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POLiS OYUNLARıNA 

DiKKAT! 
SORULACAK 

Kadir Erbaş TUM-DER Ankara 
Şubesi sekreteri_ Geçti�iıniz bafta 4_3. 
1976 �e 5.3.1976 günleri Deme�e u�a
madı�ı görüldü. ÇalıŞtı�1 daireye telefon 
edildi. Işyerinde de olmadı�ı öjlrenildi. 
Bunun üzerine TüM-DER Başkaru Er
ban Tezgör. dernek avukatını da yaruna 
alarak. Kadir Erbaş'l kaldı�ı evden ara
maya karar verdi. Yalnız ortamın kritik 
oldu�unu. eve gidilince neyle ·karşılaşı
labilece�ni (öme!!in Kadir Erbaş evde 
ölü olarak bulunabilirdi) bilemedi!!inden 
Dikmen Karakoluna telefon ;der. du
rumu anlatır ve yanlarına bir polis veril
mesini ister. Karakol bu iste�i kabul e
der. Bunun üzerine Y.Ayrahcl -Elçi Sok. 
14/1 deki eve gidilir. Kapı çalınır ve ka
pıyı. ellerinde tabancalarla sivil polisler 
açar. Erhan Tezgör·ü. avukatı ve polisi 
içeri alırlar. sorguya çekerler. Erhan 
Tezgör. durumu sivil polislere anlatır. 
Sivil polisler. Kadir Erbaş'ın "özel bir 
durumdan dolayı" emniyette sorgusu
nun yapıldı!!ını söylerler. karakol polisi
ne de dönerek, "siz bu işe karakol 
olarak neden katıldınız. işi berbat etti
niz'" diye kızgın bir şekilde söylenir
ler. Böylece TttM-DER Genel Başkanı 
Erhan Tezgör kaybolan Şube Sekreteri
ni ararken, f"ıili sıkıyönetim uygulamaJa
nndan birisini açı!:a çıkarmış olur. 

OLAVIN ASLI: "GÜVENLIK 
KUVVETLERi" GÖREV BAŞıNDA! 

ümit Bu�daycı ve Nezih Kuleyin 
Hacettepe Üniversitesi ö!!rencileri. Aynı 
zamanda TİP üyeleri (Nezih Kuleyin An
kara Merkez ııçe Yönetim Kurulu üyesi) 
Bu ders yılında ö�reniıiıe açılan BEY
TEPE Kampusunda okumakta1ar.Beyte
pe'de ö�rencilerin tümü ilerici. Silahlı 
f .. iıt güruh. ö�rencilerden tecrit edilmiş 
durumda .. Fakat bu silahlı güruh jan
dannarun desteRi ile hemen hergün oku
la ,elmekte ve silÜllı olay çıkartmakta. 
Bu f .. ist !lÜIUhun ve jandarmanın tüm 
çabalanna r�men Beytepe'deki öllren
ciler yılmıyorlar: okullarını savunuyor
lar ve e�itiınin sürmesi için mücadele 
ediyorlar. Işte bu mücadelenin ön safla
nnda ,!laiılardan. Ümit Bulldaycı ve Ne
zih Kuleyin. Fqist güruhun güvenlik" 

3.3.1976 Çarşamba gece. yarısı' 
02'de evi basan B güvenlik mensubu Ka
dir Erbaş'ı yata!!ında uyurken yakalı
yorlar. duvarlarda asılı duran Behice Bo
ran'ıo resimlerini yınıyorlar ve "anasıru 
avradını ....... kansı". "Bu karıyı içerden 
çıkardılar. başımıza bela oldu" gibi 
"güvenlikle" hiçbir ilgisi olmayan kürıir
lerle işe koyuluyorlar. Kadir E.tbaş·ı alıp 
emnişete götürüyorlar. Kadir Erbaş em
niyette 4B saatten fazla bekletiliyor ve 
bu esnada hiçbir sorgu yapılmıyor. Er
han Tezgör'ün Elçi Sokaktaki eve gel
mesi üzerine ertesi sabah çok kısa bir 
sorgudan sonra serbest bırakılıyor. Po
lisler tam 3 gün Elçi Sokaktaki evde in
san avına yatıyorlar. Bu sırada eve u�ra
yan iki kişiyi yakalıyorlar. emniyete gö
türüyorlar. Bunlardan birinin sorgusun
da, Irbu evde hücre kurulmuş, söyle bun
lar nasıl çalışır. eve kimler gelir gider. 
hücrenin diA'er elemanları kiml'er?" gibi 
suaIler sorulur. Bu saçma suaUerine ce
vap alamayınca bu sefer dayak faslı baş
lar. 

Polislerin eve girdiAinin ikinci günü. 
gece 9 sıralannda ÜmitBu�daycl'run ba
bası gelir. Polisler geleni içeri alırlar ve 
kendilerini ümit'in arkadaşlan olarak 
tanıtırlar. ağzından ıaf almak için sual 
sorarlar ama birşey ö�renemezler. Bu
nun üzerine kendilerinin polis oldul'unu. 
o�lunu aradıklannı. hakkında ihbar 01-
du!!unu ve o�lunu yakalamaları için 
kendilerine yardımcı olmasını söylerler. 
Bu�daycı'nın babasını emniyete götür
dükten sonra serbest bırakırlar. 

Ümit ile Nezih'in eve gelmemesi ve' 
evde polislerin ıtüs" kurup beklemesinin 
açı�a çıkması üzerine cumartesi ö�leden 
ıonra evi terkeden güvenlik merısuplan 
evden beraberlerinde. kitaplıkta bulunan 
kitaplann tamamını. ne kadar resim var
sa hepsini. özel mektuplan. YüRüYüŞ 
dergilerinin tamamını.' ders notlanru. 
boş iki adet oJanda defterini götürürler. 

HESAP SORULACAK! 

kuvvetlerinin kayıtaızlı�ından yararlana- ümit Bu�daycı ile Nezih Kuleyin 
rak Türkiye'nin hemen hemen tüm okul- şu anda Merkez Cezaevindeler. Arandık-
1arında tezgihladıklan oyun Beytepe'de larını öRrenince. yanlanna avukatlanru 
de tezgAhlaruyor. Silah�. b,ııa.k.ı,yla sjndJ-/�f9a alarak Devlet Güvenlik Mahkemesine 
remedilderi ö�rencilerin önde gelenleri- giderler. yapılan sorgulanndan sonra tev
ni 88ıı.lz suçlamalarla ihbar etmek. T�bii �kif edilirler. 141/1. 312 ve 6136 yasa
ihban alan güverılik kuvvetleri son sürat lardan yargılanacaklar. Içerde ne kadar 
ve tam teçhizat irısan avına çıkıyorlar. yatacaklan belli de�i1. Belli olan 'u: Bu 
Işte Y -Ayrancı Elçi Sok. 14/1 nolu evin oyun da bozulacak. bir. Yasa dı,ı uyllU
buılışırun nedeni budur. lamalardan dol!jY1 hesap sorulacak. iki. 

ıZMIR 'DE BEVLıK POLts -
TAKTIKLERI 

POLISIN BEYLIK TAKTIKLERINDEN BIRI GEÇTımMIz HAFTA Iz
MIR'DE CEREYAN EDEN OLAYLAR SıRASıNDA UYGULANDı. 

"POLISE SILAH çEKILDI" YALANlNI YUTTURUP KAMUOYUNU 
ETKILEYEBILMEK IçIN. POLISLER. ıZMIR OLAYLARı SıRASıNDA 

YAKALADlKLARl KIşILERIN CEPLERINE TABANCA KOYDUİ.AR. 
OLAYı GOREN TANıKLARıN ORTAYA ÇıKMALARı aZERINE POLI

SIN BU OYUNU BOZULDU. 

İzmir'de bir süre önce vurulan Hü- çalışan halkın üzerine rasgele ate, et
"eyin Güzel adlı işçinin cenazesinin kai- meye başlamıştı. Bunun sonucunda Ifü
dmıması sırasında olaylar çıktı. Polis. i seyin Güzel. Vildap Yakar ve önder 
ailesinin nzaaı ile cenazeyi almak iste' Kodan yaralanm... Serdar Turan ue 
yen binlerce işçi ve öRrenciye cop ve kaçmayı b .. artI11ftl. 
silahla saldırdı. I,çi HÜleyin Güzel bir·hafta koma-

B Mart günü meydana gelen olaylar da kaldıktan sonra 7 Mart ııecetıi öldü. 
sırasında. rasgele sa�a sola saldıran po- B Mart IlÜnü çıkan olaylar bunun üzerine 
lider Konak meydarunı kelimenin tam' patlak verdi. 
anlamı ile savq meydanına çevirdi. yüz 
kadar işçi ve ö�renciyi coplayarak Em
niyet· bin88lna götüren polis bu arada 
cenazeyi de şehir dışına kaçırılı ve Hü
seyin Güzel ailesinin yasal istellini enlIel
lemiş oldu. 

HÜSEVlN GÜZEd BIR FAŞtsT 
KOMANDO ÖLDÜRMÜŞTÜ 

I,çi Hüseyin GÜzel·i. 29 Şubat ta
rihinde Ikiçe,melik durallında Serdar 
Turan adlı bir ölrenci vurmuştu. Turan. 
Ege üniversitesi Mimarlık - Mühendislik 
Okulu öRrenciıi olup ülkü Ocaldan'na 
kayıtlı idi. 

Serdar Turan Buca Yüksek ö�
nim Demelli Başkaru olan ıbrahim Dö
len'i vurmak amacı ile okuldan çıktık
tan sonra kendisini izlemeye başlamı, 
ve lkiçe,melik durallında üzerine ateş 
açmıştı. Hedefine isabet kaydedemeyen 
Turan. bu kez de silahı elinden almaya 

"SILAHLı ışÇı" YARA TIUVOR 

Bu arada: olaylar _nda cenueyi 
kaldınnay"-ııelen işçilerin. ölrencilerin 
ve durumu' protesto eden halkın üzerine 
ate, açan polia. bu davranıtına bir ... 
rekçe bulabilmek ve "poliae IiIÜl çe
kildi" yalanını yutturabilmek için 
beylik oyunlardan birine bqvurdu. 
Olaylar I1l'U1IIda yakalanan bir ıendn 
cebine poliı tarafından ai\ah kondu. 

Ancak. bir raslantı .onucu. hu olayı 
orada bulunan 19 May .. ııkokulu <>t. 
retmeni I.. özcan ve Yunus Eıiıre Il· 
kokulu öitretmeni Hasan Turalııördüler. 
ÖllreEmenler. kamu tamiL olarak Devlet 
Güvenlik MÜlkemesi S.vcılıitı·n.llid .... k 
durumu-bildirdiler. -

Aynca. AbdullÜl Karşıl.yan .diı lt· 
çinin cebine tabanc.yı koyan ai..ııı d. 
.. ptayan tanıklar. polisin oyunUDU böy· 
lece ortaya çıkarml,lardır. 

HAfTAlıK SIYASI HABER VE YORUM DERQIs/ : .. 

Sahibi: 
Nihıot SAIlGIN 
Yazı Işleri Müdürü: 
M.ıin ÇUUlAOCLU 
Teknik Sekreter: 
ViurOKMAN 

Uenel Yayın Yönetmeni: 
Oım.,. SAKALSIZ 
Yazı Kurulu' 
UmurCOŞKUN 
Medn ÇUUlAOÖLU 
Mebmet AKOZER 
Varlık OZMENEK 
Ercan EYOBOCLU 

Ist4nbul : Hacı KANTAIlCI 
ızmir : AydonGEDlKALI 
Eskişehir : Vedat B ... llANOÖLU 
Bursa : KOÇ 
Adana : Ceyhun CAN 
Diyarbakır: Iluhi KOÇ 
Avrupa : Katil KAYA 

1911ue Emile Dubolı 75014 
rAllls 

YONErtM: 
Konur Sokak 15/8 Kızday 
Ankara Tel: 17 45 81 
ISTANBUL BOROSU: 
PlYcıloti Cad. 21/1 Çemberlita, 
ı.tanbul Tel: 26'567 
AlIONE KOŞULLARI 

Y dlık : 200 TL. 
6 AyW. : 100 TL. 

ILAN KOŞULLAılı: 
Ada Kapak (renkli)' : 7500 TL. 
Arka Kapak (lIyalı bey ... ) : 6000 TL. 
Iç .. yfıılarda IÜtun .... tinıl: 20 TL 
Yayın ilanlan : " 50 indirimli 

Ece Dalıtun : omut OZŞI ŞUAN 
i Daily N .... Web'()'let TabIeli 
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da, Irbu evde hücre kurulmuş, söyle bun
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gece 9 sıralannda ÜmitBu�daycl'run ba
bası gelir. Polisler geleni içeri alırlar ve 
kendilerini ümit'in arkadaşlan olarak 
tanıtırlar. ağzından ıaf almak için sual 
sorarlar ama birşey ö�renemezler. Bu
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du!!unu du!!unu ve o�lunu yakalamaları için 
kendilerine yardımcı olmasını söylerler. söylerler. 
Bu�daycı'nın Bu�daycı'nın babasını emniyete götürgötür
dükten dükten sonra serbest bırakırlar. 

Ümit ile Nezih'in eve gelmemesi ve' 
evde polislerin ıtüs" kurup beklemesinin beklemesinin 
açı�a çıkması üzerine cumartesi ö�leden 
ıonra evi terkeden güvenlik merısuplan 
evden beraberlerinde. kitaplıkta bulunan 
kitaplann tamamını. ne kadar resim var
sa hepsini. özel mektuplan. YüRüYüŞ 
dergilerinin tamamını.' ders notlanru. 
boş iki adet oJanda defterini götürürler. 

HESAP SORULACAK! SORULACAK! 

kayıtaızlı�ından yararlana- ümit Bu�daycı ile Nezih Kuleyin 
hemen tüm okul- şu anda Merkez Cezaevindeler. Arandık-
oyun oyun Beytepe'de Beytepe'de larını larını öRrenince. yanlanna avukatlanru 

Silah�. b,ııa.k.ı,yla sjndsjndJ-sjndJ-sjnd /J-/J- �f9a 9a alarak Devlet Güvenlik Mahkemesine 
önde gelenleri-gelenleri- giderler. giderler. yapılan sorgulanndan sonra tev

ihbar ihbar etmek. etmek. T�bii T�bii �kif edilirler. edilirler. 141/1. 312 ve 6136 yasa
kuvvetleri kuvvetleri son sürat sürat lardan lardan yargılanacaklar. yargılanacaklar. Içerde ne kadar 

avına çıkıyorlar. yatacaklan belli de�i1. Belli olan 'u: Bu 
Sok. 14/1 nolu evin oyun da bozulacak. bir. Yasa dı,ı uyllU

lamalardan dol!jY1 hesap sorulacak. iki. 

POLISIN BEYLIK TAKTIKLERINDEN BIRI BIRI 
MIR'DE CEREYAN EDEN OLAYLAR OLAYLAR 

"POLISE SILAH çEKILDI" YALANlNI 
ETKILEYEBILMEK IçIN. POLISLER. ıZMIR ıZMIR 

YAKALADlKLARl KIşILERIN CEPLERINE 
OLAYı GOREN TANıKLARıN ORTAYA 

SIN BU OYUNU BOZULDU. 

İzmir'de bir süre önce vurulan Hü- çalışan 
"eyin Güzel adlı işçinin cenazesinin kai- meye 
dmıması sırasında olaylar çıktı. Polis. Polis. i seyin 
ailesinin nzaaı ile cenazeyi almak almak iste' iste' Kodan 
yen binlerce işçi ve öRrenciye cop ve kaçmayı 
silahla saldırdı. I,çi 

B Mart günü günü meydana gelen olaylar da kaldıktan 
sırasında. rasgele rasgele sa�a sola saldıran po- B Mart 
lider Konak Konak meydarunı kelimenin tam' patlak 
anlamı ile savq meydanına çevirdi. yüz 
kadar işçi ve ö�renciyi coplayarak EmEm
niyet· bin88lna götüren polis bu arada 
cenazeyi de şehir dışına kaçırılı kaçırılı ve Hü
seyin Güzel ailesinin yasal istellini istellini enlIel
lemiş oldu. 

HÜSEVlN GÜZEd BIR FAŞtsT 
KOMANDO ÖLDÜRMÜŞTÜ 

FAŞtsT 
KOMANDO ÖLDÜRMÜŞTÜ 

FAŞtsT 

I,çi Hüseyin GÜzel·i. 29 Şubat ta
rihinde Ikiçe,melik durallında Serdar 
Turan adlı bir ölrenci vurmuştu. Turan. 
Ege üniversitesi Mimarlık - Mühendislik 
Okulu öRrenciıi olup ülkü Ocaldan'na 
kayıtlı idi. 

