşme 
merkezi vardır_ Buralardaki bele
diyeler, üzerinde kuruldukları 
Arap köylerine karşı baııımsız 
birer hukuki işlerlik kazandır
mak üzere kurulmuştur. 

"Begin 'in gözünde özerklik 
konusuna gelince. yeni 'keşfedi
len' bir kavramdan söz etmek ge
rekir. Bu, toprakların özerkliııi 
yerine. bu topraklar üzerinde ya
şayan 'toplulukların özerkli!!i' 
kavraırudır. Böylece, kendi top
raklarında kalan Filistinliler de, 
OrtedoAu kamplanndaki göç
menlerinkjne yakın bir konuma 
sahip olacaklardır." 

IKP Merkez Komitesi üyesi 
Langer, ısrail'li Araplar üzerinde
ki bir soruyu da şöyle yanıtladı: 

"!srail'li Araplar, !srail devle
tinin yurttaşları olan Filistinliler
dir. 

"Onlara karşı yükümlülükleri 
yerine getirmeyen ise ısrail hükü· 
metidir. Aynmcılık ve gaap, 
hükümetin ıSrail'li Araplara karŞı 
yarı resmi politikaaıdır. 

"Bugün için en zor durumda 
bulunanlar, Neguev bölgesindeki 
bedevilerdir. ısrail'in Sina'dan 
çekilmesinin başlıca konusunu 
bu topraklar oluşturacaktır. Si-

_ na'da bir hava üssü kurmayı plan
layan !srail Hükümeti bu bölge
de yaysın bir mülksüzleştirmeye 

girişecektir. Aynı şekilde Or;"a 
bölgesinin halkı da evlerinden sö
külmüş, tıpkı işgal altındaki top
raklarda yaşayanlar gibi bir baş
ka Arap köyünde göçmen olarak 
yaşamaya zorlanıruştır. 

"ıSrail'li Arapların sayısı bu
gün yarım milyonu aşmaktadır 
ve ülkemizde ilerici bir rol oyna
maktadırlar. özellikle Partimizin 
yönetiminde ısrail'li arapların bu 
işlevini gözlernek mümkündür. ' i  

IKP yöneticisi dah� sonra Is-
_ rail'li ve Arap demokratik güçle

rin arasındaki bugünkü ilişkilere 
de!!indi. Langer'in konuyla ilgili 
yanıtı şöyleydi: 

"Dünya Banş Konseyi tara
fından geçenlerde Bale kentinde 
düzenlenen Filistin Halkıyla Da
yanışma Toplantısına ısrail Banş 
güçlerini temsil eden bir delegaa
yon katıldı. Delegasyonda Parti

. mizin Politik Büro Üyesi Uzi 
Burstein, 'Ortadoi!u'da Adil Bir 
Barış Komitesi'nin temsilcisi 
Emile Habibi ve ben bulunuyor
duk. 

"Bu toplantıda Arap delegeler 
ve özellikle FKö politik depart
man şefi Faruk Kaddumi tarafın
dan çok sıcak bir biçimde karşı
landık. Toplantıda işgal altındaki 
topraklardaki durum, buralarda 
süren mücadele ve İsrail demok
rat1annın dayanışma"yla ilgili 
bir rapor benim tarafımdan su· 
nuldu. Toplantı sonunda FKö 
temsilcisi ısrail barış güçlerine 

ısrail topraklarında 
Arap ve Filistinli 

emekçiler 
barış ve bağımsızlık 

mücadelesini 
sürdürüyor 

teşekkürlerini dile setirdi." 
France Nouuelle 'in kendisiy

le yaptı!!ı görüşmenin son bölü
münde IKP Merkez Komitesi 
üyesi Felicia Langer, Ortado
�u'dakj barış mücadelesinin ni
hai başansına olan inancını dile 

getirdi. Lanser, sözlerini tamam
larken, bütün olumlu faktörlere 
raıımen bu bqarıya Iliden yolun 
hila uzun oldui!unu ve tehlike
lerin hala CanIı oldultunu vurgu. 
ladı. "Anlaşmada söz konusu olan 

aa1a 'özerklik' deAildir. Kaldı ki 
serçek bir özerklik olsa bile bu 
da kabul edilemez, çünkü Filistin 
halklDIn bai!ımaız bir ulusal dev
let kiınna hakkı vardır. Buna 
karşılık anlaşmanın öngördü!!ü, 
ısrail esemenliııinin sürdürülmesi, 
selecekte !sraiı devletinin kom
şusu olacak bir Filistin devleti
nin malı olan Arap toprakların-

Helsinki anlasınasından 
Avrupa saldırinazlık paktına 

Sovyetler Birliği, bir süre ön- zırIanıp yürürlüğe sokulabnecek· 
ce Avrupa Güvenlik ve Işbirliği tir." 

NIKARAGUA'DA 
ULUSAL YURTSEVER CEPHE 

BAŞKENT MANAGUA'DA 
Nlkaragua Sosyalist PartıSı ve Sandlnista Ge

rnlalannan birlikte oluşturdukları Ulusal Yurtse- i 
ver Cephe, Nikaragua'nın en büyük kenUerinden 
Leon, Esteti, Matagalpa \e Masaya kenUerlnde 
kontrolü eline geçirdi. Ulusal Yurtsever Cephe 
gerillaları, artık başkent Managua'da, Somnza 
diktatörlü#ü'ne son darbeyi vurmak için savaşı
yorlar. Somoza canlsı, Managua'da, bulunduj!u 
bir sığınaktan yönetti�i kendine bal!lı birlikierle 

' kadın, erkek, çocuk demeden, ağır silahlar ve u
çek1arla slvU halkın da bulundul!u bölgeleri 
bombalatıyor. ölü say�ını hiçbir ajans kesin o
larak bildiremiyor. UYC gerillalan, Somoza'nın 
başkanbk sarayına bir kilometre yaklaşmış du
rumda. Gerillalar, hava kuvvetlerini e tkisizleştir
mek için Managus havaalanına dol!ru etkili bir 
saldınya geçtller. Bu arada Hava KuvveUeri'ne 
bağlı bır pilot kuUandığl bır savaş uçağı ile bır
IIkt.ı UYC sanarına geçerek, ManagU8 askeri ha
vaalanuu bombaladı. 
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kıtadan 5 "a"erler 

çarpışmalann yoj!unlaşması üzerine ABD 
hüküıne.ti, ilkedeki Amerika'lıların tahlıyesine 
başladı_ 61 A!Derika'lı uçek1a Panama 'ya nakle
dUdl. Gene birçok Avrupa ilkesi de, kendı va
tandaşlannı boııaltma hazırlıklanna başladı_ 

Nlkaragua Işçi Sınıfı Partisi ve Sandlnlsta 
gerillalan, aynı cephe ıçınde katD Somoza 
diktatörlüğünü devinnek Için son kurşıınlarını 
atı�orlar. Somoza'nın sonunun da Iran Şahı'nın 
sonu·ndan farksız olaca{!ı muhakkaktır! 

BA(;LANTlSIZLAR HAREKETlNıN 
SORUNLARI 

KÜBA'DA ÇÖZÜLECEK 
önümüzdeki Eylil ayında Küba'nın başkenti 

Havana'da yapılacak olan Bağlantısızlar Hareke
ti 6. Doruk Toplan tısı için yapılan ve 25 üi ke
dışişleri bakanlanndan oluşan BaıılantıSlzlar Eş
güdüm Toplantısını Sri Lanka'nın başkenti Ko
lombo'da yapıldı. Bu toplanb, bağlantısızlıır ha
reketinin başlangıcından bugüne yapılan "en 
zor ve çetin konferans" olarak nltelendl. Top
lantının, bırıncı önemli konusu, saldırgan ısrail 
ile ihanet anlaşması yapan Mısır'ın hareketten 
ihraç edilmeslydi. Ikinci sorun da, Kamboçya' 
yı Konferans'da devrim Pol Pot yönetiminin ml 
yoksa devrimci Heng SalJlrin yönetlmlnin mi 
temsil edeceğlydi. Bağlantısız ülkeler hareketine 
doğrultusunu veren antiemperyalist ül kelerin 
tutumu, Havan a'da yapılacak olan Konfe rans'da 
her Iki sorunu da çözecek asıl etkendir. 