Serdar Turan Buca Yüksek ö�
nim Demelli Başkaru olan ıbrahim Dö
len'i vurmak amacı ile okuldan çıktık
tan sonra kendisini izlemeye izlemeye başlamı, 
ve lkiçe,melik durallında üzerine üzerine ateş 
açmıştı. Hedefine isabet kaydedemeyen 
Turan. bu kez de silahı elinden almaya 

"SILAHLı 

Bu 
kaldınnay"
ve durumu
ate, 
rekçe 
kildi" 
beylik 
Olaylar 
cebine 

Ancak. 
orada 
retmeni 
kokulu 
ÖllreEmenler. 
Güvenlik 
durumu

Aynca. 
çinin 
.. ptayan 
lece ortaya 

HABER VE YORUM DERQIs/ : .. .. 



-- neZiH DANYAL 

CHP'DE GELiSME: 
SERMAYEYE GÜVENCE 

YALÇIN KVÇVK 

Halk Partisi'ndeki gelişmeleri değerlendirmenin başlangıç noktası Ecevit'
in tutumu_ Başlangıçta söylenebilecek olan şu: Ecevit, tartışmanın su yüzüne 
çıkmasını ve merkez yönetiminden ayrılmalarla sonuçlanmasını istedi. Bu de
ler1endirmenin kanıtları şöyle: Uğur Alacakaptan, adaylılını kesinkes koy
madan önce, Ecevit'le görüştü, Parti içindeki tartışmaları artırmak istemedi
ğini, bu yüzden istenirse adaylığını geri alabileceğini bildirdi. Merkez yöneti
minde uzun süredir devam eden tartışmaları izleyen Ecevit, Alacakaptan'ın 
seçilmemesi halinde, .Deniz Baykal'ın ayrılacağını değerlendirecek durumda. 
Buna karşın, Alacakaptan'ın adaylığını önlemiyor. Sonucu, hazırlıyor. 

Kanıtların birisi, bu. Diğeri, bunun devamı. Parti Meclisi'ndeki seçime 
Uğur Alacakaptan, merkez yönetiminin adayı olarak geliyor. Seçimin yapıla
cağı zamana kadar Alacakaptan, aynı zamanda Orhan Eyüboğlu'nun da adayı. 
Diler aday, tam seçim sırasında ortaya çıkıyor. Şimdi hatırlanmalı: Ecevit, 
politikada "dürüst kişiliği" ile ünlü. Bu yüzden Eyüpoğlu'nun, Ecevit'in tep
kisini ölçmeden, son anda anlaşılmış adaydan başka bir aday çıkarmak gibi 
Ecevit'in kişiliğine "ters düşen" bir oyuna girişebileceğini düşünmek çok zor. 
lu tepkinin önceden ölçülmüş olduğuna inanmak gerekiyor. 

Ayrılma sonrası birleştirme çabaları ve üzüntü göstergeleri! Bunların yeri 
ve anlamı ne? Ecevit'in çabalarının anlamı, bağları koparmamak. Ayrılan 
grup ve bu grubun verebilec.eği imaj ile balıarı koparmamak. Merkez yöneti
minden ayrılmaları sağlanmış bir grupla bağları koparmamanın yararlı olacağı 
düşünülüyor. Ilerdeki gelişmeler için. Şimdilik bu gelişmeler üzerinde durmak 
gerekli değil. Zamanı gelince ve önem kazanınu ele alınabilir. Eski ve yeni 
Genel Sekreter Orhan Eyüpoğlu'nun, ayrılanlarla ilgili olarak, "şükran" ve 
"minnettarlık" belirten sözlerine gelince. Bu sözler için "Bizans alışkanlığı" 
deyiminden başka bir ifade bulmak mümkün değiL. Öğrenci derneklerinde 
bile görülmeyen bir takım oyunlardan sonra kaybedenlere şükran ve minnet 
sunmak, aynı zamanda, geniş halk yığınlarını aptal yerine koyma anlamına 
gelir. Halk Partisi'nin eski ve yeni Genel Sekreteri'nin, kütlelere karşı daha 
saygılı olmasını beklemek gerekli. 

Halk Partisi'ndeki son gelişmenin, kişileri de aşan işlevi, sermayeye gü
vence vermek. Bunun için kazananlarla kaybedenlerin sınıflar karşısındaki 
durumlarına bakmak gerekecek. Bir yanda, genellikle kullanılan yakıştırmalar
la, Ali Topuz grubu veya Karadeniz Cuntası; diğer tarafta Deniz Baykal grubu 
veya Mülkiye Cuntası. Gruplaştırma, toplum bilimlerinin vazgeçilmez gereği 
olan, soyutlama ile birlikte. Bu yüzden Karadeniz Cuntasındaki bazı kişilerin 
Mülkiye Cuntasında olması veya bunun tersi mümkün. Ancak bu tür kişisel 
geçişler pek önemli sayılmaz. Belli soyutlama ve genellemenin sınırları için
de iki grubun varlığı önemli. Şimdi bu gruplardan birisi yönetimden ayrılmış 
durumda. Tekrar göreve gelirler mi? Bunu ilerdeki gelişmeler gösterecek. He
sapta bu da olabilir. Şimdilik görülen, Mülkiye Cuntasının görevden ayrılması. 
Cephe Hükümeti'nin sallandığı ve zorlandığı bir zamanda, Halk Partisi'nin 
yeni bir hükümet denemesinin gündemde oldulu bir zamanda, sermaye yeni 
bir güvence almıı oluyor. 

Karadeniz Cuntasının, sınıflar karşısındaki durumu oldukça açık. Fazla 
söz gerektirmiyor. Ali Topuz grubu, sermayeye yatkın. Yer yer sermaye ile 
organik bağlara sahip. Deniz Baykal grubunun durumu ise aynı ölçüde açık 
olmaktan uzak. Bu grubun tutumunu ve durumunu, sermaye ve işçi sınıfın
dan uzak kalmaya çalışmak belirliyor. Işçi sınıfı ve sermayeyi ürkütmemeye 

çalışmak, Baykal'ın liderliğini yaptığı grubun şimdiye kadar sürdürdülü 
çizginin en belirgin özelliği. Ataletlerinin ve yönetimde başarılı olamamaları
nın temel nedeni de burada. Uzak durmaya çalışmak, hareketsizliğin de kay
nağı. Sınıf mücadelesinin bu denli keskinleştiği Türkiye'de sınıflardan uzaklık 
ancak hareketsizlikle mümkün_ Bu imkan da çok kısa süreli. Süre, sonuna gel
di. 

Baykal Grubu, sermayenin daha yakın ilişki kurma istek ve girişimlerini 
cevapsız bıraktı. Bu, bir. Ikincisi, yakın ilişkiyi kabul etmemenin yanında, 
sermayenin �ğilimlerini uzaktan gözlemeye önem verdi. Aynı şekilde işçi sını
fının eğilimlerini de. Baykal Grubu, yine bir eğilim olarak, "sol ne der" endi
şesinden etkilendi. Hareketlerinde mümkün olduğu ölçüde, sol kamuoyuna 
ters düşmemeye dikkat etti. Topuz Grubu, böyle endişelirin dışında. Bu yüz
den sermaye Baykal Grubuna kuşku ile baktı. Şimdi güvenceyi almış durum
da. 

Iki grubun bu farklı niteliği, hem hükümetten ayrılışta, hem de Cephe 
Hükümeti'ni devirip yeni bir hükümet kurma girişimlerinde de belli ediyor_ 
Baykal Grubu, CHP-MSP koalisyonundan kolaylıkla ayrılabiidi. Sınifsal konu
mu gereği, hükümetin nimetlerinden pay almak isteyenlerin baskısından fazla 
etkilenmiyorlar. Topuz Grubu için hükümetten ayrılmak zor oldu. Bugün 
hükümet etmenin nimetlerinden pay almak isteyen taraftarlarının baskısı al
tında_ Bu nedenle ne olursa olsun tekrar hükümete girmek istiyor ve isteyecek. 
Baykal Grubu ise, sağlam bir çolunlukla iktidarı sahip olunacak zamana ka
dar beklemeye hazır. Işçi sınıfı ve sermayeden uzak kalma çizgisi, Baykal 
Grubunu, güncel demokratik görevi unutacak bir rahatlığa götürüyor. Halk 
Partisi'nin Cephe Hükümeti'ni düşürmedeki "beceriksizlilinin" arkasında da 
bu s!nıfsal konum ve tutum yatıyor. 

Son gelişmeden sonra bu durum delişebilir mi? Sermayeye verilen yeni 
güvencenin yaratacalı sorunlar ayrı. Bunun dışında şu ilke var: Isteyerek 
yapmamakla yapmayarak istememek arasında pek fark yok. Topuz Grubu
nun, Cephe Hükümeti'nin düşürülmesi için gerekli kütle hareketlililini salla
ma şansı son derece zayıf. Bu yüzden Cephe'nin düşürülmesinde sosyalistlere 
düşen sorumlulukların daha da arttığı bir döneme giriliyor. 

Baykal Grubunun tekrar göreve gelme şansı ne? Bu şansın da çok sınırlı 
olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bugünkü Halk Partisi'nin yönetimindeki 
kişileri amaçlayan bir strateji, sonlarını çabuklaştırmaktan başka bir sonuç 
vermez. Ancak atalet de aynı sona çıkar. 'Bayk'al Grubunını yönetimden uzak
laştırılmasında atalet önemli bir rol oynadı. '12 Ekim, Cephe koalisyonunun 
kütle tabanını kaybettiğini açıklıkla ortaya çıkardı. Buna karşın, Baykal Gru
bu, demokratik mücadelede menşevik ölütlerin etkisiyle Cephe koalisyonu
nun kendiliğinden yıkılmasını beklemeye başladı. Şimdi de Topuz Grubu
nun kendililinden yıkılması!'!ı bekleyebilir. Böyle bir yol, kendiliğinden poli
tikadan silinmeyi beklemekten farksız. Baykal Grubu için açık tek kapı görü· 
lüyor: Şi�diki yönetimin kişilerini bırakıp sola açılmak. 

Son gelişmenin önemi ne? Halk Partisi'nin yapısında nitel bit değişikliğe 
yol açmıyor. Belli bir doğrultuda yeni bir halka. Şu anda kimin kaybettili 
ve kimin kazand. ığı kesinlikle belli değiL. Taraflar için kayıp-kazanç hesabı he
nüz kesinlik kazanmadı. Kesinlik kazanan yalnızca şu: Son gelişmeden Ecevit 
kayıplı çıktı. Meclis Grubuna ve parti yönetimine düzen veremeyen bir lider 
görünümüne dolru yol alıyor. 

SERMAYEYE GÜVENC
YALÇIN KVÇVK 

gelişmeleri değerlendirmenin başlangıç noktası Ecevit'
Başlangıçta söylenebilecek olan şu: Ecevit, tartışmanın su yüzüne 

yönetiminden ayrılmalarla sonuçlanmasını istedi. Bu de
kanıtları şöyle: Uğur Alacakaptan, adaylılını kesinkes koy

görüştü, Parti içindeki tartışmaları artırmak istemedi
istenirse adaylığını geri alabileceğini bildirdi. Merkez yöneti

minde uzun süredir devam eden tartışmaları izleyen Ecevit, Alacakaptan'ın 
.Deniz Baykal'ın Baykal'ın Bayk ayrılacağını değerlendirecek durumda. 

aptan'ın adaylığını önlemiyor. Sonucu, hazırlıyor. 
bu. Diğeri, bunun devamı. Parti Meclisi'ndeki seçime 

merkez yönetiminin adayı olarak geliyor. Seçimin yapıla
Alacakaptan, aynı zamanda Orhan Eyüboğlu'nun da adayı. 

seçim sırasında ortaya çıkıyor. Şimdi hatırlanmalı: Ecevit, 
kişiliği" ile ünlü. Bu yüzden Eyüpoğlu'nun, Ecevit'in tep

anda anlaşılmış adaydan başka bir aday çıkarmak gibi 
"ters düşen" bir oyuna girişebileceğini düşünmek çok zor. 

ölçülmüş olduğuna inanmak gerekiyor. 
sonrası birleştirme çabaları ve üzüntü göstergeleri! Bunların yeri 

Ecevit'in çabalarının anlamı, bağları koparmamak. Ayrılan 
verebilec.eği 
sağlanmış bir grupla bağları koparmamanın yararlı olacağı 

gelişmeler için. Şimdilik bu gelişmeler üzerinde durmak 
gelince ve önem kazanınu ele alınabilir. Eski ve yeni 

Orhan Eyüpoğlu'nun, ayrılanlarla ilgili olarak, "şükran" ve 
belirten sözlerine gelince. Bu sözler için "Bizans alışkanlığı" 

bir ifade bulmak mümkün değiL. Öğrenci derneklerinde 
takım oyunlardan sonra kaybedenlere şükran ve minnet 

zamanda, geniş halk yığınlarını aptal yerine koyma anlamına 
eski ve yeni Genel Sekreteri'nin, Sekreteri'nin, Sekret kütlelere karşı daha 

beklemek gerekli. 
Partisi'ndeki son gelişmenin, kişileri de aşan işlevi, sermayeye gü

Bunun için kazananlarla kaybedenlerin sınıflar karşısındaki 
gerekecek. Bir yanda, genellikle kullanılan yakıştırmalar

grubu veya Karadeniz Cuntası; diğer tarafta Deniz Baykal grubu 
Cuntası. Gruplaştırma, toplum bilimlerinin vazgeçilmez gereği 

birlikte. Bu yüzden Karadeniz Cuntasındaki bazı kişilerin 
olması veya bunun tersi mümkün. Ancak bu tür kişisel 
sayılmaz. Belli soyutlama ve genellemenin sınırları için
önemli. Şimdi bu gruplardan birisi yönetimden ayrılmış 

göreve gelirler mi? Bunu ilerdeki gelişmeler gösterecek. He
Şimdilik görülen, Mülkiye Cuntasının görevden ayrılması. 
sallandığı ve zorlandığı bir zamanda, Halk Partisi'nin 

denemesinin gündemde oldulu bir zamanda, sermaye yeni 
oluyor. 

çalışmak, Baykal'ın liderliğini yaptığı grubun şimdiye 
çizginin en belirgin özelliği. Ataletlerinin ve yönetimde başarılı 
nın temel nedeni de burada. Uzak durmaya çalışmak, 
nağı. Sınıf mücadelesinin bu denli keskinleştiği Türkiye'de 
ancak hareketsizlikle mümkün_ Bu imkan da çok kısa 
di. 

Baykal Grubu, sermayenin daha yakın ilişki kurma 
cevapsız bıraktı. Bu, bir. Ikincisi, yakın ilişkiyi kabul 
sermayenin �ğilimlerini uzaktan gözlemeye önem verdi. 
fının eğilimlerini de. Baykal Grubu, yine bir eğilim olarak, 
şesinden etkilendi. Hareketlerinde mümkün olduğu ölçü
ters düşmemeye dikkat etti. Topuz Grubu, böyle endişelirin 
den sermaye Baykal Grubuna kuşku ile baktı. Şimdi 
da. 

Iki grubun bu farklı niteliği, hem hükümetten ayrılı
Hükümeti'ni devirip yeni bir hükümet kurma girişiml
Baykal Grubu, CHP-MSP koalisyonundan kolaylıkla ayrılabiidi. Sınifsal 
mu gereği, hükümetin nimetlerinden pay almak isteyenlerin 
etkilenmiyorlar. Topuz Grubu için hükümetten ayrılmak 
hükümet etmenin nimetlerinden pay almak isteyen taraft
tında_ Bu nedenle ne olursa olsun tekrar hükümete girmek 
Baykal Grubu ise, sağlam bir çolunlukla iktidarı sahip 
dar beklemeye hazır. Işçi sınıfı ve sermayeden uzak 
Grubunu, güncel demokratik görevi unutacak bir rahatlığa 
Partisi'nin Cephe Hükümeti'ni düşürmedeki "beceriksi
bu s!nıfsal konum ve tutum yatıyor. 

Son gelişmeden sonra bu durum delişebilir mi? 
güvencenin yaratacalı sorunlar ayrı. Bunun dışında 
yapmamakla yapmayarak istememek arasında pek fark 
nun, Cephe Hükümeti'nin düşürülmesi için gerekli kütle 
ma şansı son derece zayıf. Bu yüzden Cephe'nin düşürülmesinde 
düşen sorumlulukların daha da arttığı bir döneme giriliyor. 