Konferansına katılan devletler Bilindiği gibi bir süreden beri, 
arasında bir saldırınazlık paktı ABD 'nin önderlik ettiği NATO 
imza1anrnaSl önerisini açıklamış- üyesi devletler, kendilerinin bir 
h_ Sovyetler Birliği, böyle bir uluslararası çatışmada nükleer 
saldırmazlık paktırun, Helsinki silahlan ilk kez kullanacak taraf 
Anlaşması'nın yöneldiği amacı olabneceklerine dayanan bir as
yakınlaştıracak belirleyici bir keri stareteji üzerinde duruyor· 
adım olacağmı ve Avrupa'da ve \ardı. Bu, nükleer silahlann S05-
dünyada politik yurnuşamadan yüt ülkelere karŞı bir tehdit 
askeri yumuşaıraya köklü bir ge- aracı olarak açıkça öne siiıülmesi 
çişin ilk adımını oluşturacağını anlamını taşıyordu_ "Sınırlı nük· 
belirtmişti_ leer savaş " stratejm adı verilen 

Sovyetler Birliği'nde yaym\a
nan "Yeni Zamanlar" dergisinin 
son sayısmda bu konudaki Sov· 
yet önerisine değinilerek, öneri
nin Birleşmiş Milletler Tüzüğün. 
de yer alan temel ilkelerle de 
tam bir uyum içlııde olduğu be
lirtildi_ " Yeni Zaınanlar"da ya
yınlanan yazıda, gerek nükleer 
gerekse geleneksel silahlann ük 
olarak. kullanılmaması sorunu
nun böyle bir paktm imzalan
masında büyük güçlükler yarat
mayacağı vurgulanarak şöyle 
dendi: "Anlaşma iştirakç�i dev
letlerin iyi niyeti burada belir
leyici olacaktır. Kannaşık bir de
netleme mekanizmasının kurul
ması gibi sorunlar da ortaya çık· 
mayabilecektir. Bu nedenle sal
dınnazlık pakb, silahlarm sınır
\andınıması ve ortadan kaldırıl
masıyla ügi!i anlaşmalardan fark
lı olarak en yakın zamanda ha. 

.bu yeni saldırgan strateji, gerek 
SSCB ve ABD arasındaki gerekse 
Avrupa düzeyindeki siJaIısızIan· 
ma girişimlerinin belta1anması 
için de bir silah olarak öne siirii
lüyordu_ 

Sovyetler Birliği'nin yeni öne
risi, nükleer bir. saviLş hazırlıkla· 
rını sürdürerek siJaIısızIanma &iri. 
şimierinin de önüne taş koyan 
bu taktiklere karşı etkili bir ce
vap olmuştur. Dahası yeni Sov· 
yet önerisi, He\sinki AnIaşınasııı
dan, Avrupa'da karşıt blokların 
dağıtılması yönündeki ıidımlara 
doğru nerlenmesinde � çok 
güçlü bir faktör olacaktır. TümO 
Varşova Paktı ve NA TO üyesi 
o\an devletler araSında bir kOL
lektif saldırınazlık paktırun Imza· 
lanması. Avrupa'da ve tüm dOıı
yada karşıIıkIı JÜVen ve ifbirlllf 
ortamınm yaratılmuı için sGrd6-
riüen mücadeleye &üçlO bır mne 
kazandıracaktır _ 



Sudan'da Numeyrl yönetImIn
deki askeri darbe 25 Mayıs 1969'da 
gerçekleşmişti. Kitle hareketinin o 
dönemdeki düşük düzeyini deR er
lendirerek böyle bir darbeden yana 
tutum almayan Sudan Komünist 
Partisi, Numeyri'nin ve "Hür Subay
lar"ın ilerici ve anti-emperyalist ko. 
numlarına dayanarak, daha sonra 
hükümeti destekleme kararı almıştı. 
Ne var ki kısa sürede SKP'ne karşı 
bir baskı politikası yiirürlülte kon
du. Partide bır bölünme yaratma gi_ 
rlşirrJeri hızlandı, Parti yasaklandı 
ve Genel Sekreter Abdüıhalik Mah
çup ülkeden çıkarıldı. Aynı zaman
da bütün demokratik güçleri hedef 
alan bu terör karşısında, SKP, ba· 
i!lmslZ variıRını koruyabilmek için 
dövüşrnek zorunda kaldı. 

Temmuz 1971 'de ilerici subaylar 
·.arafından başlatılan bir girişimin 
başarısızlıRa ui!raması ertesinde da
ha yoj!un bir baskı kampanyası açıl
dı ve kampanya sırasında SKP Ge
nel Sekreteri Mahçup, Sendikalar 
Birlilti Genel Sekreteri Muhammed 
El Şeyh ve yirmi bin dolayında ko
münist ve demokrat katlediidi. 

Ne var ki Numeyri'nin terör re
jimi son yıllarda gedikler vermeye 
başladı, Afrika kıtaSılUn sayıca en 
gelişmiş işçi sınıflarından birini ba
rındıran Sudan'da sanayi ve tarım 
işçilerinin 197 B yılındaki yoi!un 
grev hareketleri, rejimin zayıflama
sının başlıca etkenini oluşturuyor
du.  

Sudan Komünist Partisi de 1973'  
ten bu yana stratejısinin başlıca un· 
suru olarak genel bir politik grevin 
örgütlenmesi hedefini başa alıyor
du. SKP, ülkede demokratik bir re
jimin kurulabilmesi için terör dü
zenine muhalefet eden tüm güçlerin 
birli!!ini sa!!lamaya yöneliyordu. 
Yoi!un antı-komünist baskı dönem
lerinde de Parti'nin yönetiminin -
Genel Sekreter Muhammed İbrahim 
Nogud dahil - ülke içinde kalarak 
mücadeleyi sürdürmesi saRianabiidi. 
SKP, sendikalarda ve dii!er kitle ör
gütlerinde de konumlarını güçlen
dirrneye başladı. Grev hareketinin 
bir kazanımı olarak, işyerlerinde, 
hükümet tarafından atanan yöneti· 
ciler yerine emekçilerin seçtiRi yö
neticilerin getirilmesi saltıandı. ör
neltin bu ilkbaharda Hartum 'da ölt-

SudıJrı emekçi hlJlkımn direnişi Nume"ri diklıl"nı .arııyor 

Sudan' da 
komUnistler 
grey hareketinin 
başında 

retmen sendikalarında yapılan se
çimlerde komünistler ezici bir başa
rı kazandılar. 

SKP, Arap ve Afrika halklarının 
anti-emperyalist mücadelesi karşı· . .  
sında d a  tutarlı bir dayanışma poli· 

tikasını sürdürüyor. AR ır baskı altın
da bulunan Mısır ve Irak Komünist 
Partileriyle dayanışmaya birinci sı
rada yer verdiklerini belirten SKP 
yetkilileri Etyopya'daki ilerici güç· 
lerle de sıkı ilişkilerde bulundukla
rını vurguluyorlar. 

Avrupa AET'ye 
"Hayır" ded i 

Sudan, Afrika'nın stratejik öne· 
mi en büyük ülkeleri arasında yer 
alıyor. Çad, Merkezi Afrika, Zaire 
ve Uganda ile komşu olan Sudan si· 
yah Afrikanın sorunlarını paylaşı· 
yor. Sudan'ın Libya ve Mısır'la da 
sınırının olması ve Kızıl Deniz'le 
ilişkisi, onu aynı zamanda bir Orta· 
do�u ülkesi yapıyor. ' Bu stratejik 
konumuyla Sudan'ın, Umman sul
tanı Kabus'la birlikte Begin·Sedat 
anlaşmasını onaylayan ikinci Aral' 
ülkesi olması, bölgedeki gelişmeler 
açısınc!an büyük önem taşıyor. 

Dokuz AET ülkesinde yapılan 
Avrupa Parlamentosu seçimleri
nin sonuçları belli oldu. Seçim
ler sonucunda, Avrupa Parlamen
tosu' na grupların gönderdikleri 
temsilci sayıları şu şek Bde dağıl
dı: Sosyalistler 1 08, Hristlyan 
Demokratlar 1 00, Muhafazakar
lar 68, Liberaller 47, KomUnist
ler 44, Avrupa Demokratları 24, 
Faşistler ve diğerleri 24 temsııci. 