Baykal Grubunun tekrar göreve gelme şansı ne? 
olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bugünkü Halk Parti
kişileri amaçlayan bir strateji, sonlarını çabuklaştırmaktan 
vermez. Ancak atalet de aynı sona çıkar. 'Bayk'al Grubunını 
laştırılmasında atalet önemli bir rol oynadı. '12 Ekim, Cephe 
kütle tabanını kaybettiğini açıklıkla ortaya çıkardı. Buna 
bu, demokratik mücadelede menşevik ölütlerin etkisiyle 
nun kendiliğinden yıkılmasını beklemeye başladı. Şimdi 
nun kendililinden yıkılması!'!ı bekleyebilir. Böyle bir 
tikadan silinmeyi beklemekten farksız. Baykal Grubu için 
lüyor: Şi�

silinmeyi 
�
silinmeyi 

diki yönetimin kişilerini bırakıp sola açılmak. 
Son gelişmenin önemi ne? Halk Partisi'nin yapısında 



AMERiKAN USLERi· 
içiN KiRA TAZELENDi: 
YILDA 250 MiLYON DOLAR 

"_ Amerika bir memlekette demok
ratik idare olmuş, şoven idare olmuş, fa
şist idare olmuş, ona hiç bakmaz. Ame
rika, o memleketin kendisine ne ölçüde 
tabi olduAuna, , kendi politikasına ne 
dereceye kadar satelit (uydu) haline ge· 
lebileceAine bakar ..... 

Sözlerin sahibi 1965-1971 yılları 
arasında Türkiye'de Dışişleri BakanhAı 
yapan ve halen de MC Hükümetinin aynı 
görevi yürüten Bakanı İhsan Sabri ÇaA
layangil'di. .. 

Çaj!layangil, bunlan Politika gazete
sinin yöneticisi ve başyazarı İsmail 
Cem 'e iki yıl önce özel bir mülakatta 
anlatınış ve Cem de banda kaydetmişti.. 
Cem, ÇAj!layangil'le bu görüşmesini, 
12 Mart'ın beşinci yıldönümü olan geç
tiAimiz haftanın Cuma günü açıklıyor, 
aynı günlü Tercüman gazetesinde de 
Çaj!layangil'in "Böyle bir demeç ver
medilti" yolunda yalanlaması yer alıyor
du. 

Ancak ÇaAlayangil, kendi üslup kıv
rakllAıyla olayı yalanlayamıyor, "gazete
cilitten" ve ne anlıyorsa "ahlak"tan söz 
ediyordu ... 

Cephe'nin Dışişleri Bakanına göre, 
İsmail Cem 'in bunlan yayınlaması ile 
"kapıdan ıar dinlemek veya ev gözetle
rnek" arasında fark yoktu! .. 

Sözü edilen mülakatta Cem 'e "12 
Mart'ta büyük ölçüde CfA vardır" diyen 
ÇaAlayangil'in ıınuttultu bir şey vardı. 
Çaj!layangil bu açıklamayı ilk kez İsma
il Cem'e değil, 1971 başlarında AP 
hükümetindeki sandalye arkadaşı Turan 
Bilgin'e yapmıştı. 

GÜNEŞ GAZETESi VE 
MAN ŞETLER 

o zamanların Devlet Bakanı Turan 
Bilgin, 1973 genel seçimlerinde kaybe
dince bir gazete çıkarm�ya karar vermiş 
ve 1974 yıllarının başında yayınlamaya 
başladıltı Güneş gazetesinde, Süleyman 
Demirel'in düşürülmesinde CIA parmaAı 
olduğunu manşet manşet vermişti. .. 

Turan Bilgin, devletin istihbarat iş
lerine bakan Devlet Bakanhltı görevinde 
edindiği izlenimerle sandalye arkadaşı 
ıhsan Sabri Çaltlayangil'in gözlemlerini 
birleştirmiş ve Demirel'in de onayını 
alarak yazı dizisini yayınlamıştı. 

AP kurmaylarına göre, Eisenhower 
bursu üzerinden ve Johnson ile kolkola 
çektiriimiş fotoltraflarla ilk önce AP 
Genel Başkanıhltına sonra da Başbakan
hlta tırmanan Süleyman_Demirel'i düze 
çıkarmak için 1974 başlanndan daha 
uygun zaman olamazdı. Bülent Ecevit de 
hazır başbakan iken "Amerikancıhk" 
gömlej!inden sıyrılmak için bundan 
daha iyi bir zaman belki de bir daha 
bulunarnazdı ... 

Güneş gazetesindeki dizi yazılarda 
Çağlayangil adından söz edilmemişti. 
İsmail Cem şimdi açıklıyordu ve Baka
nı sinirlendiren olay da bu idi. .. 

CIA - MiT - SAVAK vs ... 

Çaltlayangil'in Cem 'e yaptı!!ı açık
lamalar içersinde malum bir çok şeyler 

vardı ama doj!rusu bunlan o güne kadar 
5,5 yıl Dışişleri Bakanhj!ı yapmış bir 
zattan dinlemek ilginç oluyordu: 

"-Türkiye, kendi 'istihbaratını kuv
vetlendirmek için ısrail, Amerikan ve 
Iran istihbaratı ile daimi ve organik 
münasebetler içindeydi... 

Bunlar, gizli gizli her sene kendi şef
leriyle toplanıyorlar, istihbarat mübade
lesi yapıyorlar, bu arada inandıklan baş
ka istihbarat örgütlerinden de istişan 
mütalaa aiıyoriardı ... " 

Bunlan Çaj!layangil söylüyordu ... 
Sözün kısası "Amerika, kendi Çıkar

Ian paralelinde nasıl bir hükümet istiyor
sa onu işbaşına getirebiliyordu. Türkiye 
Niha� Erim Hükümetine mi layık? Ame
rika o idare tarzını getirebiliyordu ... " 

Türkiye 'nin uluslararası emperyalist 
sistemin aAı içinde olduj!unu, işbirlikçi 
Türkiye kapitalizminin ülkeyi baltımlı 
kıldıAını tüm demokrat, ilerici güçler ve 
sosyalistler yıllardır söylediler ve söyle
melte devam ediyorlar. 

Ne var ki, tüi'lü rüşvet ve yolsuzluk 
örnekleriyle artık ayıbını gizleyecek gü
cü de bulamayan tekelci büyük sermaye
nin politik mutemetlerinin kaş yapayım 
derken göz çıkartınalan da i1ginç_ .. 

AL ÜSLERI VER PARAYı!.. 

12 Mart'ın beşinci yıldönümü olan 
geçtiltirniz haftanın Cuma günü Dışişleri 
Bakanhltında ilginç gelişmeler oluyordu. 

Dışişleri ve Ankara'daki Amerikan 
Büyükelçililti yetkilileri arasında bir sü-

reden beri süren görüşmeler sonuçlanı
yor ve Türkiye'de bulunan Amerikan üs
leri için yılda 250 milyon dolar kira 
ödenmesi konusunda karşılıklı mutaba
kata vanlıyordu_ .. 

Uzun bir süreden beri yapılan pa
zarlıklarda, ABD Büyükelçisi Macomber 
Türkiye 'ye 5 yılda 1 milyar dolar öde
nebileceltini savunmuş ancak Dışişleri 
yetkilileri 1 milyar dolann 4 yıllık ki
ra karŞılıltı olmasında direnmişti .. _ 

Sonuçta ABD Büyükelçisi Macom
ber ile Dışişleri Bakanlıltı Genel Sekre
teri Şükrü Elekdalt el sıkışmayı becer
mişlerdi. üsler kiralanmıştı_ 

YüRüYüŞ'ün dizgiye hazırlandılı 
saatlerde, gelen haberlere göre, muhte
melen adılU\ "ortak savunma riski" ya 
da "tazminat" denecek olan kiralama iş
lemi, Çaltlayangil'in ABD gezisi arife
sinde tamamlanmıştı. 

MC hükümeti muhtemelen anlat
rnayı bir uygulama anla.ııması olarak yü
rür!ülte koyacak ve meclla denetiminden 
kaçınDayı deneyecektir. 

Karar meclisin onayına sunulsa akai 
bir sonuç mu Çlkaı'1 Elbette busorunun 
cevabı kaitıt üstünde ''hayır''dır. Ancak 
meclis denetiminde kamuoyu baakılının 
rol oynayabileceRini hesaba katmak ge
rekir_ .. MC de herhalde bu hesabı yap
tıitı içIn dolmdan uygulama yoluna 
sapacaktır ... 

CHP'DEKI OlAY 

Geçtiltirniz haftanın gelişmeler gra
fij!i böyle bir tepe noktası çizerken, bat-

DEMEK .JOHN BENDA'YI TANıMıYORSUNUZ! 
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YURVYUŞ - 16 MART 1976 - 4 

"-John Be!,da isimli birini tanıdıkımı hahrlamıyorum. Helikopterler için 
de henüz konuşarnam ... " 

. 
G�çakimiz haftanın Pazartesi günü bu sözleri söyleyen Cephe Hükümeti

nın Mıllı S�vunma Bakanı, iki gün sonra Millet Meclisi kürsüsünden, orduya 
mal satan firmaların Türkiye temsilcileriilden Ile riişvetlerden .öz ederken bu 
konu hakkında sadece şunları söyledi: • 

" 225 helikopter satın alınmıştır. Bunun Türkiye 'deki mümeS8i1i Pantürk 
Ticarettir ... " 

Ve Ferit Melen konuyu tek bir cümleyle kapattıkını sanıyordu ... Tabii bu 
konuda söylediki lek bir cümle ile de yakayı ele veriyordu. 

. Çünkü, Melen 'in �özünü ettiki PaıılÜrk Şirketinin sahibi, tanımadıkını id
dıa el/ıliı John Benda dan başkası dekiidi ... 

Silahlı K.uvvet�ere milyarlarca liraya malolan bir alım-satım işinde aracılık 
yapan şlrketın sahıbıııı kılını oynatmadan tanımadıkıııı söyleyen Milli Savun
ma Bakanı, iki gün sonra kolayı, aklı sıra adres şu§ırtmakla bulacalını sanmış
tır. Verdıliı adreste, tanımadıkını iddia ettiki John Benda oturmaktadır ... 

. 
Kaldı ki, Özür kabahat/an büyüktür. Lôta gelince "Her bir kılrış topralı 

ş�?ıı
. 

Il�nlarıy'la sulanm�ş bu vatan" nulukları atılır, ama iş stJrpo IGrmca Tiir
.
�ıye y'e

. 
mılyarlarca lıraya malolmuş helikopter alım-satım işlerini kimlerin 

yurutlukubılııımezlıktengelinir ... 

GENÇ'IN ONERGESI 

YVROYVŞ'ün 1,5 ay öııce ve ısrarla (bakınız: Sayı 43, sayı 45, sayı 4 7, 
sayı 48) uzermde durduku John Benda olayı, nihayet CHP ızmir Milletvekili 
Suleyman Geııç tarafıııdaıı parlamentoya getirildi. 

Geııç, geçtiliirniz haflanııı başında, Milli Savunma Bakanı Ferit Melen ta
rafıııdan ceva�landırılmasl istejjiyle Millet Meclisi Başkanlıjjına uerdijji soru 
onergesıııde, EsrareııglZ bır şellılde 20 yıldır Türkiye'de gezen Ingiliz poMJ
porllu JO."II Beııda "ııın Türkiye 'deki eylem ue faaliyetleriilin açıka çıkarılma
sını ıstedı, .. 

•• Sü/�yman G�n� 'in . 
sor

.
,: 

. önergesiilde ayrıca, ıtalya 'nın ünlü petrol ENI nııı, Pırellı mn Tiirkiye Temsilcisi olan John Benda 'lUn. ,i. lahl. llUvuetlere alıııaıı
, 

"Agust� Beli" helikopterlerinin satış bajjlantlSındaki �olu Beııda Ilın eskı DP zamaliliida Hariciye Vehili Fatin Rüştü Zorlu ıle söz ediliyor ue 1961 'lerde Milli Birlilı Komite,i /W1Iii-

banda kaydetmişti.. 
bu görüşmesini, 

yıldönümü olan geç
günü açıklıyor, 
gazetesinde de 

bir demeç ver
yalanlaması yer alıyor

kendi üslup kıv
yalanlayamıyor, "gazete
anlıyorsa "ahlak"tan söz 

Bakanına göre, 
yayınlaması ile 

veya ev gözetle
yoktu! .. 

mülakatta Cem 'e "12 
CfA vardır" diyen 

bir şey vardı. 
açıklamayı ilk kez İsma

başlarında AP 
arkadaşı Turan 

birleştirmiş ve Demirel'in de onayını 
alarak yazı dizisini yayınlamıştı. 

AP kurmaylarına göre, Eisenhower 
bursu üzerinden ve Johnson ile kolkola 
çektiriimiş fotoltraflarla ilk önce AP 
Genel Başkanıhltına sonra da Başbakan
hlta tırmanan Süleyman_Demirel'i düze 
çıkarmak için 1974 başlanndan daha 
uygun zaman olamazdı. Bülent Ecevit de 
hazır başbakan iken "Amerikancıhk" 
gömlej!inden sıyrılmak için bundan 
daha iyi bir zaman belki de bir daha 
bulunarnazdı ... 

Güneş gazetesindeki dizi yazılarda 
Çağlayangil adından söz edilmemişti. 
İsmail Cem şimdi açıklıyordu ve Baka
nı sinirlendiren olay da bu idi. .. 

CIA - MiT - SAVAK vs ... 

Çaltlayangil'in Cem 'e yaptı!!ı açık
lamalar içersinde malum bir çok şeyler 

Ian paralelinde nasıl bir hükümet istiyor
sa onu işbaşına getirebiliyordu. Türkiye 
Niha� Erim Hükümetine mi layık? Ame
rika o idare tarzını getirebiliyordu ... " 

Türkiye 'nin uluslararası emperyalist 
sistemin aAı içinde olduj!unu, işbirlikçi 
Türkiye kapitalizminin ülkeyi baltımlı 
kıldıAını tüm demokrat, ilerici güçler ve 
sosyalistler yıllardır söylediler ve söyle
melte devam ediyorlar. 

Ne var ki, tüi'lü rüşvet ve yolsuzluk 
örnekleriyle artık ayıbını gizleyecek gü
cü de bulamayan tekelci büyük sermaye
nin politik mutemetlerinin kaş yapayım 
derken göz çıkartınalan da i1ginç_ .. 

AL ÜSLERI VER PARAYı!.. 

12 Mart'ın beşinci yıldönümü olan 
geçtiltirniz haftanın Cuma günü Dışişleri 
Bakanhltında ilginç gelişmeler oluyordu. 

Dışişleri ve Ankara'daki Amerikan 
Büyükelçililti yetkilileri arasında bir sü-

YüRüYüŞ'ün 
saatlerde, 
melen 
da "tazminat" 
lemi, 
sinde 

MC 
rnayı 
rür!ülte 
kaçınDayı 

Karar 
bir sonuç 
cevabı 
meclis 
rol oynayabileceRini 
rekir_ 
tıitı 
sapacaktır ... 

fij!i böyle 

DEMEK .JOHN BENDA'YI TANıMıYORSUNUZ! 
"-John Be!,da isimli birini tanıdıkımı 

de henüz konuşarnam ... " 

. 
G�çakimiz haftanın Pazartesi günü bu 

nın . nın . Mıllı Mıllı 
�

Mıllı 
�

S�vunma Bakanı, iki gün sonra 
mal satan firmaların Türkiye temsilcileriilden 
konu hakkında sadece şunları söyledi: 

" 225 helikopter satın alınmıştır. Bunun 
Ticarettir .Ticarettir .Ticarettir .. " 

Ve Ferit Melen konuyu tek bir cümleyle 
konuda söylediki lek bir cümle ile de yakayı 

. Çünkü, Melen 'in �özünü ettiki PaıılÜrk 
dıa 

. 
dıa 

. 
el/ıliı John Benda dan 

�
dan 
�

başkası dekiidi ... 
Silahlı K.uvvet�ere �ere � milyarlarca liraya malolan 

yapan şlrketın şlrketın 
K.

şlrketın 
K.

sahıbıııı 
�

sahıbıııı 
�

kılını oynatmadan 
ma Bakanı, iki gün sonra kolayı, aklı sıra adres 
tır. Verdıliı adreste, tanımadıkını iddia ettiki 

. 
Kaldı ki, Özür kabahat/an büyüktür. Lôta 

ş�?ıı. ıı. 
. 

Il�nlarıy'la sulanm�ş bu vatan" nulukları Tii�Tii�?Tii?r�ıye . ıye . 
�

ıye 
�
y'

�
y'

�
e

. 
mılyarlarca 

y'
mılyarlarca 

y'
lıraya malolmuş 
�

lıraya malolmuş 
�

helikopter 
yurutlukubılııımezlıktengelinir yurutlukubılııımezlıktengelinir yurutlukubılııımezlıktengelinir yurutlukubılııımezlıktengelinir 
Tii
yurutlukubılııımezlıktengelinir 
Tii

.yurutlukubılııımezlıktengelinir .
�

yurutlukubılııımezlıktengelinir 
�
.
�
.yurutlukubılııımezlıktengelinir .
�
. y'

yurutlukubılııımezlıktengelinir 
y' . yurutlukubılııımezlıktengelinir . ... 

GENÇ'IN ONERGESI 

YVROYVŞ'ün 1,5 ay öııce ve ısrarla 
sayı 48) uzermde durduku John Benda olayı, 
Suleyman Geııç tarafıııdaıı parlamentoya getirildi

Geııç, geçtiliirniz haflanııı başında, Milli 



SEYDIşEHIR'DE SALDıRı: TIp OYESI KOMADA .• 

YOROYOŞ'Un önceki sayıluında Seydişehir'deki faşist teröre ve ıiri,i· 
len cinayet tqebıııısıerine siirekli olarak delihiidi. YOROYOŞ okurim, TIp 

Seydi,ehir Ilçe Başkanı Osman Aslanbay'ın def.lluca saldınya ulradılını, evi· 
nin bombalandılını bilirler. B11li1n bunlu, MC ic:uetli ve destekli faşist unu· 
ImalarNı yerel dOzevdeki uç örnekleri idi.. 

YOROYOŞ'Un baskıya hazırlandılı sıralarda aelen başka bir haber, 
kana susayan faşistlerin ne liIr &iri,imlerde bulunabileceklerine Iıir başka ör· 
nek teşkil ediyor. . 

Tllrtdye I,çi Partisi Merkez Disiplin Kurulu Uyesi, TIp Seydişehir ilçe· 

lInden Ali Demir faşistlerin planlı bir saldınsına ulradı. Geç saatte alınan ha· 

berfere pe, Ali Demir, saldın sonucunda alır şekilde yaralandı ve koma ha· 
linde Konya Devlet Hastahanesine ıönderildi. Fabrikanın paydos saatinde, 
kart basmakta olan Ali Demir'e saldıran faşistler, ellerindeki demir çubuklarla 
Demir'i ağır bir şekilde yaraladılar. Konya'ya gönderilen Ali Demir'in haya· 
tından endişe ediliyor. 

Bunun ve benzeri diğer olayların hesabının soru'lacağl daha önce defa· 
larca tekrarlandı. Son olayın getirdiği yenilik, bu hesabın ağır bir biçimde so
rulacağı. 

ta, CUP 'deki selişmelerle açıldı. 
CUP Merkez Yönetim Kurulu 'nda 

öteden beri mevcut yara, senel başkanın 
aylar süren pansuman çalışmalanna raL· 
men giderilemedi ve Baykal grubu ola· 
rak adlandınlan kanat, merkez yöneti· 
mını Eyüboğlu grubuna terketti ... 

Denız Baykal'dan ve çeşitli zig·zag· 
lardan aonra !atıfayı seçen Mustafa Üs· 
1ilDdal' dan boşalan Genel Sekreter Yar· 
:lımc:ılıklarına Huan Esat Işık ve Ali To
puz ııetlrildller ... 

Eyilbollu . Bqkal çeklşmesi şeklin. 
de aç ",ren anlqmazlılın temel nedeni, 
CHP'ııiıı, MC'yI de kapsayan iktidar po· 
1I&Ik.uı ••• 

Yüzeydeki görünüme göre, Baykal 
,. ...... IIC'aID CHP zorlamaıyla 
dilfiiriilmell ve yerıne Cup'nin de orta· 
iı oIdutu bır �etin seçmesine kar· 
'i ... Baykal te arbdqı.nna hakim olan 
dilfUnce, MC'nln mevcut ekonomik ko· 
,uliann altında ezUmesl ve seçimler için 
nonnal taribin beklenmesi... 

SERMAYE öNüNDE VAFTIZ ... 
Eyüboğlu . Topuz ekibince benim· 

senen ve ECevit tarafından da destekle· 
nin iktidar olma politikası, Demokrasi· 
yı MC tasaIIutundan kurtannaktan çok, 
büyük sermayeye seçim öncesi güvence 
vermekle i1gıli. BlUndiği ve göründüğü 
kadanyla Eyilboğlu ve ekibi demokra· 
sinin bir takım şekli unsurlanndan öte, 
özüyle meşgul de�er. Asıl amaç, bü· 
yük sermayenin CUP 'ye duyduğu endi· 
şeleri gidermek ve güven telkin etmek. 

Baykal ekibi ise temelde Eyilboğlu 
ve arkadaşlarından çok değişiklik göriiş· 
ler taşımıyor. Baykal ve arkadatlan ser· 
maye�mek dengesinde spor elbiseyle rol 
oynamak kararındalar. BiIYÜk serma· 
yenin de "Benden" diyeceği, emeRin de 
"beDden" dlyeceğl, bir arınonJyl tuttur· 
mağa çalışıyorlar. Bu arada dığer arıno
niler de fti' ... 

CUP programı ortada. Yollar bir 
yerde birleşiyor. Ama yollar birleşene 
kadar çekişmeler oluyor ... 

meti 'ıra6In4a bir genelgeyle bu şahsın "sakıncalı kişi" illln edildiginden söz 
edilerek bu ,enelilenin kamuoyuna açıklanmaıı isteniyordu ... 

Ayrıcd öneTJIede, 1 972'de emekliye aynlan Milli Savunma Bakanııgı mÜ8' 
tefa" OTJIeneral Zeki hter'in daluı .onra John Benda ile kurdugu ilişkilerden 
.c;z ediliyor ve Benda 'nın cephe hiikümetinden biriyle luılen ilişkili olup olma
dılı do ıoruluyordu. 

Süleyman Genç 'in ,oru öneTJIe,i baıında geniş bir şekilde yer aldı. 
DGhtı ıonra, Ferit Melen, konu luıkkındo gazetecilere kaygan cevaplar ve· 

rlrlıen John Benda "Rahmetli/erle ugraşmak fazilet degildir" gibisinden ucuz 
kaçamakldrla yetindi. 

Ama Melen 'in iki giin 'onra Meclis kiirıüıi.inden konu ile ilgili olarak .öy· 
ledi'i tek cümle �nın dikkatini çekmedi. Melen, orduya mal satan yabancı 
(irmalann emekli ,ubaylarla ilişkiler kurdu'unu kabul ediyor fakat bu konu· 
daho fazla açılmıyordu... 

. 

John &nda konUlunda ise çdişkiye düşüyordu ... 

CEVAP BEKLEYEN SORULAR ... 

RÜfvetler, yolıuzluklar zincirinin en karanlık luılkaıını teşkil eden John 
Benda olayı niçin oldu-bitti 'ye getirilmek istenmektedir? .. 

Her .oruldu'unda, ''John Bendo ile ugraşmayın, luıyatınlZ tehlikeye gi. 
rer" ceuabı alınan Benda neyin ne.idir' ... 

20 y�.ldır Türlıiye 'de bulunan, ticari işlerinin yanıııra politik misyonu da 
oldu'u .oylenen John Bendo üzerindeki e'rar perdeıi niçin titizlikle korunu. 
yor' . .. 

Milli Savunma Bakanı Melen! Silahlı kuvvetlere, hem de kendi ifadeniz. 
le tam 225 adet Aguıto Beli helikopteri .atan ıtalyan Şirketinin Türkiye tem. 
.�Icisi Jo.hn Benda 'yı ��mek tanımıyorıunuz? Peki şöyle .oralım: Milyarlarca 
Iırıtfık bır alım·ıahm .şınde rol oynayan komis.Yoncuyu tanımaga mecbur de. 
'il misiniz' 

1 972'de 'Türk Silahlı Kuvvetleri " teçhizat ve malzeme kadrOBuna mÜ8-
tefar Zeki ılter tarafından "Beli" helikopterleri üımen kadro aracı olarak koy. 
durulmuş mudur, koydurulmamış midır? 

Son bi� .oru daluı: 
.
1 2  Martta CIA parmagın. itiraf eden "Hariciye Vekili" 

ıhsan Sabn Caglaya",,', bu ,oru da ,ize: John Benda 'yı tanıyor mUlunuz' 

CHP'NIN MERSIN MITINGI: 

HEMŞEHRILIK BERATI 

MC'vI D,USURUR MU? 
MEHMET AKOZER 

CUP gemlalnln kaptan kö,kiindeki dümen uvpu aon raunduna yaklat
tılı sıralarda, 6 Mart Cumartesi günü, aynı parti Mersln'de bir açık hava top· 
lantısı düzeniiyordu. MUcadele bır bakıma Iki iingte bırden lilrdlirülilyordu. 
Ankara'da kalan Orhan Eyilbollu grubu, ertesı günkü, bo, Merkez Yönetim 
Kurulu üyelikleri seçimi ıçın gereklı hazırlıkları �.aparken; geziye katılan genel 
sekreter yardımcılan ve arkadaşlan, son raunddan emın olarak, gard almaya' 
gerek duymuyorlardı. 

CHP yönetimindeki kaynaşmalUn yalUnda, Mersin mitingi iklnci plana, 
daha sonra da daha arka planlara itildi. Gazetecilerin kafalanıu kurcalayan 
"Bu miting neyi amaçlıyor", "Bundan sonra benzeri mitinglere devam edile· 
cek mi?" gibi sorular önemini kaybetti. Bu sorular üzerinde CHP merkez yö· 

'netiminde de var olan belirsizlik, gelişmeler sonucunda bUtünüyle karanlı!!a 
dönüşlil. Bir merkez yöneticisi, Mersin dönüşünde, "bu' mitingin de!!erlendi. 
rilmesi yapıldıktan sonra i1erisi)çin karar verileceğini" açıklıyordu. Bu de!!er· 
lendirrnenin ne gibi sonuçlar vereceği bir yana, Mersin mitingini kotaran eki· 
bin yerini yenisine/terketmesi, konuyu do!!aI olarak bir "sil.baştan"·durumu. 
na sokuyordu. 

"AKTIF" DEYIMININ SıNıRLARı 

Kafalan kurcalayan sorular nedensiz değildi. Gazetecilik, merakının 
ötesinde, Cup'nin muhalefet ve "demokrasi mücadelesi" anlayışını ilgilendi· 
riyordu. Birbirini izleyen onemli yalUlgılarla MC'nin oluşmasına zemini boş 
bırakan; MC karşısında muhalefeti, iktidarda olmamanın avantajlanndan ya· 
rarlanmayla sınırlayan anlayışın iflisı, ve CHP üzerinde daha aktif bir müca· 
dele vermesi yönünde oluşan kamuoyu baskısı, partinin yapısal prizmasına 
çarparak bit yansıma bulmuştu. Fakat asıl sorun, verilmesi gereken mücade· 
YI belirleyen sıfatın "aktif" deyiminin sınırlan içinde kalmasıydı. 

Mersin mitingi, "aktif" deyiminin, sorunun özünü gölgeleyip gölgeleme· 
. diğini açıp çıkarması bakımından önem taşıyordu. Sorun, mücadelenin biçi· 

minin deRiştirilmesi delil, yeni bir içerik verilmesiydi. MC'yi iktidardan dü· 
,ürme ve demokrasi mücadelesi, parlamentoya hllJlsedilemezdi. Bu bir yana, 
bu mücadele için gerekli olan güç, ancak parlamento dışında ka1an geniş yı· 
j!ınlardan alınabilirdi_ Ancak böylelikle MC'nin iktidardan düşürülmesini salı· 
layacak "toplumsal" ortam varatılabilirdi. 

CHP merkez yönetimi, parlamento için kombinezonlann MC'yi düşür· 
meye yetmediğine kendisi de inanmak zorunda kalmıştı. Parlamento dışı ola· 
nakların kullanılması, geriye kalan tek almaşık oluyordu böylece. Ne var ki, 
parlamento dışına çıkıldığı zaman başvurulacak kaynağın, yani "halk"ın, 
hangi hedeflere yöneıtileceği asıl sorundu. Sorun özetle şuydu: yı!!ınlann 
oluşturacağı muhalefet sınıfsal bir baza mı oturacaktı, yoksa bir moral takvi· 
yesi olarak mı kalacaktı? Birinci şık, MC'nin yerine iktidar olmayı sermayeye 
güvence vermeye bağlayan "daha aktif" mücadele taraftarlarılUn yanaşmadığı 
şıktı. Mersin gezisini kotarma durumundaki kanat ise, MC'nin iktidarda yıpra· 
tılması taktiğinden bir türlü vazgeçemeyen ve emekçi sınıflarla dirsek teması· 
nı, ancak öteki dirseğini de sermayeye değdirmekle koşut gören kanat oldu· 
ğuna göre, ortaya çıkan formül şuydu: "Yahya'ya t?kat, seçmene vaat! ". 

SAYı SAYMAYI BilMEK 

Bu nedenle Mersin toplantısı olağan bir seçim toplantısından farklı ol· 
madı. O kadar ki, alana sı!!mayan kalabalıklara Ecevit, elin'deki kara kaplıyı 
açarak .olduğu gibi Meclis bütçe konuşmasından pasajlar okumayı sıkıcı bul· 
muyordu. Miting alanında toplanan kalabalı!!ın, bölge ölçülerine göre ola!!an· 
üslil olduğu kuşkusuzdu. Ancak, sayılardan sonuç çıkarma becerisi, önündeki 
problemi çözecek formülü bilenlerin işi olsa gerekti. Sayısal birikim, yaklaşan 
bir seçimde kullanaca!!ı oylardan heyecanlanan insanlann birikimi olmadığına 
göre, onlara di bi tutmuş eski yöntemlerle yaklaşmak mümkün dej!i1di. Evet, 
kendini Ecevit'in arabasııun önüne atanlar oldu. Ama bu, işin başarıldı�ını 
değil, yapılabilecek daha çok şeyin olduğunu gösteriyordu. Bir miting, bir 
toplantı, kitlelerde pqlltik bir dej!işiklik yaratmadıysa, bir sonuç alınmış sayı· 
lamazdı. Mersinli emekçi ve gençler, mitingten yeni bir kan almadan; daha bi· 
rikmiş olarak değil birikimlerini bir ölçüde boşaltmış olarak aynıdılar. 

HE�ŞfHRILlK BERATI" 

Mersin'de Ecevit'e bir de kentin "fahri hemşehrilik beratı" verildi. Bera· 
tı veren belediye başkanı Kaya Mutlu CUP'liydi. Part!'nin basın ilişkileriyle 
görevli yetkilisi, ertesi gün mitinge bir sütunluk yer veren bir yüksek tirajlının 
muhabirini, "haber"i gazetesine yetiştirmesi için sıkıştınyordu. Açıkça belir· 
tilmese de hükümetin düşmesini hızlandırmayı amaçlayan bir mitingten, yayın 
organlanna ulaştınımaya de�er görülen "haber" buydu. 

Mersin mitingi, bütün iç kaynaşmalann gerisinde, CHP 'nin bugünkü kit· 
lelerle temas anlayışııun bir yansıtıcısı oldu. Toplan�n yığınlara, yanlış seçi· 
len hedef ve yöntemlerle yaklaşmanın beklenilenin de gerisinde bir "politik" 
sonuç vereceği belgelendi. Sonuç olarak sadece bir "partiyi popülerleştirme" 
niteliği alan mitingin, bugünün çok daha "popüler" konuları arasında en arka 
plana düşmesi bir raslantı olmadı. 
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çalışmalanna raL· 
grubu ola· 

merkez yöneti· 
terketti ... 

çeşitli zig·zag· 
Mustafa Üs· 
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Işık ve Ali To
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temel nedeni, 
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göre, Baykal 
zorlamaıyla 

Cup'nin de orta· 
seçmesine kar· 

hakim olan 
ekonomik ko· 

seçimler için 

nin iktidar olma politikası, Demokrasi· 
yı MC tasaIIutundan kurtannaktan çok, 
büyük sermayeye seçim öncesi güvence 
vermekle i1gıli. BlUndiği ve göründüğü 
kadanyla Eyilboğlu ve ekibi demokra· 
sinin bir takım şekli unsurlanndan öte, 
özüyle meşgul de�er. Asıl amaç, bü· 
yük sermayenin CUP 'ye duyduğu endi· 
şeleri gidermek ve güven telkin etmek. 