Avrupa Parlamentosu seçim
leri, - ı talya dışında- seçim ya
pılan Ulkel«in seçmenleri tara
fından tam bir ilgisizlikle karŞı' 
Iandı. Bu ilgisizlik, Avrupa'lı  e
mekçilerin, tek�lIerin eseri olan 
ArT'ye ve onun kurumlarına 0-
lan politik güvensizliğini ifade e
diyordu. Emekçi kitleler, dev 
tekellerin ve başta da Federal Al
man tekellerinin AET ülkeleri 
üzerindeki hegemonyasına karŞı 
çıktıkların ı  göstermiş oldular. 
Batı Avrupa'nın geniş emekçi 
katmanları, büyUk tekeller yara-

- , 

rına kurulmuş olan Ortak Pazar' 
ın kendilerinin en önemli ç ıkar
larına ve taleplerine cevap vere· 
meyeceğine giderek daha fazla 
inanıyorlar. örneğin, Hollanda' 
da pek çok işçi mahallelerinde 
oylanıaya seçmenlerin yalnızca 
yüzde yirmibeşinin katılması, 
Danimarka' da oyların bUyük 00-
lUmünü ve Avrupa Parfamentosu' 
ndaki birkaç sandalyeyi AET'
den çıkma yanlıların alması bir 
rasdantı değil. Aynca, komUnist 
partilerin Batı Avrupa ülkeleri
nin politik yaşamında ne denli 
etkin oldukları da bu seçimlerle 
bir kez daha anlaşıldı. Komünist 
partiler, küçümsenemeyecek bir 
oy oranına sahip oldukl�rını ka
n ıtladılar. 

Sonuç olarak Avrupa Parla
mentosu seçimleri gene de yapıl
dı. Avrupa'nın politik yaşamında 
Avrupa Parlamentosu'nun nasıl 
bir rol oynayacağı önümüzdeki 
günlerde görülecek. 

Numeyri yönetiminin bu politi
kasının ülkeyi hızlı bir tecridin içi· 
ne soktultunu de�erlendiren SKP, 
Sudan'ın dış politikasındaki köklü 
bir dei!işikli�in bölgede güçler den
gesinde de önemli deltişiklikler ya· 
ratabilecei!ini vurguluyor. öte yan
dan tran 'daki devrimci 1ei!işiklikler 
de Sudan üzerinde derin etkiler ya
ratıyor. Numeyri yönetimiyle tam 
bir anlaşma içinde olmayan İslamcı 
çevrelerin, tran 'daki gelişmelerden 
sonra rejimle . olan çatışmalarının 
daha da yo�unlaştıjtı vurgulanıyor. 

Iktidara bazı müslüman kesimlerin 
temsilcilerinin katılmasına rai!men, 
ülkedeki Islamcı grupları temsil ni
teli!!i olan "Umma" Partısı'nın Nu
meyri yönetlmiyle Ilişkilerinin ger
ginleşt1�1 belirtiliyor. SKP, bu ge
lişmelerin ülkedeki çelişkileri kes
klnleştlrmeslnln kaçınılmaz oldu�u
nu ve Numeyri rejiminin hızla zayıf
ladıltını vurguluyor. 

B aşbakan Bülent 
Ecevit itiraf etti. 
Geçtii!lmiz hafta 
"IMF gerçeltine gö
zümüzü hiçbir za
man kapamadık" 
dedi. Çok doııru 
söyledi. Ancak bu 
sözün anlattıltı baş
ka birşey daha var. 
Ve Baş bakan bu 
anlamı hiçbir zaman bu kadar açık dile getire
mez, söyleyemez. Çürıkü "IMF gerçeltine" ya
ni emperyalizme bai!ımlı uluslararası politika
ya "göz kapamamakla", "onurlu ", "kişilikli" 
ulusal baltımslZlıkçl bir politikaya gözleri sım· 
sıkı kapamak arasında fazla bir anlam farkı bu
lunmuyor. IMF gerçeltinin arkasındaki gerçek 
de bu. 

Aslında Ecevit ne kadar uğraşsa, gözlerini ka· 
pasa da ortada gerçekler var ve olacaklar. Ger
çekıere gözler kapanamaz. Gerçekler karşısın· 
da tavır alınır. Başbakanın yaptı�ı da alınan 
tavrı, tercihi bir kere daha açıklamak. Ve so· 
nuçlarına katlanmak. 

E cevifin sözleri' zamanlama açısından da ayrı
ca talihsiz bir açıklama oldu. A ynı günlerde 
Kolombo'da yapılmakta olan Bai!lantlsız ül· 
keler Konferansı uluslararası ilişkilerin gelişim 
yönünü bir kez daha belirlemekteydi. Baillan· 
tlSlZ ülkeler toplantısı emperyalizmin dayat· 
tıilı blok politikasının, emperyalist sömürü iliş
kilerinin bir kez daha mahkum edildigi bir 
uluslararası platform oldu. Ustelik emperyalist 
ilişkiler altı içerisinde yeralan bazı ülkelerin 
Bağlantısızlar lIareketi 'ni "ideolojik tarafsız· 
lık" olarak gösterme çabalarılUn da yeni bir 
yenilgisi sergilenerek. 

Hangi 
gerçek? 

BajtlantıslZlar Hareketi ilkeleri ile sosyalizmin 
sosyalist iilkelerin doğal bir ittifak oluşturdu· 
�u artık kolayca yadsınamıyor. Bu gerçek Ey· 
lül ayında toplanacak olan Baelantısızlar Zir· 
ve Toplantısl'lUn yerinin Havana ve önünıüzde· 
ki dönem için Hareketin başkanlıltının Küba 
tarafından yürütülecek olmasıyla da açıkça gö
rülebiliyor. 

Türkiye'nin dış politikası, uluslararası ilişkileri 
mevcut ülkelerin önemli bir çojtunluğu oluş· 
turan BağlanllslZlarca izlenen doi!rultuya ge·. 
nel olarak ters düşmekle kalmıyor, özel, so· 
mut konularda da bu karşıtlık açıkça ortaya 
çıkıyor. Konferans'ta Kıbrıs konusunda B�l 
kararları çerçevesinde .çıklanan görüşler sade
ce bir örnek. Işte bu 'gerçeğe karşı oluş nede
niyle, Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmeler are· 
fesinde Denktaş "uluslararası platformda sesi
miz işitilmiyor" diye yakınarak "uluslararası 

saldırılardan"(!) söz etmek zorunda kalıyor. 

Akla, Bai!lantıslZlar hareketine kabul edilen 
Iran 'da Dışişleri Bakanı ökçün'ün lran'lı yö· 
neticilere hangi gerçekten söz etti!!i sorusu ge
liyor. Herhalde emperyalizm gerçeğine gözle
rini açan Iran 'da "biz bu gerçe�e gözlerimizi 
kapatıyoruz" diyememiştir. Eğer ortada Iran' 
lı bazı Kürt liderlerin dikkatleri çektikleri bir 
başka konu yoksa, gerçekten de yanıtlanması 
oldukça zor bir soru. 

, 

G erçekıeri görmemezlik olmaz. Gerçekler karşı
sında yalnızca tavır alılUr ve sonuçlanna katla
nılır . Gerçekler karşısında yer alanlar da ger. 
çekıerden, ulusal ba�lmslZlıktan, demokrasi ve 
barıştan yana güçler tarafından bunun için 
mutlaka yenilgiye uj!ratılacaklardır. 

• raşil kaya 
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Bir biyogra{inin 
düşündürdükleri 

"yaşadım 
diyebitmek 
icin" 

• MEHMET KöK 

Yaşadım Diyebilmek İ çin 
Mitka Gribçeva 
Habora Yayınevi 

Devrimi kimler yap8l'? Devri· 
mi kitleler yapar. ışçi sını!ının 
önderli�inde emekçi halk kitle· 
leri. Kitlelere, işçi ve emekçi Si' 
roflara kim önderlik eder? Parti· 
sİ. Parti kimlerden oluşur? Bi· 
limsel sosyalizme inanmış işçi sı
nıfı devrimcilerinden. Ço�unfük· 
la işçi ve emekçilerden oluşur. 
Ama kendi sınıflarından Partilile
ri ayn k�an, Partilileri önde kı' 
lan özellikleri, nitelikleri neler
dir? Yalnızca ideolojik, politik 
üstlinlükleri mi? Sosyal, politik, 
felsefi, kültürel biliilerinin fazla 
oluşu mu? Bilimsel sosyalizme 
olan inançları mı? Dünya görliş 
lerinin bilimsel sosyalizme da
yah olması ve küıtürlerinin kendi 
sınıflarının bireylerinden ileri 

........ olması Partililerin anca k önderlik 
özelliklerinden ikisi. Yani bilii 
ve inanç ancak iki önemli ayraç. 
Bilii ve inanç batka Partililik ö· 
zellikleriyle . tamamlanmadıkça 
hiçbir i,e yaramıyor. Ya d. pek 
az ite yanyor. Nedir iı;çi 'slnıfı 
devrimcilerinden b .. k. kimseler· 
de rastlanması iÜç olan özellik· 
ler? Bilıi ve inancı tamamlayan 
unsur nedir? Billi ve inancı iş çi 
ıınıfı devrimcilerinin. Partililerin 
eylemi tamamlıyor. Eylem olma· 
dan bilııi ve inanç hiçbir i,e y •. 
ramıyor devrimci mücadelede. 
Partililik özellikleri bilııi, inanç 
ve Partililerin eylemlerinden mi 
ibaret? Hayır. Böyle b.kmak da 
devrimci mücadeleye yetmiyor. 

Çok önemli bir .yraç daha 
var. öriÜtlÜıük. Yani kollektif 
çall4ma. Ki,isel bilii, ki,isel 
inanç ve ki,i .. ı eylem de�iı. Be· 
raberee ö�renilen, beraberce ina· 
n�an ve birlikte yapılan iş dev· 
rimeilik. Kollektif bilii, kollektif 
inanç ve kollektif eylem. 

BitKinin, inancın ve eylemin 
kollektifli�i itin yalnızca çer' 
çeveoi. Partililerin bu kollektif 
çal14malar'nın Büreklili�i var. Bu 
sürekliliA"in sının nedir? Partinin 
sınıfsız dünyada işlevini yitireee· 
�i ııünlerdir. Yani kısaca bir 
ömür boyudur. Parti her ııeçen 

I(Ün çetinleşen ve karmaşıklaşan 
sorunlarla cebelleşen ve sorunla
nn üstesinden ieldikçe daha çe· 
tin ve karmaşık sorunlarla u�ra' 
şan bir orıaniıma. Sürekli olan 
ama sürekli çürüyen ve ıelişan 
yanlanyla de�i,en bir orianiz· 
ma. İçinden çıkb�ı toplumun 
d�işmesiyle de�işe.n ve aynı za' 
manda içinde bulundu�u toplu· 

-mu deA'iştiren bir orııanizma. 
süreklilik toplumların ve Partihin 
dialektik gelişme y .... ının ge"" 
�i. Ama Partinin böyle bir sürek
lilik içinde öyl. bir i,levi var ki 
sadece işçi sınıfı Partililerine öz
iÜ bir işlev. Toplumun ııeli,me 
y .. alanna göre fakat bu yasala· 
rın insan indesinden ba�ımsız 
şekillenr.ıedi�inin, yani toplum· 
sal gelişmenin kendililıinden ol· 
madı�ırun bilincinde olitnlara Ö�
iÜ, Partiye öziÜ bir i,lev. De�iş' 
tirmek. Toplumu de�iştirmek, 
toplumu de�i,tirebilmek için ve 
onunla birlikte kendini de�iştir' 
rnek. Ve bu yenilenmeyi, geliş
meyi sürekli kılmak ve her tarih· 
sel dönemeci önde dönmek. Dev
rimi amaçlayan ama devrimden 
sonra da inşa ıörevi olan Parti· 
nin bu özelliA"i Partinin maraton
cu özelli�i. Partiyi meydana ge· 
tiren devrimciler tek tek böyle 
bir öncü müfrezenin maratoncu
lan. Partide olması Ilereken bu 
özellik üyelerinde varsa olur. De· 
rnek ki kendi kendini de�i,tirme 
ve yenileme özelli�i . ile Parti 
içindeki üyeler de maratoncu. 
Partinin, örlÜtün. kollektifin, 
müfreunin toplumd. toplu bat 
çekmOlini ve en önde birlikte 
ko .. n!ann daRılmadan, ierileme' 
den, diişmeden enııelleri a .. bil· 
meıi yine işçi sanılı partilerinin 
üyelerine öziÜ bir niteli�i ierek· 
tiriyor. özveri. Toplum için ken' 
dini feda edebilme yetene�i. ço' 
Qunluk çıkan için kendi çıkarın· 
dan vazieçmek ahlakı. Bireycili· 
�in tamamen yenilme.i. Birlik ve 
dayan14ma ve bu birlik ve daya· 
nı,manın süreklili�1 tek tek Par' 
tililerin kollektif mücadele ruhu· 
na ve ahlakın. b�lı. Partinin di· 
oiplini bu kollektif iradenin iis· 
tünlü�ünden ileri ııelmeli. Birey· 
cileri, kariyeristleri ancak böyle 
bir kollektif ruh açı�a çıkarabilir 

mektup 
bu gece yıldizlar yakın 
sen uzaksın 

gülmenin anlamı yok 

ağlamak cana yakın 
&öyleten sevinçtir 

coşturan kavga 

dimnmek inanmaktan 

sE\vmekse seni tanımak 

hüznü hiç tatmadım 

oysa yaşamadım da 

kayıtlarda adım olsa da 

i:'en daha doğmadım 

şu an bu geceyi 

ikiye bölemem ki 

ıSM A I L  GENÇTüRK 

gelmek yanına koşarak 

iyi ama gelemem kı 

garipliği reddederim 
tıpkı servet gibi 

gece çok karanlık ama 
'
gözüküyor kuyunun dibi 

bu geceyi tümden 

yaşamdan çıkarmalı 

ve blgün mutlaka 

güzel düşe yatmal ı  

mutlu güne uyanıp 

günaydın demeliylm 

ölüm de olsa ucunda 
gene sevmellyim 

Öpücük Tarlası'ndan 
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v e  dl,lay.bilir. 
Bir çerçeve çizdik. Bilii, i· 

nanç, eylem, kollektiflik, .ürek· 
lilik ve ,elişim. Bunıann çimen
tosu olarak özveri. Yani birçok 
küçük burjuvanın korktuAu ve 
yapam.dı�ı, kabullenemediAi 
,ey: sıra neferi olmak, Partinin 
her birim ve kademesinde sıra 
neferi olarak çalı,abilme k. 

Bilimsel sosyalist dünya görü' 
şünü taşıyan ve onun kaçınılmaz 
zaferine inanan, bu yolda olan 
di�er yold.,lanyla birlikte ve da· 
yanışma içinde durmadan ve yo· 
rulmadan çalışan ve her zaman 
kendi yaşamını Partisinin y .... 
mına tabi' �.n ve bu yaşam bi· 
çimini ölümüne kadar sürdürebi
ıen insanlar. Yanİ ııerçek işçi &1-
nıfı devrimcileri. Yani ıerçek 
Partililer. ıtte ancak onlann ön· 
derlilıinde sınıfsız topluma geçi· 
lecek ve onların ahin kı sınıfsız ve 
sömürüsüz dünyanın ahlakını, an
cak onlann yüksek morali insan' 
lı�ın moralini oluştur.cak. 

Geriye böyle insanların böyle 
bir yaşam biçimi içinde çektik· 
leri sıkıntılar, ISbraplar ve üzün
tmerin bilinmesi kalıyor. Onlar 
hiçbir zaman kendi sıkıntı. ısb
rap ve üzüntülerinin farkına var.
mad�ar ki. Onl .. hiç bir zaman 
.cılanndan yakınmad�ar ki. On· 
lar kurmakta olduklan yannın 
sevincini bir an için bile içlerin
den çıkarmad�ar ki. Onl.nn y •. 
,amlan bu yüzden kı •• d. ol .. , 
toplumun kendilerine sa�lam.dl· 
�I sır.dan iÜnlük zevkleri yete· 
rince tatmamı, ve kapitalist dü' 
zenin çarpık nimet ve de�erlerin' 
den doyum Ba�layam.ml, bile 
olsalar hiç kimse onlar iibi y ..... 
mın delerini anlamamı, ve ya
şamdan onlar kadar büyük zevk 
ve t.d olamamı,lardır. V. hiç' 
kim.e onlar böylesine b.�lı ol· 
duklan ya .. mdan kolayca vaz· 
ieçecek yüreklili�i iÖBtermemi,· 
tir. Yaşadım diyebilmek için on· 
lar ııibi olmak lazım. Yanı yarı' 
nın i, çiai olmak gerekiyor. 