Baykal ekibi ise temelde Eyilboğlu 
ve arkadaşlarından çok değişiklik göriiş· 
ler taşımıyor. Baykal ve arkadatlan ser· 
maye�mek dengesinde spor elbiseyle rol 
oynamak kararındalar. BiIYÜk serma· 
yenin de "Benden" diyeceği, emeRin de 
"beDden" dlyeceğl, bir arınonJyl tuttur· 
mağa çalışıyorlar. Bu arada dığer arıno
niler de fti' ... fti' ... fti' 

CUP programı ortada. Yollar bir 
yerde birleşiyor. Ama yollar birleşene 
kadar çekişmeler oluyor ... 

bu şahsın "sakıncalı kişi" illln edildiginden söz 
kamuoyuna açıklanmaıı isteniyordu ... açıklanmaıı isteniyordu ... açıklanmaıı isteniyordu 

72'de emekliye aynlan Milli Savunma Bakanııgı mÜ8' 
daluı .onra John Benda ile kurdugu ilişkilerden 

cephe hiikümetinden biriyle luılen ilişkili olup olma

öneTJIe,i baıında geniş bir şekilde yer aldı. 
Melen, konu luıkkındo gazetecilere kaygan cevaplar ve· 

"Rahmetli/erle ugraşmak fazilet degildir" gibisinden ucuz 

'onra Meclis kiirıüıi.inden konu ile ilgili olarak .öy· 
dikkatini çekmedi. Melen, orduya mal satan yabancı 

ilişkiler kurdu'unu kabul ediyor fakat bu konu· . 

ise çdişkiye düşüyordu ... düşüyordu ... düşüyordu 

CEVAP BEKLEYEN SORULAR ... SORULAR ... SORULAR 

zincirinin en karanlık luılkaıını teşkil eden John 
'ye getirilmek istenmektedir? .. 

''John Bendo ile ugraşmayın, luıyatınlZ tehlikeye gi. 
neyin ne.idir' ... ne.idir' ... ne.idir' 
bulunan, ticari işlerinin yanıııra politik misyonu da 

Bendo üzerindeki e'rar perdeıi niçin titizlikle korunu. 

Melen! Silahlı kuvvetlere, hem de kendi ifadeniz. 
helikopteri .atan ıtalyan Şirketinin Türkiye tem. 

"AKTIF" DEYIMININ SıNıRLARı 

Kafalan kurcalayan sorular nedensiz değildi. 
ötesinde, Cup'nin muhalefet ve "demokrasi mücadelesi" 
riyordu. Birbirini izleyen onemli yalUlgılarla MC'nin 
bırakan; MC karşısında muhalefeti, iktidarda olmamanın 
rarlanmayla sınırlayan anlayışın iflisı, ve CHP üzerinde 
dele vermesi yönünde oluşan kamuoyu baskısı, partinin 
çarparak bit yansıma bulmuştu. Fakat asıl sorun, verilmesi 
YI belirleyen sıfatın "aktif" deyiminin sınırlan içinde kalmasıydı. 

Mersin mitingi, "aktif" deyiminin, sorunun özünü 
. diğini açıp çıkarması bakımından önem taşıyordu. Sorun, 

minin deRiştirilmesi delil, yeni bir içerik verilmesiydi. 
,ürme ve demokrasi mücadelesi, parlamentoya hllJlsedilemezdi. 
bu mücadele için gerekli olan güç, ancak parlamento 
j!ınlardan alınabilirdi_ Ancak böylelikle MC'nin iktidardan düşürülmesini 
layacak "toplumsal" ortam varatılabilirdi. 

CHP merkez yönetimi, parlamento için kombinezonlann 
meye yetmediğine kendisi de inanmak zorunda kalmıştı. 
nakların kullanılması, geriye kalan tek almaşık oluyordu 
parlamento dışına çıkıldığı zaman başvurulacak kaynağın, 
hangi hedeflere yöneıtileceği asıl sorundu. Sorun özetle 
oluşturacağı muhalefet sınıfsal bir baza mı oturacaktı, 
yesi olarak mı kalacaktı? Birinci şık, MC'nin yerine iktidar olmayı sermayeye 
güvence vermeye bağlayan "daha aktif" mücadele taraftarlarılUn 
şıktı. Mersin gezisini kotarma durumundaki kanat ise, 
tılması taktiğinden bir türlü vazgeçemeyen ve emekçi 
nı, ancak öteki dirseğini de sermayeye değdirmekle koşut 
ğuna göre, ortaya çıkan formül şuydu: "Yahya'ya t?kat, 

SAYı SAYMAYI BilMEK 

Bu nedenle Mersin toplantısı olağan bir seçim toplantısından 
madı. O kadar ki, alana sı!!mayan kalabalıklara Ecevit, 
açarak .olduğu gibi Meclis bütçe konuşmasından pasajlar 
muyordu. Miting alanında toplanan kalabalı!!ın, bölge 
üslil olduğu kuşkusuzdu. Ancak, sayılardan sonuç çıkarma 
problemi çözecek formülü bilenlerin işi olsa gerekti. Sayısal 
bir seçimde kullanaca!!ı oylardan heyecanlanan insanlann 
göre, onlara di bi tutmuş eski yöntemlerle yaklaşmak 
kendini Ecevit'in arabasııun önüne atanlar oldu. Ama 
değil, yapılabilecek daha çok şeyin olduğunu gösteriyordu. 
toplantı, kitlelerde pqlltik bir dej!işiklik yaratmadıysa, 
lamazdı. Mersinli emekçi ve gençler, mitingten yeni bir 
rikmiş olarak değil birikimlerini bir ölçüde boşaltmış olarak 

HE�ŞfHRILlK BERATI" 

Mersin'de Ecevit'e bir de kentin "fahri hemşehrilik 
tı veren belediye başkanı Kaya Mutlu CUP'liydi. Part!'nin 
görevli yetkilisi, ertesi gün mitinge bir sütunluk yer veren 
muhabirini, "haber"i gazetesine yetiştirmesi için sıkıştınyordu. 



ESKiŞEHiR'DE FAŞiST 

ESKIŞEHIR'DE CEREYAN EDEN 

OLAYLAR, GÜVENLIK KUVVETLE

RININ HiÇBIR MÜDAHALEDE BU

LUNMAMASı ÜZERINE TAM BIR 

FAŞIST BAŞKALDıRı GÖRÜNÜMÜ 

ALDı' FAŞIST KOMANDOLARDAN 

OLUŞAN TOPLULUKLAR ŞEHIRDE 

UZUN SÜRE TERÖR HAVASı ES

TIRDILER_ YÜZLERCE Kışı SAL

DıRıYA UCRADI , YARALANDı ' 

DÜKKANLAR , IŞYERLERI TAHRIp 

EDILDI. ESKIŞEHIR'DEKI OLAYLA

RA, DICER ILLERDEN GELEN KO

MANDOLAR DA TAKVIYE KUV

VETLERI OLARAK KATlLDILAR_ 

AYAKLANMA PROVASı 

"Devletin güvenlik kuvvetlerinin 

yardımcısı" olarak ilan edilen komando

lann Eskişebir barekAtl 3 Mart çarşam-
ba günü başladı_ _ 

Harekat, Eskişebir Devlet Mühen

dislik ve Mimarlık Akademisi kantininin 

işgali ile patlak verdi. iık aşamada marş

lar söylendi topluca ve okulda bir te

rör havası yaratıldı_ 
Faşistlerin fiili saldınlan önce, kan

tine giren 3 ilerici öRrenciyi hedef aldı_ 

- Faşistler bu öRrencilere kantinde bulu
nan yangın söndürme malzemeleri ile 
saldırdılar_ Daha sonra saldınlar okulda 
bulunan diRer öRrencileri de kapsadı_ 

KıZLARA DA SALDıRIYORLAR 

Yaratılan terör havası sonucunda 
korkarak okul tuvaletlerine saklanan kız 
öRrenciler de faşistlerin saldınlanna he
def oldular_ Bu öRrenciler tuvaletlerden 
Çıkarılarak kıyasıya dövüldüler_ Ertesi 
gün, 4 Mart günü okulun işgali aşaması
na geçildi_ ışgalden sonra okula faşist
Ierin dışında kimse alınmıyordu_ 

Bir kaç saat sonra toplanan diRer 
öRrenciler, okula girerek yetkililere 
okulda can güvenlllti kalmadıltını anlat
maya çalışmışlardır_ Ne var ki, okul mü
dürü biç bir girişimde bulunmamış, üs
telik durumu arılatmaya gelen öltrencile
ri kovmuştur_ 

Okul yöneticilerinin bu tutumun
dan da cesaret alan faşistler bu kez daha 
gelişmiş SUabIarta öltrencilerin üzerine 
saldırmışlar, !;q, sopanın yanısıra silah 
ve dinamlt de kullanınışlardlr_ Olaylar 
üzerine okul Pazartesi gününe kadar ta
til edilmiştir_ 

IŞGAL GENIşLıYOR 

8 Mart Pazartesi günü Kimya Mü
bencilsliRI, Mimarlık ve Eczacılık okuUa
n da faşisUer tarafından işgal edilmiş
tir_ Gerçekte güçleri az olan faşistler 
lşgalin genişletilmesi münasebeti ile di
ler okuUardan ve şehirlerden gelen tak-

viyelerle harekata başlamışlardır_ 
Kimya mühendisli!!i okulunun tatil 

edilmesine karşılık, Eczacılık ve Mimar
lık bölümleri nedense tatil edilmemiştir_ 
Durumu protesto eden ilerici öRrenci
lerin üzerine faşistler saldırmışlardır_ Fa
şistlerin silahlı saldınlan sürerken işin 
içine polis de girmiş, onlar da silah ve 
göz yaşartıcı bomba kullanarak ilerici
lerin üzerine saldırmışlardır_ 

Olaylar sırasında, E!!itim Enstitüsü 
L Sınıf öRrencisi ve Olkü Ocaklan 
üyesi Yılmaz Keskindeqıir ölmüştür_ 
Olaylann cereyan ettiRi okullar ile ölen 
Olkü Ocaklı'nın okulu tamamen ayn 
yerlerdedir_ Belli ki, takviyeye gelen bir 
komando, olaylar sırasında kimvurduya 
gitmiştir_ 

Bu arada ilerici öRrencilerden de ya
raIaıIaııIar olmuş, polis olay çıkaranlan 
delil, ilericilerden 99 kişiyi göz altına 
almıştır_ Bunlardan 98'i daha sonra ser
best bınıkılmıştır_ 

MHP 

FRANSA 

KOLU EYLEMDE 
YOROYOŞ - 16  MART 1976 - 6 

TERÖR ŞEHRE YAyılıYOR 

Faşistler daha sonra Belediye oto
büslerine, karayolunu tutup· geçen ara
balara saldırmışlar, yüzlerce kişiyi ya
nılamışlardır_ Daha sonra topluca şehir 
merkezine yayılan faşistler bir pasta 
salonu ile bir plakçı dükkanını hedef 
seçmiş, buralara da saldırmışlardır_ 

Saldın gruplan bundan sonra Vila
yet önünde toplandılar_ Buradaki "pro
testo" eylemi 3 saat sürdü_ ' Protesto 
sloganlan arasında dikkati çekenler şun
lardı: "Katil Ecevit", "Vali tstifa", "TİP 
TİP Tipsizler, Allahsız Komünistler"_ 

Vilayet önündeki toplantının hiç 
bir müdahaleye ulramaması üzerine iyi
den iyiye azan faşistler bu kez yeniden 
şehre daRııanık saldınlannı sürdürmüş
ler, önlerine gelen, ilerici bildikleri tüm 
kişilere saldırmışlardır_ Garajlar tutul
muş, bu arada Sacit Eröcal adlı bir genç 
21 .yerinden şişlenmiştir_ Aynı sınılarda 

MC'nin en küçük ortaRı MHP'nin 
Batı Almanya'da parti örgütleri kurduRu 
basında bir süre önce yer almıştı. Parti 
lideri BaşbuR'un bütün yalanlamalanna 
karşılık, MHP 'nin bu tür çalışmalan çe
şitli yetkililer tarafından da doRrulan
mıştı. Ancak dikkatlerden kaçan bir 
nokta, MHP'lilerinyurtdışı örgütlenmele
rini yalmzca Almanya'da sürdürme dik
leri Idi. 

MHP FRANSA'DA 

MHP'1i komandolar, ö!!rencilerden 
ve serserilerden derledikleri güçleri ile 
bir süredir Fransa'da da örgütlenme ça
Iışmalanm sürdürmekteler. Bu çalışma
lann Almanya'daki kadar bile başanlı 
olamaması üzerine faşlstlerin saldırgan
lıkları giderek . arUı. Son saldm olayla
n sonucunda bir ilerici öRrenci faşist
ler tMafından aRır bir şekilde yaralandı. 

Faşist/er Vilayet önünde toplu iuılü 

şehir merkezinde bildiriler daltblmıt. 
köprübaşı mıntıkası komandolar tin
fından I<ordon altına alınmıştır_ 

9 MART: TAKvıYE GELIYOR 

9 Mart günü bu kez Ankara, Ba\ıke
sir, Yozgat ve di!!er illerden gelen takvi
ye güçlerle birlikte yürüyüşe geçmi,ler, 
Köprübaşı 'nda bir genci alır ,ekilde ya
ralamışlardır. 

Baştan sona kadar yasa dışı eylem 
içinde bulunan bu çetelere hiç bir şe
kilde güverılik kuvvetlerinden bir tepki 
gelmemiş, üstüne üstlük garajlardald 
olaylarda, bir genç, polislerin gözü öDÜn
de yaratanmıştır. 

Saldırganlar ayne. TİP Eskişehir Iı 
Merkezi 'nin önünden toplu halde geçe
rek protestoda bulunmuşlardır. 

Sorumlular zinciri, pasif tutumlann
da israr eden okul yöneticilerinden idari 
makamlara kadar uzanmaktadır. 

Olaylar, yakalannda MHP rozetleri 
taşıyan faşistlerin, Fransa Türkiyeli 
ö!!renciler BiriiRi (FTöB) Tours şubesi
nin düzerıledili semineri duyuran afişle
ri yırtmalan üzerine başladı. 

"AFIşLERl iSTıYORSUNUZ HA?" 

Faşistler tarafından sökülen afişleri 
geri istemek üzere, kendileri ile konu,
maya giden Aziz Toprak ve iki arkadaşı 
"demek afişleri istiyorsunuz?" sözleriy
le karşılaştılar. Bunun ardından, Nebi 
Vural ve Adem adındaki iki MHP'1i 
Aziz Toprak'ı arkadan ve başından bı
çakla a!!ır şekilde yaraladılar. 