Dünyamız,n üçte biri arbk y •. 
şamayan ama hala y.,am biçim· 
leriyle ierimizde deııil önümüz' 
de, yanmuda yer .Ian milyon· 
larca Dmi trler ve Mitkal.1' tara' 
fından yönetilmeye b .. landı bi· 
le. Thrkiyemizde de Ayşeler, 
Fıtmalar, MıhmeU,r yannın i,· 
çileri olarak ölebiliyorlar. Olke· 
mizde de i,çi sınıfımızın ve onun 
Partisinin ölmüş olan ve yatAy.n 
binlerce sıra neferi var. 

Emperyalizminı kapitalizmin, 
f.,iırnin mezannı kazan yannın 
i, çllerinl, nas,1 ya,.dıklannı, ey' 
I.m ve ahlaklannı, y ... m anla· 
Yl4lannl örnekleyen bir kitap 
"Ya,.dım Diyebilmek Için" 

Bu kit.bı kendi .nl.yı,l.nno 
uyııun olar. k Mitka ve Dmitr'i 
takdir etmek Için de�il, onl.r gi· 
bi Türkiye'de ve dünyada mil· 
:,ronlarca insan olduAunun bilin' 
cinde olarak ve bizlerin de onlar 
iibi olm.y. çalı,m.mız gerekti· 
Rini düşünerek okuyalım. 

Sırrı 
DivU'in 

ardından 
VEVSEL GüNAV 

Ressam, Öğretmen Sırrı Divil'in ilk kişisel sergisi 
.. 

öı
.
ümünden 

sonra eşi ve dostlarının çabalarıyla Türk - Alman Kultur Merke
: 

zinde açıldı. Geçen yaz kaybettiğimiz sana
.
tJ� 1935 yılında ı stanbul 

da doğdu. Babası Kurtuluş Savaşımızın yıgıt sa�şçıları�dan, Ana· 

dolu'ya silah kaçırmada büyük görevler yüklenmı Ş bı�ısıydı. Oa�� 
sonraki yaşamını hamall ık  yaparak sürdüren ve sef .. let ıçınde ışe gı· 

den, durumlarını endişe ve buruklukla izleyen kuçuk Sırrı. Balık· 

esir Necati Öğretmen Okulu'nun 
yatılı s ınavını kazanması ona öğ· 
renim yapma kapılarını aralıyor. 
Birçok fakir Anadolu çocuğu gi· 
bi. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim· 
iş bölümüne girmekle yaşamıyla 
bütünleştireceği resim sanatına 
ve öğretmenliğine biraz daha 
yaklaşma fırsat ını bulmuş olu· 
yordu. Artvin, Erzincan, Çanak· 
kale ve arkasından ölümüne dek 
çalıştığı An kara Dikmen Lisesi' 
nde Resim öğretmenliği. Fakir 
Baykurt'un Efkar Tepesi kita· 
bı nda resim del isi öğretmen ar· 
kadaşım diye söz ettiği S i lTı. 

O kendi kendini yetiştirme 
bilinç ve erdemine ulaşmıştı. 
Kendisi, mesleği, sanatı ve ülkesi 
ıçın sorumluluklar taşıdığına 
inanıyordu. addi, disiplinli ve 
düzenli bir yaşamı vardı. Daha 
çok ve daha iyi resim yapmak, 
daha yararlı olabilmek için yaşa· 
mak istiyordu. Ingilizceyi kendi 
kendine öğrenmişti. Ki taplardan 
sanat ürünlerini inceliyor, çeviri
ler yapıyor, notlar alıyordu. Not 

almadan kitap okuyamazdı. Ver· 
li ve yabancı ustaları incelemek, 
araştırmak ve onlardan öğren· 
rnek istiyordu. Yaşlı Bruegel 'in 
resimlerini göriip incelemek için 
Viyana'ya gidebilmek özlemi i· 
çinde olduğunu söylerdi. Onun 
halk yaşamını konu edinen çok 
insanlı düzenlemelerine hayran· 
dı. Nuri i yem'in mücad.leci gü
cüne saygı duyuyordu. Picasso, 
Grommaire, eezanne gibi usta-

1 mayıs '79 

• 
işçi sınıfı 
unutmayacak 
ve 

affetmeyeceldir 

TÜRKiYE işçi PARTisi 



ları seviyordu. Onların konu, 
içerik ve biçim bütünlüğünü nasıl 
sağladıklarını kavramak istiyor· 
du. Ama bunu yaptığı resimlerle 
yaparak, deneyerek doğa ve in· 
sanıarı yeniden gözleyerek yap· 
mak istiyordu. Bu nedenle bazı 
dönemlerinde bu ustaların etki· 
leri sezilir. Ancak onun tavrın
da bir öykünmeci lik göremiyo. 
ruz. Etkilere açıktı ama biçim· 
lendirdiği hep kendisiydi. 

Öğretmenl iği ve ressamlığı 
yanında partisinin ve meslek ör
gütünün (TÖS, TÖB-DER) Ça
nakkale'de örgütlenebilmesinde 
aktif görev alabilecek kadar da 
yürekli ve çalışkandı. Bu, sorun
ları bir bütün olarak görmesinden 
ve sorumluluk duymasından geli· 
yordu. 

Sanatçı nın yaşadığı toplum· 
dan beslenmesi gerektiğine inanı· 
yordu. Doğayı, insanları, özelli k
le çalışan insanları inceliyordu. 
Son yılların olayı gecekondulara 
takmıştı kafasını. Köyden gelip 
şehi r çevresinde kümelenmiş bu 
insanların iş, kültürel kopukluk 
ve yozlaşma, şehirli olamama ve 
uyum sağlayamama olaylarına. 
Vaşam için gösterdikleri direnç 
ve çabaya. Özellikle kadınların iş 
arama ve çalışma durumlarına. 
Sergideki bir grup çalışma bu en
dişelerin ürünüdür. j nsan figürü 
bulunmayan manzara ve çiçek 
resimlerinde de insanı görüyoruz. 
Sanki hepsi insanı içine çeken, 
insanla konuşan birer portredir. 
Tarihsel olaylara merakı ardı. 
Onlarla yaşanılan olaylar arasın· 
da bağlar kurar ve bir senteze 
varmaya çalışırdl. Bu endişelerle 
verdiği ürünler arasında TRT ya· 
rışmasında sergilenen büyük boy 
,Şeyh Bedrettin düzenlemesiyle 
Roma Spartaküs olayı üzerine 
yaptığı resimleri sayabiliriz. 

E vnensel kjj türün tan ınıp ondan 
- yararlanılmasından yanaydı_ Ev

rensel kJJtüre ulaşmanın, onunla 
bütünleşebilmenin yolunun yaşa· 
nılan toplumsal yapıdan besle
nen ürünler verebilmekten geçti
ğini savunurdu, Böylece hem 
ona ulaşılır hem de katkıda bulu
nulur derdi. 

Sırrı Divil çalıştığı kurumla-

rı" hepsinde çalışkan, ci ddi, tu
tarlı ve disiplinli bir öğreımen iz· 
lenimi bırakmıştır. Çalı şmak, 
ci ddiyet, öğrenmek, düzenli ve 
içıen olmaya özen gösıerirdi. Bu 
niıelikleriyle çalıştığı kurumlara 
öğretmen arkadaşlarına, öğrenci
lerine ve çevresine önemli kaıkı· 
ları olmuştur. Öğrencilerine sa· 
natı sevdirmiş, iş ahlakını benim
setmi ş ve birçoğunun çeşitli ya· 
rışmalarda başarı kazanmasını 
sağlamıştır. 