Faşistler daha sonra diRer ilerici 
ö!!rencilerc saldırmak istedilerse de öl
rencilerin ve çevrede biriken halkın mü
dahalesi ile kaçmak zorunda kaldılar. 

fiili saldınlan önce, kan
hedef aldı_ 

öRrencilere kantinde bulu
malzemeleri ile 
saldınlar okulda 

kapsadı_ 

SALDıRIYORLAR 

sonucunda 
saklanan kız 

saldınlanna he
tuvaletlerden 

dövüldüler_ Ertesi 
aşaması

okula faşist

toplanan diRer 
yetkililere 

ını anlat
okul mü

bulunmamış, üs
öltrencile
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bu kez daha 

öltrencilerin üzerine 
yanısıra silah 

Olaylar 
kadar ta

GENIşLıYOR 

Kimya Mü
cılık okuUa

edilmiş
faşistler 

münasebeti ile di
gelen tak-

viyelerle harekata başlamışlardır_ 
Kimya mühendisli!!i okulunun tatil 

edilmesine karşılık, Eczacılık ve Mimar
lık bölümleri nedense tatil edilmemiştir_ 
Durumu protesto eden ilerici öRrenci
lerin üzerine faşistler saldırmışlardır_ Fa
şistlerin silahlı saldınlan sürerken işin 
içine polis de girmiş, onlar da silah ve 
göz yaşartıcı bomba kullanarak ilerici
lerin üzerine saldırmışlardır_ 

Olaylar sırasında, E!!itim Enstitüsü 
L Sınıf öRrencisi ve Olkü Ocaklan 
üyesi Yılmaz Keskindeqıir ölmüştür_ 
Olaylann cereyan ettiRi okullar ile ölen 
Olkü Ocaklı'nın okulu tamamen ayn 
yerlerdedir_ Belli ki, takviyeye gelen bir 
komando, olaylar sırasında kimvurduya 
gitmiştir_ 

Bu arada ilerici öRrencilerden de ya
raIaıIaııIar raIaıIaııIar raIaıIaııI olmuş, polis olay çıkaranlan 
delil, ilericilerden 99 kişiyi göz altına 
almıştır_ Bunlardan 98'i daha sonra ser
best bınıkılmıştır_ 

MHP 

TERÖR ŞEHRE YAyılıYOR 

Faşistler daha sonra Belediye oto
büslerine, karayolunu tutup· geçen ara
balara saldırmışlar, yüzlerce kişiyi ya
nılamışlardır_ Daha sonra topluca şehir 
merkezine yayılan faşistler bir pasta 
salonu ile bir plakçı dükkanını hedef 
seçmiş, buralara da saldırmışlardır_ 

Saldın gruplan bundan sonra Vila
yet önünde toplandılar_ Buradaki "pro
testo" eylemi 3 saat sürdü_ ' Protesto 
sloganlan arasında dikkati çekenler şun
lardı: "Katil Ecevit", "Vali tstifa", tstifa", tstif "TİP 
TİP Tipsizler, Allahsız Komünistler"_ 

Vilayet önündeki toplantının hiç 
bir müdahaleye ulramaması üzerine iyi
den iyiye azan faşistler bu kez yeniden 
şehre daRııanık saldınlannı sürdürmüş
ler, önlerine gelen, ilerici bildikleri tüm 
kişilere saldırmışlardır_ Garajlar tutul
muş, bu arada Sacit Eröcal adlı bir genç 
21 .yerinden şişlenmiştir_ Aynı sınılarda 

MC'nin en küçük ortaRı MHP'nin 
Batı Almanya'da parti örgütleri kurduRu 
basında bir süre önce yer almıştı. Parti 
lideri BaşbuR'un bütün yalanlamalanna 
karşılık, MHP 'nin bu tür çalışmalan çe
şitli yetkililer tarafından da doRrulan
mıştı. Ancak dikkatlerden kaçan bir 
nokta, MHP'lilerinyurtdışı örgütlenmele
rini yalmzca Almanya'da sürdürme dik
leri Idi. 

MHP FRANSA'DA 

Faşist/er 

şehir merkezinde 
köprübaşı mıntıkası 
fından I<ordon 

9 MART: 

9 Mart 
sir, Yozgat ve 
ye güçlerle birlikte yürüyüşe 
Köprübaşı 'nda 
ralamışlardır. 

Baştan 
içinde bulunan 
kilde güverılik 
gelmemiş, 
olaylarda, bir 
de yaratanmıştır. 

Saldırganlar 
Merkezi 'nin önünden 
rek protestoda 

Sorumlular zinciri, pasif tutumlann
da israr eden 
makamlara kadar 

Olaylar, 
taşıyan faşistleri
ö!!renciler BiriiRi 
nin düzerıledili 
ri yırtmalan 

"AFIşLERl

Faşistler 
geri istemek 



MC�YE KARSI ETKiN KiTLE 
- . 

-

TÜRKIYE Işçi PARTISI MERKEZ YÖNETIM 
KURULU TOPLANT-ISI SONUCUNDA LO MART 
TARIHINDE BASINA AÇıKLANAN BILDIRIYI 
OKURlARlMIZA SUNUYORUZ. 

HAREKETLERI 
OLUSTURULMALIDIR 

- . 

• 
. Burjuvazinin ve tüm gerici güçlerin en saldırgan 

biçimde bir araya geldiAi MC iktidarının varlıAı. her 
geçen gün toplum için daha tehlikeli bir duruma gel' 
mektedir. İşçi sınıfına. gençliAe. memurlara. tüm halk 
kitlelerine yöneltilen saldınlar ardı kesilmeden sürü' 
yor. 

Işçi SıNıFıNA KARŞI TERÖR 
MC iktidarı. işçi 'sınıfının kazanılmış ekonomik 

ve sooyal haklannı ve ıılı olarak zaten kısıtlı bulu· 
nan demokratik özgürlükleri aAır bir tehdit altında 
tutuyor. İlerici sendikal hlll!'ket. özellikle bazı iş kol· 
lannda kazandıAı mevzilerden püsı'rurtüımek istenmek
tedir. Karabük ve Kmkkale gibi senelerdir gerici faşist 
kadrolar tarafından kesin bir kontrol altında tutulan 
yerlere ilerici sendikaların girmeleri ne pahasına ·olursa 
olaun önlenmek isteniyor. Hükümet içinde yer. alan 
,md partilerin militanlannın, işletmenin üst yöneti
minden bekçisine kadar boy gösterdi Ai İskenderun 
Demir Çelik Fabrikasında tam bir terör havası estirili· 
yor. Samsun Bakır Izabe ve Tariş'ten sonra Seydişehir 
de oynanan oyunlar bu yöndeki saldınrun en açık ve 
en pervııaız örneklerinden biridir. MC iktidarı ve onun 
emrindeki faşist gruplar. örıJÜtlediııi ve geliştirdiııi 
faşist ııendikalar. şimdi yeni hedefiere yönelmenin ha
zırhııı içindeler. Şimdi aıranın oralara geldiAini hesap 
ediyorlar. Buna )'Öresinde -belediye hoparlörlerinden 
"Tofaş ve Renault'ta -çalışacak milliyetçi "işçi" aran
dılı anonalan yapdıyor. 

GENÇLIK ÜZERINDEKI BASKJlAR SÜRÜYOR 

Gençlik araıımda. üniversitelerde estirilen terör 
yeni boyutlara ulaşmı,tır. üniversite gençliııinin ne 
ı; .... nim yapma özgürlüııü ne de can güvenliııi ka!mlf
tar. Eli kanlı faşist gruplar yüksek ö .... nim müessese
lerinde cirit atarken. sınavıar tomsoular altında ya· 
pılmak isteniyor. Bu aaldınlarve kışkırtmalar. kitleler 
önünde içyüzü aç-ıııa çıkan. yolauzlukların. rü,vetin 
limCeei haline ,elen MC'nin durumunu hiç deııHse 
bir ııüre daha &izlemek amacını da güdüyor. Terör üni
versitelerden sonra orta ö .... nime de .lçratıImıştır. 
Faşist olmayan veya faşistlere boyun eAmeyen ö .... n
cilere ne okulda yer var. ne yurtta. 

I�KÇlllK. MllLIYETÇILIK HESAPLARI 

öııretmen kıyımı. işten çıkarına· 
lar. açıııa alrnalar birbirini kovalamaktadır. Bu yapı· 
lanlar. daha önceki dönemlerde de görülmüş olan ve , 
"partizanlık" denen olayın ötesinde bir anlam taşı· 
maktadır. MC iktidarının uygulamaları çok daha teh
likeli bir yönde gelişmekte. devlet kadrolannın 
faşistle,tirilmesi amaçlanrnaktadır. Atılan ve atılması 
istenen adımlar bu yöndedir. MHP'nin yayın brganla' 
nndan birinde Genel Kurmay Başkanına .hitaben ya
YınIanan bir açık mektupta "aşırı milliyetçi" kadro
lardan SÖZ edilmektedir. 

öte yandan Doııu ve Güneydoııu Anadolu'da 
ırkçı. şöven baskılar ve uygulamalar devam etmekte· 
dir. Bu haskılar deviim ederken ve her geçen gün yeni 
yeni örnekleri ortaya çıkarken bir yandan da çeşitli 
provokasyonların tohumları serpHmektedir. Çeşitli 
amaçl!'lIa hiç deAiIse bölgesel sıkıyönetim uygulama
sına geçebilmenin yoUarı aranıyor. 

Şu bilinmelidir ki. bütün bu olanlar birer rast
lantı veya birbirinden kopuk tek başına olaylar de· 
ııildlı. İ,çi sınıfı. emekçi halk kitleleri. tilın demokra
tik güçler plarılı ve topyekun bir aaldıri karşuındadır
lar. Tüm' toplum --yapısını ve devlet mekanizmasım 
kapsayılıı bir plan oluşturulup geliştirilmekte ve adım 
adım uygulamaya gidilınektedir. 

MC'NIN IFLASı BURJUVAZININ IFLASlDIR 

Burjuvazi ve onun gerici iktidarı MC ekonomiyi 
geliştiremez. hergün başka bir yanı dökülen ve kirli . 
yan ürünleri rüşvet. yolsuzluk gibi olaylarla ortaya 
Çıkan bu düzeni ayakta tutacak girişimleri gerçekleş' 
tiremez durumdadır. Böylesine dar bir boııaza sıkışan 
burjuvazi Çıkış yolunu. işçi ve emekçi sımfiara daha 
çok yüklenmekte. onların ekonomik ve sosyal hakla· 

- ıma. demokratik özgürlüklere giderek artan ölçülerde ' 
aaldırmakta ve emperyalizmle daha çok bütünleşmek· 
te arıyor. Bu baskı ve terör uygulamaları. bu anti
demokratik uygulamalar. her geçen gün bir Çııı gibi 
büyüyen enflasyon ve hayat paıialılıiıı bu yüzdendir. 
ABD ambargosuna dış politikayı baiıımslZlaştırma 
yönünde tepki gösterilmemesinin, üsler konusunda 
tam bir teslimiyetçi politika yürütülmesinin. AET'ye 
direnir gibi görünerek onunla tam bir bütünleşmenin 

adım adım gerçekleştirilmesi yoUannın arannıuı ai· 
tında yatan gerçek bu durumdur. Yabancı sermayeye 
açılmış kapılar bu kez ardına kadar açılıyor. 1950-
1970 arası Türkiye'ye giren yabancı sermayenin 2 
katından fazlası iıon beş yıl içinde. 1976'ya kadar ge
len toplam yabancı sermayenin % 43'ten fazI ... ;., OD 
aylık MC iktidarı dönemine aittir. 

MC ODACI DACITIlM AllDIR 

İşte bütün bunlardan dolayıdır ki. tüm demokra
tik güçlerin. ilericilerin. yurtseverlerin. ııOiıyaliat1erin 
içinde bulunduAumuz dönemdeki KÜncel ivedi görevi 
MC'nin iktidardan uzaklaştırılmasıdır. Faşizme karşı. 
faşizan uygulamalara. sömürüye. yokaulluııa karşı mü
cadele soyut bir mücadele deıındir. Bu mücadelenin 
en önde duran somut hedefi MC iktidarıdır. Bu ikti
dar düşürülmeli. gerici güçlerin en aaldırean biçimde 
bir araya geldiııi bu odak daıııtılmıilıdır. Bütün hu 
olup bitenlerin b� sorumlusu MC iktidandır ve on· 
dan bunların hesabı sorulmalıdır. Meclis içi denetim 
yoUarı eksiksiz ve inatla işletilmeye çalışılırken. bir 
yandan da kitlelere MC'nin iç yüzü tekrar tekrar açık
Ianmalıdır. Tüm demokratik KÜÇ ve örgütler kitlelerini 
her gün uyarmalı ve onlan MC'nin iktidardan dü,ürül: 
mesi yolunda harekete geçirmelidir. Etkin kitle hare
ketleri oluşturulmalıdır. Partimiz. yurt çapında yürüt
tüAü kampanyada olduııu gibi. kamuoyunun uyan!
ması ve MC'nin sergilenmesi ve giderek iktidardan dü
şürülmesi için üzerine düşen gQrevleri yerine ceürme
ye var gücüyle devam edecektir: 

KIMLIKLERI 

tıericilere sürekli olarak saldıran 
MHP'liIerin kimlikleri çevredeki he.rkes 
tarafından biliniyor. Başlannda. üç sene 
sınıf ta kaldı�ı içi� ölt�encilikle ilişkisi 
kesilen, ancak Fransa'da kalmaya devam 
eden Nebi Vural Var. MHP'\ilerin önde 
gelen dii!er isimleri arasında ise öltrenci 
dtlvizli Şinasi Çangal. HayruUah Alkan, 
Milli Eltitim Bakanlıltı'ndan burslu Lütfi 
Bilgen. Necmi Kara. Sıddık Ebubekir Er
gen. Ahmet Ertiirk. Adem ve Mehmet 
adlı kişiler var. 

2 yıldır çevrede örgütlenen faşistlerin 
başını çeken siciUi faşist Mesut Arnı bu
rada ikamet etmekte. 

Fransa'daki MHP kolonisinin Tür· 
kiye'den gelen başka destekçileri de var. 
Tercüman gazetesinin buradaki örg\it· 
lenme çalışmalanna yardımcı oldu�u 
söyleniyor. Bir başka söylentiye göre 
de geçti�iıniz yaz başında Fransa 'ya ge· 
len yazar Rauf Tamer. kimlikleri yukan· 
da belirtilen sicillilerle toplantılar düzen
leyip taktikler önermişti. 

ler. öltrenci müfettişi ile konuşup onu 
da "etkilemişlerdi". Olayın anlatıldı�ı 
polislerin "bu kendi aranızdaki bir me
sele. biz kanş�aylZ" demesi. ö�renci 

yürütülen ö�renci müfettiş yardımcılıltı 
kadrosu. MC'nin iktidara gelişinden 
sonra 3'e çıkanımıştı. Bunlann arasın
da tek kelime olsun Fransızca bilmeyen 
Niyazi öZc:\ıunar'ın Conkslyonunu anla
mak giiç de�iI. 

ŞEFLERI VE ılYARETÇILERI 

Tours şehrinde MHP'nin örg\itlen· 
me çalışmalanm sürdüren bu faşistlerin 
ıerçek merkezi ise Nancy şehri. Çünkü 

BAŞKA DESTEKÇiLER 

Olayın Fransa emniyet yetkililerine 
aksettirilmesi de bir sonuç vermedi. Bu· 
nun nedeni daha sonra anlaşıldı. Olay· 
dan sonra aralanna Nancy'den kalkıp 
gelen şeneri Mesut Anı!'ı da alan faşist· 

Akıl hocalıiiı mı yapıyor? 

müfettişinin mahalli polise verdiRi tali
matı yansıtıyordu. 

Bölgeye yeni gelen ö�renci müfet· 
tiş yardımcısı da açıkça MHP'1i oldu
Runu söylüyor. Daha önce tek kişi ile 

ILERICILERDEN YANA OLANLAR 

Fonksiyon. daha sonra daha da açı· 
Ra çıktı. Elçilik ve müfettişIIk yetkiıueri 
önce faşistlerle görüştükten sonra Ilerici 
öltrencilere şikayetlerini geri almalanm 
ba.skıcı bir tavırla bildirdiler. 

Ancak açık saldmya ultrayan ilerici, 
ler. partıler. sendikalar. öRrenel örgütleri 
olayı protesto ederek polisin harekete 
geçmesini sa�ladılar. Şimdi olaya sebe· 
biyet veren MHP'li Caşi"Uer adam öldür· 
meye teşebbüsten yargılanacaklar. 
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isteniyor. Hükümet içinde yer. alan 
militanlannın, işletmenin üst yöneti

boy gösterdi Ai İskenderun 
tam bir terör havası estirili· 
Tariş'ten sonra Seydişehir 

yöndeki saldınrun en açık ve 
biridir. MC iktidarı ve onun 

örıJÜtlediııi ve geliştirdiııi 
hedefiere yönelmenin ha

aıranın oralara geldiAini hesap 
belediye hoparlörlerinden 

alışacak milliyetçi "işçi" aran

BASKJlAR SÜRÜYOR 

üniversitelerde estirilen terör 
üniversite gençliııinin ne 

ne de can güvenliııi ka!mlf
yüksek ö .... nim müessese

sınavıar tomsoular altında ya· 
larve kışkırtmalar. kitleler 

çıkan. yolauzlukların. rü,vetin 
MC'nin durumunu MC'nin durumunu hiç deııHse 

&izlemek amacını da güdüyor. güdüyor. Terör üni
ö .... nime de .lçratıImıştır. 

boyun eAmeyen ö .... n
yurtta. 

MllLIYETÇILIK HESAPLARI APLARI A
öııretmen kıyımı. işten çıkarına· 

birbirini kovalamaktadır. Bu yapı· 
dönemlerde de görülmüş olan ve , 

ötesinde bir anlam taşı· 
uygulamaları çok daha teh

mekte. devlet kadrolannın 
amaçlanrnaktadır. Atılan ve atılması 

MHP'nin yayın brganla' 
Kurmay Başkanına .hitaben ya

"aşırı milliyetçi" kadro

öte yandan Doııu ve Güneydoııu Anadolu'da 
ırkçı. şöven baskılar ve uygulamalar devam etmekte· 
dir. Bu haskılar deviim ederken ve her geçen gün yeni 
yeni örnekleri ortaya çıkarken bir yandan da çeşitli 
provokasyonların tohumları serpHmektedir. Çeşitli 
amaçl!'lIa hiç deAiIse bölgesel sıkıyönetim uygulama
sına geçebilmenin yoUarı aranıyor. 

Şu bilinmelidir ki. bütün bu olanlar birer rast
lantı veya birbirinden kopuk tek başına olaylar de· 
ııildlı. İ,çi sınıfı. emekçi halk kitleleri. tilın demokra
tik güçler plarılı ve topyekun bir aaldıri karşuındadır
lar. Tüm' 

güçler 
' 

güçler 
toplum --yapısını ve devlet mekanizmasım 

kapsayılıı bir plan oluşturulup geliştirilmekte ve adım 
adım uygulamaya gidilınektedir. 

MC'NIN IFLASı BURJUVAZININ IFLASlDIR 

Burjuvazi ve onun gerici iktidarı MC ekonomiyi ekonomiyi 
geliştiremez. hergün geliştiremez. hergün başka bir yanı dökülen ve kirli . 
yan ürünleri rüşvet. yolsuzluk gibi olaylarla ortaya 
Çıkan bu düzeni ayakta tutacak girişimleri gerçekleş' 
tiremez durumdadır. Böylesine Böylesine dar bir boııaza sıkışan 
burjuvazi Çıkış yolunu. işçi ve emekçi sımfiara daha 
çok yüklenmekte. onların ekonomik ve sosyal hakla· 

- ıma. 
çok yüklenmekte. 

- ıma. 
çok yüklenmekte. 

demokratik özgürlüklere giderek artan ölçülerde ' 
aaldırmakta ve emperyalizmle daha çok bütünleşmek· 
te arıyor. Bu baskı ve terör uygulamaları. bu anti
demokratik uygulamalar. her geçen gün bir Çııı gibi 
büyüyen enflasyon enflasyon ve hayat paıialılıiıı bu yüzdendir. 
ABD ambargosuna dış politikayı baiıımslZlaştırma 
yönünde tepki gösterilmemesinin, üsler konusunda 
tam tam bir teslimiyetçi politika yürütülmesinin. AET'ye 
direnir direnir gibi gibi görünerek görünerek onunla tam bir bütünleşmenin bütünleşmenin 

adım adım gerçekleştirilmesi gerçekleştirilmesi 
tında yatan gerçek bu durumdur. 
açılmış kapılar bu kez 
1970 arası Türkiye'ye Türkiye'ye 
katından fazlası iıon iıon beş 
len toplam yabancı sermayenin 
aylık MC iktidarı dönemine 

MC ODACI ODACI DACITIlM 

İşte bütün bunlardan 
tik güçlerin. ilericilerin. 
içinde bulunduAumuz dönemdeki 
MC'nin iktidardan uzaklaştırılmasıdır. 
faşizan uygulamalara. sömürüye. yokaulluııa karşı 
cadele soyut bir mücadele 
en önde duran somut hedefi 
dar düşürülmeli. gerici güçlerin 
bir araya geldiııi bu odak 
olup bitenlerin b� sorumlusu 
dan bunların hesabı sorulmalıdır. 
yoUarı eksiksiz ve inatla yoUarı eksiksiz ve inatla 
yandan da kitlelere MC'nin 
Ianmalıdır. Tüm demokratik demokratik 
her gün uyarmalı ve onlan 
mesi yolunda harekete 
ketleri oluşturulmalıdır. 
tüAü kampanyada olduııu gibi. kamuoyunun 
ması ve MC'nin sergilenmesi 
şürülmesi için üzerine düşen 
ye ye var gücüyle devam edecektir

olarak saldıran 
çevredeki he.rkes 

tarafından biliniyor. Başlannda. üç sene 
ölt�encilikle ilişkisi 

ancak Fransa'da kalmaya devam 
MHP'\ilerin önde 

ise öltrenci 
HayruUah Alkan, 

burslu Lütfi 
Ebubekir Er

Adem ve Mehmet 

2 yıldır çevrede örgütlenen faşistlerin 
başını çeken siciUi faşist Mesut Arnı bu
rada ikamet etmekte. 

Fransa'daki MHP kolonisinin Tür· 
kiye'den gelen başka destekçileri de var. 
Tercüman gazetesinin buradaki örg\it· 
lenme çalışmalanna yardımcı oldu�u 
söyleniyor. Bir başka söylentiye göre 
de geçti�iıniz yaz başında Fransa 'ya ge· 
len yazar Rauf Tamer. kimlikleri yukan· 
da belirtilen sicillilerle toplantılar düzen
leyip taktikler önermişti. 

ler. öltrenci müfettişi ile konuşup onu 
da "etkilemişlerdi". Olayın anlatıldı�ı 
polislerin "bu kendi aranızdaki bir me
sele. biz kanş��aylZ" demesi. ö�renci 
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kadrosu. 
sonra 3'e çıkanımıştı. 
da tek kelime 
Niyazi öZc:\ıunar'ın 
mak giiç de�iI. 

ILERICILE

Fonksiyon. 
Ra çıktı. Elçilik 
önce faşistlerle 
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BO LGESEL DENGE 

KAPITALIZMIN URU 

Kapitalist geli,me sürecinIn temel niteııeı denge
sizlij!i. Herşeyden önce, farklı firmaların farklı biçim 
ve hızlarda gelişmesinde ortaya çıkıyor bu dengesiz
Iik. Her kapitalistin mümkün olan en yüksek kirı elde 
etmeye çalışması ve bunun sonucu olan rekabetçi 
mücadele, bu eşitsiz gelişme e�iIIminin ana nedenleri. 
Sözü edilen eşit olmayan gelişme, ekonominin sek
törlerinin, bölgelerin ve ülkelerin gelişme süreçlerinde 
de gözlemleniyor, Bölgesel açıdan ele a1ındli!ında bu 
olgu, genel olarak gelişmenin, özel olarak sanayileş
�en.in belirli yörelerde, merkezlerde yo�unlaşması bi
çımınde ortaya çıkıyor. Çünkü, kapitalist birikimin 
temel amaca "kar, daha çok kar". Bu nedenle de ka
Pitalistle.r, enerji,. ulaşım, haberleşme gibi ah yapı hiz
metlerının yetersız oldui!u, yan sanayilerin ,gelişmedi
i!ı ya da pazarın ve talebin çok kısıtlı oldui!u yörele� 
re gitmek istemiyor. "Işbaşındaki hükümeUer ise bir 
devlet kapitalizmi politikası izlediklerinden iıem 
kendisi yatırımları yaparken kirlılı�ı hesaba' katar 
he� de burju�az.ı.nin hizmetinde oldui!u için, burju: 
vazı ?erede guçlu' ıse, yatırım yapmak istiyorsa, alt 
yapı ınşaatını o bölgelere teksif eder. öbür bölgelere 
y.apılan yatırımlar ve alt yapı inşaatı idari, askeri ih
tıyaçlara ve. bazı politik mülahazalara cevap verecek 
ölçüde kalır." (1 )  

KAPITALIZM, BÖLGELER ARASI 
DENGESIZlıCı AR'[JRIYOR 

. Bu nedenlerle bölgeler arasında önemli gelişmiş
lık farkları ortaya çıkıyor. Ayrıca, az gelişmiş bölge
ler�e. ş� 'ya da. bu yoldan biriken sermaye ile nite
Iıklı IŞgucu ve dı�er kaynaklar da, karlılı�ın ve kazanç 
olanakl�nın daha ?ok oldu� gelişmiş bölgelere ka
yıyor. Boyl.ece! kapıtalist gelişme süreci, bölgeler ara
sındakı gelışmışlik farklarını giderek arttırıcı bir bi
çimde i1erliyor. 

Türkiye sanayiindeki bölgesel dengesizlik 
YOROYOŞ'ün �3'üncü sayısında ayrıntılı olarak or: 
taya konmuştu. Orada söylenenleri, bazı alıntılar 
ya.pa�ak, hatırlatmakta yarar var, Bilindi�i gibi, 
Turkıye de toplanan sanayi istatistiklerinde 10 ve 
d:ına '.azla işçi çalıştıran işyerleri "büyük" olarak 
�ıt.el��ır.0r. 19�3 .yılında imalat sanayiindeki 3 bin 

büyuk işyerınden 2,092'si (% 70) Marmara ve 
Ege Bölgelerinde iken, Do�u ve Güneydo�u Anadolu 
Bölgelerindekilerin sayısı 112  idi (% 3 7) ,  "1972 yılın.a g�lindi�inde Ege ve Marmara Böigelerindeki buyuk, ışy�rı s!iYlsı iki katına yakın bır artışla 
3,794 e yukselırken (toplam büyük işyerlerinin 
% 70'1), Do�u ve Günevdo�u Anadolu 'daki büyük 

işyerleri sayısı % 19'1uk tiir aıtışla 133'e ulaşabiimiş; 
toplanı büyük işyerleri içindeki payı ise % 2,4'. düş
müştür." ( 2) 

"DENGELI KALKıNMA" MASALI 

Sanayileşme açısından önemli bir dengesizli
ilin oldu[!u açık. Açık olan bir di�er nokta, sözkonu
su dcngesizlij\in, eşitsizliğin giderek artması. Üstelik, 
1963-1972 arasında uygulanan iki planda da "bölgeler 
arasında dengeli bir kalkınma saillamak" amaçlar ara

, sında sayılmış. Kapitalist bir ülkede plaDlamanın başa
rısı ( ! )  konusunda oldukça anlamlı bir gösterge. 

1972 yılında Ege ve Marmara Bölgelerindeki özel 
sanayi kuruluşlarında ortalama işyeri büyüklüilü, Do· 
Ru ve Güneydoğu'dakilerin altı katına yakın. Bir de, 
Ege ve Marmara 'da ara ve yatırım malları ile dayanıklı 
tüketim malları üretiminin, Doğu ve Güneydoilu'da 
ise gıda, içki, tütün gibi geleneksel tüketim malları 
üretiminin ailır bastı ilı nı eklemek gerek. Bunlara, 
Türkiye'deki yabancı sermaye yatırımlarının dayanık
lı tüketim malları üretiminde ve esas olarak Ege ve 
Marmara Bölgelerinde yoilunlaştıilı ila katıldıilında, 
yurdun "gelişmiş" yörelerindeki sermayenin nitelik
leri açıkça ortaya çıkar. 

Doilu ve Güneydoi!u 'nun sanayileşme açısından 
geriliği, yatırımlar ve kamu harcamalarında da görülü
yor. Ornelıin, 1970 yılında bütün Türkiye için 266.
TL olan kişi başına yatırım miktarı Güneydoğu'da 
H8.-TL'na düşüyor, Gene aynı yıl Ege ve Marmara'da 
23.·TL olan kişi başına kamu ekonomik harcamaları, 

Güneydoilu 'da S.-TL düzeyinde, Devletin kapitalist 
toplumdaki yerini ve işlevini bu rakamlar somut ola
rak ortaya koyuyor. 

Böylesine yo�un bir dengesizliği gidermek için 
alınan özendirici önıimler ise göstermelik olmaktan 
öte gitmiyor. örneilin, "1973 yılında teşvik belgesi 
almış özel sektör yatırım projelerinin yüzde 52,3'ü 
Ege ve Marmara Bölgesinde (Akdeniz Bölgesi de 
eklendiğinde % 75) ve ancak yüzde 5,l'i Güneydo� 
ve Doğu Anadolu Bölgesindedir." (3) 

DENGESizLICIN SOMUT RAKAMLARı 

Aşağıdaki tabloda, Doilu ve Güneydoğu Anado
lu'daki illere ait kimi bilgiler Türkiye ortalaması ve ı. 
tanbul ile karşılaştırmalı olarak veriliyor. Genelde, 
tablodaki bilgiler bu yörelerin, birkaç il dışında, di
ğer yörelerden ve özellikle ıstanbul'dan ne ölçüde ge
ride olduilunu belgeliyor. Her sütun tek tek incelendi
ilinde ortaya çıkan durum şu:  Bu yörelerde esas u� 
alanı, "sanayi ve  hizmetler" dışında kalan tarım ve 
hayvancılık (sütun I). Ostelik sanayi ve hizmetlerde 
çalışanların sendikalaşma oranı da diRer yörelere 
oranla çok düşük (sütun 3). örne�in, bu oran A�rı'da 
Türkiye ortalamasının % 2'si, Urfa'da ise % 3'ü düze
yinde. Bu, emekçilerin örgütlenme ve hak arama 01.
naklarının bilinçli olarak düşük düzeyde tutulmasının 
iyi bir göstergesi. Kentleşme oranlarının da Türkiye 
ortalamasının altında olması (sütun 2), tanm ve bay
vancıl�ğın bu yörelerdeki esas ui!raş alanlnı oluştur
masının doi!al bir sonucu. 

. 

DOCU VE GÜNEYDOCU ILLERININ TÜRKIYE ORTALAMASı VE ISTANBUL ILE 
KARŞıLAŞTıRıLMASı 
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Kaynak: �
p
Toıan: Türkiye'de Iller Itibariyle Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi ( 1 963-1970) 
T Yayını, Ankara 1972 adlı çıılışmadaki bilgilere dayanılarak hesaplanmıştır. 

' 

geli,me sürecinIn geli,me sürecinIn temel temel niteııeı dengeniteııeı denge
farklı firmaların farklı biçim 
ortaya çıkıyor bu dengesiz

mümkün olan en yüksek kirı elde 
bunun sonucu olan rekabetçi 

gelişme e�iIIminin ana nedenleri. 
olmayan gelişme, ekonominin sek

ülkelerin gelişme süreçlerinde 
Bölgesel açıdan ele a1ındli!ında bu 
gelişmenin, özel olarak sanayileş

merkezlerde yo�unlaşması bi
Çünkü, kapitalist birikimin 

çok kar". Bu nedenle de ka
ulaşım, haberleşme gibi ah yapı hiz

oldui!u, yan sanayilerin ,gelişmedi
talebin çok kısıtlı oldui!u yörele� 

"Işbaşındaki hükümeUer ise bir 
politikası izlediklerinden iıem 

bir 
iıem 

bir 

yaparken kirlılı�ı hesaba' 
izlediklerinden 

aba' 
izlediklerinden 

katar 
hizmetinde oldui!u için, burju: 

katar 
burju: 
katar 

yatırım yapmak istiyorsa, alt 
bölgelere teksif eder. öbür bölgelere 

yapı inşaatı idari, askeri ih
mülahazalara cevap verecek 

BÖLGELER ARASI 
ESIZlıCı AR'[JRIYOR 

bölgeler arasında önemli gelişmiş
çıkıyor. Ayrıca, az gelişmiş bölge

yoldan biriken sermaye ile nite
kaynaklar da, karlılı�ın ve kazanç 

oldu� gelişmiş bölgelere ka
kapıtalist gelişme süreci, bölgeler ara

arını giderek arttırıcı bir bi

sanayiindeki bölgesel dengesizlik 
sayısında ayrıntılı olarak or: 

dengesizlik 
or: 

dengesizlik 

söylenenleri, bazı alıntılar 
yarar var, Bilindi�i gibi, 

sanayi istatistiklerinde 10 

, sında sayılmış. Kapitalist bir ülkede plaDlamanın başa
rısı ( ! )  konusunda oldukça anlamlı bir gösterge. 

1972 yılında Ege ve Marmara Bölgelerindeki özel 
sanayi kuruluşlarında ortalama işyeri büyüklüilü, Do· 
Ru ve Güneydoğu'dakilerin altı katına yakın. Bir de, 
Ege ve Marmara 'da ara ve yatırım malları ile dayanıklı 
tüketim tüketim malları üretiminin, Doğu ve Güneydoilu'da 
ise gıda, içki, tütün gibi geleneksel tüketim malları 
üretiminin ailır bastı ilı nı eklemek gerek. Bunlara, 
Türkiye'deki yabancı sermaye yatırımlarının dayanık
lı tüketim malları üretiminde ve esas olarak Ege ve 
Marmara Bölgelerinde yoilunlaştıilı ila katıldıilında, 
yurdun "gelişmiş" yörelerindeki sermayenin nitelik
leri leri açıkça ortaya çıkar. 