Elde kalabilen 77 resimle 
oluşturulan bu sergi bir anlamda, 
Anadolu'da çalışan resim öğret· 
menleri man ifestosudur. Bir baş
ka anlamda başkentteki özel ga
lerilere ve Devlet Galerisi'ne kar· 
şılı ktır. Anadolu'daki resim öğ
retmenleri tüm olumsuzluklara 
karşı savaşırlar. Maddi olanakla· 
rı yoktur, zamanları yoktur, yer
leri yoktur, el uzatan ve destek
leyen yoktur, Bağırsalar da ses
leri duyulmaz. Boğulmuştur ses· 
leri. Bir de üs tüne üs tlük siyasal 
baskı vardır üzerlerinde. Bu ne
denlerle birçok resmi bize kadar 
kalmamış. Üzerlerine yenileri 
yapılmış, atılmış, daha küçük 
boy resimler yapılmış. Sırrı Divil 
eğitim emekçileri ve taşra sanat
çıları adına bağıran bir sestir. Bu 
sesin kısılabilmesi iç in  An kara'
daki Özel Galeriler ona kapılarinı 
kaparrıışlardır. Ankara'ya geldiği 
1 9 70 yıl ınıJan beri her yıl  Devlet 
Güzel Sanatlar Galerisi'ne baş· 
vurmuşsa da hep olumsuz yanıt 
almıştır. Bunun nedeni bilin mi
yor ama, bili n iyor. Belki de 
onun emek ürünü, ci ddi ve saygı- ' 
lı çalışmaları Devlet Galerisi'nin 
ci ddiyetten uzak, düzensiz ve ni
teliksiz havasını bozacağından 
korkulmuştur. 

Sağlığında yalnızca 1 9 78 yı· 
Iında Ankara Sanat Sevenler Der
neği'nde bir grup sergisi yapma 
olanağı bulan Sırrı Divil'i bu ser
gisi ile daha iyi tanımış oluyo
ruz. Sırrı Divil'leri özel likle Milli  
Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakan· 
Iığı, yerel yönetimler, sendikalar 
ve meslek örgütlerinin ürün verir
ken tanımaları dileğiyle, serginin 
düzenlenmesinde katkısı olanlara 
teşekkür ederiz_ 

CHP' ni n ,ükran KurdakuI 

defte'ri ne bakınca 
C.H,P. yöneticileri �akın tarihimizin gerçeklerini hiln'ezler, ya 

da bilmezlikten gelirler. 
Bu öncelikle onların sınıfsal özelliklerinin gereğidir. 
Genç bilim adamlarımız, daha 1 923' Ierde ızmir'de 37 tüccarın, 

28 milletvekilinin kurdukları şirketin ortakları arasında ısmet Pa
şa ile Mahmut Celal (Bayar)'ın da bulunduğunu saptamışlar-
dır. 

' 

Dikkat ediniz. 
Kurulan, "Kurtuluş Savaşı 

nın Anti-emperyalist ve Anti
kapitalist felsefesini Geliştir
me Derneği" değil, tüzuğü 
onaylandıktan hemen sonra 
yabancı sermaye ile alışveri
şe başlayan şirkettir .. şirket. 

C.H.P.'nin defterindeki bu 
gerçekleri görmezlikten gele
rek bu günkü savaşımımızda 
değer ölçütü olarak almadınız 
mı? . 

Sınıfsal özelliğiniz meyda
na çıkmış demektir. 

1 946'larda C.H.P. ideoloji
si, o günün koşullarına göre, 
belirlenirken, Kurultay' da 
Partinin genel sekreteri Recep 
Peker buyurur ki: ülkemiz sa
nayileşmenin - eşiğ indedir. 
Bundan memnunluk duyarız. 
Ancak sanayileşmeyle birlikte 
genç bir işçi sınıfının oluşma
sı kaçınılmazdır. Eğer şimd� 
den bu genç sınıfı kökü d ışar
da akımlardan korumazsak s� 
nıf savaşımını' önleyemeyiz. 
Bu nedenle grev yasakIanma
lıdır. Işçilerin örgütlenmeleri 
yasaklanmalıdır. 

Dikkat �diniz. 

Konuşulan, yaratan sınıfın 
en doğal ve temel tlaklarıdır. 

"Halkçılık" niteliğini "Im
tiyazsız sınıfsız kaynaşmış bir 
kitleyiz" edebiyatına kadar 
götüren C.H,P.'nin o tarihteki 
Kurultay'ından ünlü " I ş  Ka
nunu"nun Meclisten çıkmas� 
na yol açan tüzük değişikliği 
önerisi geçivermiştir. 

C.H.P.'nin geçmişindeki 
bu gerçeklerin nedenleri üze
rinde durup sivil ve asker orta 
tabakanın burjuvaziye yattığ,· 
nı görmezli kten gelerek, ister ' 
Parti çatısında, ister toplum
sal savaşımda kavganlZa değer 
ölçütü olarak almadınız mı?" 

Sınıfsal özelliğ inizin adı 
küçük burjuvadır, 

Gene 1 936'Iarda 1 4 1  ve 
1 42. maddelerin i talyan Ceza 
Vasası'ndan uyarlanıp Türk 
Ceza Vasası'na geçirilmesini, 
C. H, P, uzun yıllar tarihsel gö
revi olarak ilan etmiştir. 1 946 
larda Birleşmiş Milletler'e, 
gösteriş olsun diye "sınıf esa
sına dayalı cemiyeı kurma" 
yasağının kaldırılıp solcu, sos
yalist partiler, sendikalar ör· 
gütlenince, bu maddeleri işlet· 
meyi tarihsel onur sayan C. 
I I,P.' dir. 

Üstelik duruşmaların halka 
açık olarak yapılmasına "ya
sak" kararı verilen mahkeme
lerde. 

Ve üstelik yargılama özgür 
lükleri Adalet Bakanlarının 
keyfine bağlı yargıçlar önün
de. 

C.H.P.'nin ı nönÜ'nün ağ
zından demokrasi i l kelerine 
bağlılık yeminleri ettiği bu 
geçiş döneminde üniversite'
ye de musallat olup Pertev 
Boratav'ları, Behice'Bori!n'ları 
N iyazi Berkes'leri kürsülerin
den indirdiğini "Tan" ve 
"Zincirli Hürriyet" gazetele
rinin basıldığı matbaaları yık. 
tırdığını bilmezlikten geld� 
niz mi? . 

Sınıfsal özelliğinizin adı 
küçük burjuvadır. 

Hele hele, 1 2  temmuz 
1 947'de Dış Işleri Bakanı Ha
san Saka ile Amerikan Büyük 
E lçisi Edwin C. Wilson taraf· 
larınca imzalanan "Vardım 
Anlaşması"nın 4. maddesin
deki bağımsızlık erkine gölge 
düşüren hükümlere, özellikle 
"A.B.D, hükümetinin muva
fakati olmadan .. " hükmünün 
yer almasında bile sakınca gö
rülmemesi, C.H.!,.'nin Ameri
kan emperyalizmine verdiği 
en büyük ödündür. 

Bunun böyle olduğunu bil
niezlikten gelerek bu ilişkile
rin günah ını vebalini  1 9 50'
den sonra gelenlere yüklediniz 
mi? . 

Ve de 1 950' den sonraki 
muhalefet yıllarında anti-em
peryalist, anti-kapitalist sava
şım öncülerinin bilimsel sos· 
yalisder olduğunu bilmezlik
ten gelerek günümüzü değer
lendirme yönteminde ölçüt ve 
güven kaynaklarından biri ola· 
rak almadınız mı?" 

Sın ıfsal özelliğinizin adı 
küçii k burjuvadır. 

Genç, orta kuşak yazarla
rımız, bilim adamlarımız son 
C.H.P. Kurultayı üzerinde ko
nuştular, yazdılar. 

Yakın tarihimizin belalı, 
bağımsızlığınllza gölge düşü' 
rücü olgularını ileri sürenler 
oldu aralarında. Ama çözüm
leme yönıemlerine baktığınız 
zaman, bu olguların bile hava· 
da kaldığı görüldü, 

Özür dilerim. 
C.H.P. bu sütunların verdi

ği olanaklar ölçüsünde, Vazdı· 
ğım tarihsel gerçeklerden so
y utlanamaz. Soyutladınız mı, 
"Umudumuz ' Ecevit .. " gibi, 
"Önlemler Paketi" gibi çe
ş idemeleri de doğal karşılaya
caksınız demektir. 

C.H.P. yöneticileri sınıfsal 
konumları nın bilinci içinde 
midir? Değil midir? Ben buna 
bakarım. 

Vazar olarak görevim de 
onların siyasal eylemlerini be
lirleyen bilincin öğelerini işçi 
sınıfının dünya görüşü açısın
dan de - ğer - len - dir - mek -
tir. 

Ister tarım kesiminden gel
sinler. 

Ister sendikal hareketen 
gelsinler. 

Ister aydın kesimin şanları 
şöhrederi olsun. 

Vazık ki, son Kurultay'ı 0-
l uşturan delegeler çokluğu
nun da parti içi  sorun!ara, ül
ke sorunlarına bu perspektiv
den baktığını söyliyemiyoruz. 

Çok uluslu şirkederin Tür
kiye vurucu gücü olan faşizme 
karŞı savaşım görevinin bunca 
ağırlık taşadığı aşamada bu 
bizi kaygılandırıyor. 

Ama büyük sorumluluklar
la da yükümıÜ tutuyor. 

• 

Geçen hafta dört yazar, 
Oktay Akbal, Türker Acaroğ
lu, Necati Cumalı, Salah Bir
sel Türkiye Vazarlar Sendika
sı üyeliklerinden ayrıldılar. 

Söylentiler var. 
Ayrılmalarıır artacağı yo

lunda. 
"Edebiyatçılar Birliği" 

ben'zeri bir dernek kuracakla
rı yolunda. 

Ne denli doğrudur bileme
y iz. Bi ldiğimiz "edebiyat" da
lında çalışan kimi arkadaşla
rın, öteki yazı emekçilerini, 
çalışma alanlarındaki başarı
ları hangi düzeyde olursa ol
sun, "yazar" saymama eğilim
lerinin ·yanlışlığıdır. 

Bir gerçeği dalıa biliyoruz. 

Bu aşamada yazar ve çevir
menlerinıiz, TVS tüzüğünün
öngördüğü temel i lkelere ko
şut olarak örgütlenme isten
ci içindedirler. 

"Edebiyat" dalında çalı
şan arkadaşlarımızın büyük 
;;oğunluğu da, bu istenci pay
laşmaktadır. 

Önemli olan budur. 
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* Sayın Arsoy, bir sosyal güvenlik kuruluşu ola· 
rak Emekli Sandığı'nın mal varlığı ne kadardır? Buna 
ba�1ı olarak kurumun bütçesi konusunda neler söyle· 
yebilirsiniz? 

" Bir sosyal iiivenlik kurulu,u olan Emekli San· 
dıAı iiinümüzde ülke ekonomisinde 46 milyarlık büt· 
çeye sahip olan bir kurulu,tur. Sandıaı ayakta tutan 
üyelerdir. Yani, memurlar her ay ödedikleri primleıle 
Emekli SandıAı'nın en önemli gelir kaynaııını olu'tu· 
rurlar. 

Sandıııın ikinci ııelir kaynaııı iee plasmanlandır. Bu 
ıelirlerı sürekli kanuni gelirlerinin altında olmuştur. 
Bu doııaldır. Ancak kullanımdaki akasklıklar bu ikinci 
gelirin Sandıııın varlııı.nı sürdürmede <inemli' bir garan' 
ti olması gerekirken bu işlerjik .. ıılanamamıştır. 

Sosyal iiivenlik kuruluşlarındaki devamlılık ilkeei 
ııenç ve orta kuşakların ödedikleri primlere baaımlı 
kılınmıştır. 

Bu varlık içinde oteııerimize örneilin 1978 yılında 
89.500.000 liralık bir Con ayrılmıştır. Bu fonun 
43.000.000 lirası ECes Oteli tevsi projesi içindir. 

duııu için, üyelere dönük deııU, tamamen hükümetle' 
rin istedi Ai doıırultuda kullanılmaktadır. 

Emekli Sandıııı faaliyet yıllan içinde de fonların 
kuııanırm üyelerin hiçbir denetimi olmadan tüm itti· 
raklerinde hükümet temıilcilerinin çizdiııi yönde ol· 
muştur. 

1,letmelerdeki verimalzliııi Türkıye'deki hüküm.t 
politikalannı gözönüne alarak deAerh!ndirmek gere· 
kir. 

Şirketin yönetim kurulu iürekll hükümetlerin 
önerdiRi kişilerden olu,ur ve bunlar da Ilenellikle eıki 
politikacılardır. Bazan yukardan gelen emirlere hükü' 
met temsilcileri bile itiraz edemezler. Kanımca bu iş· 
leyiş devam ettiQ:i sürece verimlilik gerçekleşmez, 

* Şirketin zararda olduğunun murakıp raporları 
tarafından belgelenmiş olmasına karşın, şirket genel 
kurulunda yönetim ve bilanço ibra eniidi. Bu konuda 
neler söyleyebil irsiniz? 

" Şirketin 5 yıllık bir hayatı olmuştur. ülke poli· 
tikası ile baRımlı olarak hız kazanan partizanlıııa 1978 

Emekli Sandığı Müdürler Kurulu 
üyesi Akay Arsoy :  

Yüzbinlerin 
sırtından 
Emekli 
-Sandıgı 
soygunu 

• Emekli Sandığı'nın turistik işletmeler konusun· 
daki çalışnıaları ve bu çalışmalar için ayırdığı fonlar 
ne kadardır? 

'cl Emekli Sandığı kanununda yer alan hükümler 
çerçevesinde bu iş başiatılmıştır. 1955 yılında Hilton 
otelinin faaliyete geçmesi ile de pratik çalışmalar 
başlamıştır. 1964 yılına kadar tek olan otelin kiraya 
verilmesi suretiyle gerçekleştiriimiş, 1 958 yılında ku
rulan Emek Inşaat Iş. A.Ş .nin 1964 'den itibaren iş· 
letme Caaliyetlerinin başlaması ile 1960'lı yıllarda 6 
otel alıp yaptırılarak bu sahada Türkiye'de tek işlet· 
meci durumuna gelmiştir. 1974 yılanda ise Emek In
şaat Iş.  A.Ş .nin işletme faaliyeti yeni bir şirket kuru' 
larak (Emek Turistik Tesisler Iş. Ltd.Şti . )  bu şirket 
aracı1ı�1 ile Caaliyetler yürütülınüştür. 

• Turistik işl_tmelerle ilgili işletme şirketi bir ara· 
Ci şirket olarak mı kurulmuştur? Verimlilik konusun· 
da neler söyleyebilirsiniz? 

" Otelleri ve ditıer akar işletmeleri daha verimli kıl· 
mak gerekçesi ile kurulan yeni şirket pek tabii, para
vandır. 500.000 lira kuruluş ııermayesinin 200.000 l i· 
rBlI Emekli SandıRı'nın, 200.000 lirası yüzde 49 pay 
sahibi olan Emek Inşaat Şirketi'nin, 100.000 lirası 
da Kızılay'ındır. 

. 

Yani Emekli Sandıtıı payların yüzde 80'inin dene· 
timine sahip gözükmektedir. Bu yıl, şirket yakla,ık 
olarak 2.500.000 lira kirda gösterilmektedir. OylO 
otellerin büyük kısmı bu yıl zarardadır. ı,hanı ve oto· 
gar biçiminde işiettitıi 10'a yakın büyük işyerlerinden 
cüzi kırlar almıştır. Bu tür şirketlerin verim&izli�i asıl
dır. Çünkü Emekli Sandı�ı'nın yönetsel yapııında üye' 
ler a�ırlıııa sahip deııildir. Kuruıu,la yönetimine katıl· 
ma göstermeliktir. Dört kişi ile oluşan Emekli Sandı· 
R' Müdürler Kurulu 'nda, sadece Sandık perlonelinin 
seçimi ile iş başına gelen tek temallei bulunmaktadır. 
Kendi kuruluşlarının yönetim ve denetiminde olama
yan memurlar, yan kuruıu,larda hiç &öz hakkına 
sahip deııildirler. 

Bu bileşim içinde fonlar ; Hükümet temsilcilerinin 
konumu ve tutumları, devlet politikasına ba�ımh 01-

EMEKLI SANDı(�>I 
MÜDÜRLER KURULUNUN 
ÇALıŞANLAR TEMSILCISI 

ÜYESI AKA Y ARSOY , 
EMEKLI SANDICI'N IN 
SON GENEL KURULU 

ıÇIN HAZIRLADıCı 
MUHALEFET ŞERHINI 

AÇıKLıYOR 

yılında bütçe komisyonunda 
'
deRinen bir parlamenter, 

bu yıık. çalışmalar için de deııişik şeyler söyleyemez. 
1977 yılında Şirkııt Müdürler Kurulu üyeleri olan Ib· 
rahim Aytaç, Ni)ıat Bayramo�lu, Turan Bilgin, Süley' 
man Çaıılar, Burhanettin Asutay, Ahmet Karakuş 
isimlerini sıralayan parlamenter, bunlann tümünün 
siyasi niteliklerini sayarak kadroların parti militanlıl'ı 
ve yandaşlığı ölçü alınarak daA'ltllmasandan ve kurum 
ve kuruma battı işletmelerin yemlik haline getirilme
sinden yakınmakta idi. Bu yöneticilerin siyasi parti 

mensubu olmalarına itirazının olmadıRını, ancak ihti
sas insanları olmamalarından işlerin kötü gitti�ini be
lirterek, durumun düzeltilmesini Maliye Bakım'ndan 
istemekteydi. 

Bu konuşmadan bir süre sonra yeni hükümet döne
minde oluşan Müdürler Kurulu üyeleri ise Ataman Yıl· 
dız, Sacit Böke, Idris Liman, Süleyman Mutlu, Musta· 
Ca Aksoy, Ali DöRerli ve Samed Güldoııan'dı. 

Aynı hataların tekrarlanmaıından şirketin durumu 
daha da kötüye gitmiştir. O denli ki, ,irketi inaıtan 
kurtarmak için ,irketin kAr payı Emekli Sandıııı Mü· 
dürler Kurulu'nun kararı ile yüzde 10 'dan yüzde 20'ye 
çıkanimış, böylece lüm otellerin uran Emekli Sandt
ltı 'nca karşılanarak şirketin ayakta kalması saıılanmış· 
tır. Şirket kurulmadan önce verimlilik düzeyleri bu 
denli düşük olmadan oteller işletilmekte idi. Şirket 
yenilik getirmediııine göre f .. hine gitmek en makul 
yoldur. Ancak yukarda işaret edilen yönetsel yapı ve 
politik nedenlerle böyle bir i,lem gerçekle,ememek· 
te, şirketin yemlik konumu devam ettirilmektedir. 

SandlA'an zarannı nmninal rakamlarla almamak ge· 
rekir. Sandık varlıııı içinde ıodece otellerin 1978 yılı 
ıonu itibariyle katkıuz durumları 617 .876.983.92 
liradır. Bu Ölçüde bir yatırımı Sandık kanununun 22. 
maddesinin emredici hükmü gereııince en kArlı olabi' 
lecek sahalara yatırılmamakla neler kaybediyor diye 
düşünmek lazım. Ya da "bu yatırımlar soıyal aüvenlik 
IlIıruluşu olarak üyelerinin ııerekılnmelerini karşılayı' 
cı biçimde kullanılıa" demek gerekir. Bugün kiralar 
memur maaşlarının tamamı m yutmaktadır. Oyu ilk 
defa bu yıl Sandık yatırım programına kll yapımından 
konut üretimine ilitkin çalı,malar etüd ve ara,lırmasl 
maddeıi eklenerek 600.000 liralık komlk bir taluilBt 
ayrılmıştır. 

Şirketin 1978 yılı Caaliyetine ilişkin olarak Şirket 
Yönetim Kurulu'nca hazırlanan faaliyet raporu vı bl· 
lançoıu aynı ,irketin murakıp raporlan ile karşılaştı· 
nlarak yapılan incelemede ,irket murakıplannca i,a· 
ret edilen nedenler çerçevesinde faaliyet r.porun\lJ\ 
ve bilançonun tasvip ve ibrasının mümkün olamayaca· 
It.nı gördüm. 

Şöyle kı, kAr olarak gösterilen 2.553.967.48 lira 
,irketin yıl ıonunda 6 milyon lirayı aşan zararını or· 
tadan kaldırmak amacı ile SandıııımlZla Şirket arutn· 
da aktedilen hasılat kira mukavelealnin detıı,tirilme' 
alnde yürürlük şartı olarak konulan Noter taadikl ya' 
pılmadıııından, yukarıda &Özünü ettiltim kAr oranının 
yüzde 20'ye yükııeltilmeal gerçekleşmiş olmamakta· 
dır. Bu durumda zarar yerine kir ııöıterilmi,tir. 

Murakıplann şirket yönetim kurulunu daha evvel 
uyarm,ş olmalarına raıımen, 1 7 . 1 7 5.000 liralık tah· 
villerin kupod Caizleri 1979 yılına ait ike.n 1978 yılına 

. 

gelir kaydedilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 7 3 ,  7 4 ,  
75, 457 ve 534. maddelerine, vergi kanunlarına ve ge. 

nel mevzuata aykırılılıında şirket murakıpl.n ile aynı 
görüşte olduRundan, pay sahibi olarak şirketin genel 
kurulunda kullanacaitımız <!ylann ne yönde olmasına 
ilişkin Emekli Sandııı. Müdürler Kurulu toplantıanda 
anılan Genel Kurul gündeminin ibray. ilişkin madde· 
sinde olümsuz oy kullanılmasını savundum. Ancak 
Sandık Müdürler Kurulu 2 üyenin muhaliC oyuna kar' 
şılık oy çokluııu ile Şirket Müdürler Kurulu'nun faa· 
liyet raporu ve bilançonun aklanmasına karar verdi. 

Yapılan Genel Kurul'da da murakıp raporlannın 
okunmasına dahi gerek gÖriilmeyerek Şirket Müdürler 
Kurulu ve bilanço, Emek In,aat Şirketi Kızılay tem' 
alıcilerinin de olumlu oy tan ile ibra edilmiştir. Böyle
ce bu tür yerlerde kimasnin heap vermek zorunlulu· 
ııu olmadılıı kanııı kamuoyunda derinleşirken, de· 
mokratik işleyi,den de bahselmek abeıtir. 

Kaldı ki, bu yolıuzluklan ortaya çıkaran murakıp· 
lardan biri ceza1andınlarak yeni olu,turuJan Denetim 
Kurullanna alınmamı., Yönetim Kurulu da iki üya 
dı ,ında aynen yeniden Müdürler Kurulu üyeliklerine 
getirilmişlerdir. 

* Emekli Sandı�ı Turistik I şletmeleri'nın ZMar 
etmelerinin temel nedenlerinden biri savurganlık ol�· 
rak gösteriliyor. Bu konuda bize neler söyleyebilirsi. 
niz? 

" Murakıp raporlan Incelemeye lUnulduktan ıon' 
ra işaret edilen aavurganbklar en çok otellerde yapılan 
ikram ve tenzUatlann yüksekliRlnden plınektoydl. 
Murakıp araştırmaları ıonucunda olellerde ldmlen ne 
ölçüde tenzilat yapıldıRı tek tak ortaya çıkmı,tır. Bu 
kişilerin Emekli SandıRı Em.Tur teaialer 1,.Ltd,Şti. ve 
Emek In,aat Işletme A . Ş .  yöneticileri ile buntann mi· 
safir ettikleri kişilerden oluşmakta oldultu .öriilmekte 
idi. Şirketçe bildirUen ve hesaplara malıyet tiyatian 
üzerinden gider kaydedilen yüzde 100 Indlrlınli hıırca· 
ma1ar tutarı 260.36�.27 lira iken murakıplarca ap· 
tanan 439.713.72 liradır. 

Otellerin . k_ları şirket yöneticilerince kI'iJel 
borçlanacakları kredi yerleri Imi, gibi kuUanıhrken, 
otellerde dü!tün yapıp borçlanıp bu borcu da uzun .. . 
delerde ödeme işlemleri, anılan raporda ialm lalm .... . 
lanmaktadır. Böylece de işletmelerin zarar etmeleri' 
nın nedenlerinden biri ortaya çıkmaktadır. 
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