Doilu ve Güneydoi!u 'nun sanayileşme açısından 
geriliği, yatırımlar ve kamu harcamalarında da görülü
yor. Ornelıin, 1970 yılında bütün Türkiye için 266.
TL olan kişi başına yatırım miktarı Güneydoğu'da 
H8.-TL'na düşüyor, Gene aynı yıl Ege ve Marmara'da 
23.·TL olan kişi başına kamu ekonomik harcamaları, harcamaları, 

Aşağıdaki tabloda, 
lu'daki illere ait kimi 
tanbul ile karşılaştırmalı olarak 
tablodaki bilgiler bu 
ğer yörelerden ve özellikle ısta
ride ride olduilunu belgeliyor. 
ilinde ortaya çıkan durum 
alanı, "sanayi ve  hizmetler" 
hayvancılık (sütun 
çalışanların sendikalaşma 
oranla çok düşük (sütun 
Türkiye ortalamasının 
yinde. Bu, emekçilerin 
naklarının bilinçli 
iyi bir göstergesi. Kentleşme 
ortalamasının altında 
vancıl�ğın bu yörelerdeki esas yörelerdeki esas 
masının doi!al bir bir sonucu. 

DOCU DOCU VE GÜNEYDOCU GÜNEYDOCU ILLERININ RININ TÜRKIYE ORTALAMASı 
KARŞıLAŞTıRıLMASı 

( 1 970) 
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Türkiye ortalaması 100 100 100 100 100 100 
İstanbul 
Türkiye 
İstanbul 
Türkiye 

326 254 162 443 138 
Adıyaman 34 40 40 6 17 54 
A�rı 27 53 53 2 33 64 
Bjngöl 28 27 9 9 20 65 
Bitlis 51 62 62 I I  1 8  1 8  5 7  
Diyarbakır 69 86 49 86 56 
ElazlR 91 92 92 61 53 83 
Erzincan 
Erzurum 

58 58 58 64 98 

Hakkari 
55 60 73 101 83 

Kars 
55 27 6 20 44 
34 50 1 2  29 79 

Malatya 69 71  95 46 46 89 Mardin 51 62 8 23 47 Muş 26 4 1  21 19 56 Siirt 67 59 



EKONOMIK DENGESIZLIKTEN 
SOSYAL DENGESIZLICE 

. .  E�onomik a1�ndaki geri kalmışlık, sosyal alanda 
genlılı. de beraberınde getiriyor. Bu illerin sallık hiz· 
metlennden yararlanmada ne ölçüde geri kaldılı 4 ve 
S'inci. sü�u�arda görülüyor. örnei!in, Adıyaman'da 
ber bın kışıye düşen doktor sayısı Türkiye ortalaması. 
mn % 1 7 'si, İstanbul'dakinin ise % 4'ünden bile az. 
Elltimle ilgili bilgileri içeren 5·7'nei sütunlar da ben· 
zer bir durumu belgeliyor. Bu illerde okur·yazarların 
oranı Türkiye ortalamasının altında. Giderek, Hakka· 
rı, Mardin. Siirt ve Urfa'da, Türkiye ortalamasının 
yuısına bile ulaşmıyor (sütun 5). tık ölretimdeki o· 
tııIIaşma orarnnın da Türkiye ortalamasının altında 
olması (sütun 6), bu yörelerle dilerleri arasındaki 
eRitim farklılıklannın giderek arttılını, artaealnu 
gösteriyor. Orta ölretimdeki okullaşmayı gösteren 
7'nci sütunun, ilk ölretimdeki okullaşmayı gösteren 
6 'ncı sütunla karŞılaştınlmasl, bir başka önemli olgu· 
yu sergiliyor. Herşeyden önce, bu illerin, Elazıl ve 
Malatya dışında, orta ölretime devam edebilmek yö· 
nünden de dil!er yörelerin gerisinde kaldılı açık. Daha 
da önemlisi şu : Orta öi!retimdeki okullqmıda, İstan· 
bul ile Türkiye ortalaması arasındaki fark, ilk öRretim· 
deki okullqma'Ya oranla daba fazla. Oysa Doi!u ve 
Güneydoi!u illeri için (dördü hariç) durum buman tam 
teni. Bu da, &öz konusu illerde ilkokulu bitiıenlerin 
pek çoi!unun orta öRretime devam olaDatını bulamı· 
chp gösteriyor. Hem orta ölretime devam etseler 
ne olacak? N asıl olsa, yüksek ölretl,me devam konu· 
sunda çok dahı büyük engellerle, olanaksızlıklarla 
kaqılqacaklar. Üniversiteye giriş konullinda yapılan . 
arqbnnalann ortaya koydui!u sonuç bu. (4) 

BILİNÇLI BIR POLITIKA 

Sosyal alımdaki bu gerilil!in temel nedeni ekono· 
mik: Ancak, yukarda da belirtildij!i gibi, bu bölgeler· 
deki kamu harcamalannın düşük düzeyinin rolü de 
unutu1mamaJı. Başka bir deyişle, "bilinerek alınan 
ekonomik kararlarla bu bölgenin gelişmesinin engel· 
lendiRi" de apaçık ortada. (5) 

öyleyse, kalkınma planlannda "bölgeler arasın· 
da dengeli bir kalkınma saj!lama"nın amaçlar arasın· 
da sayılmasına ne demeli? Alınan önlemlere ( ! )  kar· 
,m, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklannın ortadan 
kalkmadıj!ı, gidaek, az gelişmiş yörelerden gelişmiş· 
lere dol!ru tasarruf ve nitelikli işgücü akımı ile daha da 
yolunlaştıi!ı, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda 
kabul ediliyor. (6) 12 Mart sonrasının "dikensiz gül 
bahçesi" ortamında hazırlanan Üçüncü Beş Yıllık Kal· 
kınma Planı, durumu çok daha açık seçik ortaya ko· 
yuyor. "Fertler arası gelir bölüşümünde oldulu gibi 
yöreler arası gelişmişlik farklannı kısa dönemde orta· 
dan kaldırmaya çalışmak da, ekonomik bakımdan et· 
kin olmayan !taynak daj!ılınıına yol açarak uzun dö· 
nemde sermaye �irikimini ve ekonomik gelişmeyi ya· 
vaşlatabilir. Bu nedenle milli ölçekteki üretken yatı· 
nmlann yer seçiminde öncelikler, perspektif dönem 
boyunca (1972·1995) ekonomik kriterlere göre ve· 
rllmelidir." (7) 

BU IKi GRUP PROLETER ARASINDAKı ÇATıŞ
MA, BURJUVAZI TARAFINDAN YAPAY OLA
RAK SORDORÜLMEKTE VE DESTEKLENME K
TE. ÇÜNKO BURJUVAZı' KENDI IKTIDARıNı 
SÜRDÜRMENIN GERÇEK GIztNIN BU BÖLON
MEYI �ÜROÜRMEOE VATTlCINI ÇOK ıVı BILI
YOR. 

KARL MARX ( 1 870) 

KA,PIT ALlzMIıI!. EşITSIZ GELIşME YASASı 

Burada, kapitalist birikim sürecinin gerek kişiler 
ve gerek bölgeler arasında eşitslzlile yol açtıl!ı açıkça 
kabul ediliyor. Bir de, "sermaye birikimini ve ekono· 
mik gelişmeyi yavaşlatmamak" için, devletin bu tür 
eşitslzlikleri giderici girişimlerde bulunmayacaj!ı söy
leniyor. Bu, devletin sınınar üstü bir kurum olduj!una 
inanmakta direnenlerin önemle üzerinde durmalan 

bir nokta. 
Kaldı ki, burjuvazinin bölgesel dengeslzlikleri 

giderecek girişinılerde bulunmasını beklemek, kapita
lizmin temel nitelij!I!!İ, özellij!ini bilmernek demek. 
Çünkü bu dengesizlikler, en başta da belirtildij!i gi
bi, kapitallzmin eşitsiz gelişme yasasının bir sonucu. 
Bu nedenie kapitıilizmin özü reddedilmedikçe, gi· 
derilmeleri, hafineWmeleri olanalı yok. Eler gide· 
rilmeye ÇalıŞılırsa, "sermaye birikimi ve ekonomik 
gelişme Y'l-vaşlayabilir" ( !). Burjuvazi bunun bilincin: 
de. Üçüncü Plan 'daki sözler de bunu kanıtlıyor. 

Bu eşitsiz gelişme elilirni, kapitalizmin en du· 
yarlı noktalarmdan birisİ. üstelik, burjuvazi de bu

.J)un, bu alandaki güçsüzlüj!ünün farkında. Bu nedenle 
kendisini bu zayıf noktadan yakalamak isteyenle� 
karşı, elindeki tüm silahlannı kullandıj!ı amanslZ 
bir savaşa giriyor. Bir yanda, geri bölgelerde yaşayan 
yurttaşların demokratik hak ve özgürlük mücadelesini 
bastırmaya çalışıyor. Bu amaçla, insanlan dilinden 
dininden, ,mezhebinden sorumlu tutarak, ırkçı ve şo: 
ven uygulamalara girişiyor. öte yanda, Dolu ve Gü· 
neydolu'nun gerili�inden soz edenleri, buralarda ya· 
şayanların hak ve özgürlüklerini savunanlan "bölücü· 
lükle" suçl4Yor. 

SORUN NASIL ELE AlıNMAMALI? 

Kimilerinin sorunu ele alış biçimi de burjuvazinin 
işini kolaylaştırıyor. Bunlar, örnelin, sömürünün in· 
sanlar arasındaki ilişkilerin bir türü olduj!unu, colrafi 
bölgelerin birbirini sömüremeyecej!ini unutarak, Bat�
nın Ooj!u 'yu sömürmesinden söz ediyorlar. Irkıarın 
ızyolojik açıdan birbirinden ayrıldıj!mı, oysa sömür 

menin smıfsal bir olgu olduluilU, bu nedenle de fizyo
lojllerin birbirini sömürmesinin sözkonusu olmayaca
j!ını unutarak, bir ırkm dlj!erini sömürdülünü söylü· 
yorlar. Temeldeki olgunun, kapitalizmin eşitsiz ge· 
lişme yasası oldu�unu ve ırkçı, şoven politikalann, 
egemen smınarm elinde, kapitalizmin başarısızlılını 
örtmede ve emekçileri bölmede etkin bir silah olarak 
kullanlldıAml unutup, Dolu ve Güneydo!!u'nun geri 
kalmışlılının ırkçılık ve şovenizmden kaynaklandıAı' 

Doğu halkınııı çü"i .a.ya/izmk .oıı bultıcGlı 

nı ileri sürüyorlar. Bu tür yorunılann ve bunlardan Çl
karı1an sonuçların toplumun hangi kesimlerinin itlne 
yaradılını son yıllann olaylan açık seçik ortaya koy
du. 

KÖKLO ÇÖZÜM SOSV ALlzMOE 

Egemen sınınann kendi anlanndaki .ilişkiler de 
Ooj!u ve GüneydoAu 'nun geriliııini sömürmede önemlı 
bir rol oynuyor. Çünkü, Türkiye'nin bugün Içinde 
bulunduRu koşullar, burjuvazinin egemenllllnl sür
dürmek için kendınden daha geri güçlerle i,bir
lij!i yapmasını zorunlu kılıyor. Geri bölgelerde bu 
güçlerin toprak aj!a1an ve büyük toprak aablpleri 
olduj!u görülüyor. Feodal kalıntılann varlılını sür· 
dürdüRü bu yörelerde kitlelerin uyanışı, bu gruplann 
güçlerini yitirmesi anlamına geliyor. öyleyse bu uya
nışı önlemek gerek. Burada gene ırkçı ve şoven poli
tikalar ve bölücülük, suçlamalan, en çok kullanılan 
araçlar o1,arak çıkıyor karşımıza. • 

Nedenle� ne olursa olsun sonuç hep aynı: 
Burjuvazi kapitalizmin ve kendisinin zayınıııını ört
rnek, egemenli�ini sürdürmek için kullanıyor bu 
araçları. Onun için, bu politiklılara, baskı uygula. 
malanna karşı çıkmak, kapitallzme, burjuvaziye 
karşı çıkmayı da gerektiriyor. Bu nedenle de, 
bu bölgelerin " geri kalmışlıi!ına son verilmesi, böl
gedeki yurttaşlanmızm demokratik hak ve özgül
lüklerini tam olarak kullanabilmeleri, işçi sınıfının 
sosyalizmi hedef alan mücadelesinin bır parçası· 
dır." (8) 

Notlar: 
(1) Behice Boran: Türkiye ue Senyalizm Sorunl<ı· 

rı (1 968), '. 187. 

(2) Yürüyü" 16 Eylül 1975, n .2S, •. 8 

(3) a.i. e., •. 9 
(4) C.Mıhçıogıu: Uniueraiteye Giri, ue Lı.elerimiz 

(1 969) 
(6) Yürüyü" n.23, •. S 
(6) D.P. T. : Kalkınma Pl<ını: Ikinci Be, Yıl, 1 968·1972 

(1 967), •. 67 
(7) D.P.T. : Yeni Strateji ue Kallıınma Pl<ını: Uçüncii 

Be, Yıl, (1972), •. 129. 
(8) Yürüyüş, n.2S, •. 3 
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okullaşmayı gösteren 
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bir başka önemli olgu· 
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okullqmıda, İstan· 
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POLITIKA 

temel nedeni ekono· 
gibi, bu bölgeler· 

düzeyinin rolü de 
"bilinerek alınan 

gelişmesinin engel· 

"bölgeler arasın· 
amaçlar arasın· 

Alınan önlemlere ( ! )  kar· 
klannın ortadan 

yörelerden gelişmiş· 
akımı ile daha da 

Kalkınma Planı'nda 
sonrasının "dikensiz gül 

Üçüncü Beş Yıllık Kal· 
seçik ortaya ko· 

bölüşümünde oldulu gibi 
kısa dönemde orta· 

ekonomik bakımdan et· 
açarak uzun dö· 

ekonomik gelişmeyi ya· 
ölçekteki üretken yatı· 

perspektif dönem 
kriterlere göre ve· 

KA,PIT ALlzMIıI!. ALlzMIıI!. ALlzMI EşITSIZ GELIşME YASASı 

Burada, kapitalist birikim sürecinin gerek kişiler 
ve gerek bölgeler arasında eşitslzlile yol açtıl!ı açıkça 
kabul ediliyor. Bir de, "sermaye birikimini ve ekono· 
mik gelişmeyi yavaşlatmamak" için, devletin bu tür 
eşitslzlikleri giderici girişimlerde bulunmayacaj!ı söy
leniyor. Bu, devletin sınınar üstü bir kurum olduj!una 
inanmakta direnenlerin önemle üzerinde durmalan 

bir nokta. 
Kaldı Kaldı ki, burjuvazinin bölgesel dengeslzlikleri 

giderecek girişinılerde bulunmasını beklemek, kapita
lizmin temel nitelij!I!!İ, özellij!ini bilmernek demek. 
Çünkü bu dengesizlikler, en başta da belirtildij!i gi
bi, kapitallzmin eşitsiz gelişme yasasının bir sonucu. 
Bu nedenie kapitıilizmin özü reddedilmedikçe, gi· 
derilmeleri, hafineWmeleri olanalı yok. Eler gide· 
rilmeye ÇalıŞılırsa, "sermaye birikimi ve ekonomik 
gelişme Y'l-vaşlayabilir" ( !). Burjuvazi bunun bilincin: 
de. Üçüncü Plan 'daki sözler de bunu kanıtlıyor. 

Bu eşitsiz gelişme elilirni, kapitalizmin en du· 
yarlı noktalarmdan birisİ. üstelik, burjuvazi de bu

.J)un, bu alandaki güçsüzlüj!ünün farkında. Bu nedenle 
kendisini bu zayıf noktadan yakalamak isteyenle� 

ında. Bu 
isteyenle� 

ında. Bu nedenle 
isteyenle� 

nedenle 

karşı, elindeki tüm silahlannı kullandıj!ı amanslZ 
bir savaşa giriyor. Bir yanda, geri bölgelerde yaşayan 
yurttaşların demokratik hak ve özgürlük mücadelesini 
bastırmaya çalışıyor. Bu amaçla, insanlan dilinden 
dininden, ,mezhebinden ,mezhebinden , sorumlu tutarak, ırkçı ve şo: 

dilinden 
şo: 

dilinden 

ven uygulamalara girişiyor. öte yanda, Dolu ve Gü· 
neydolu'nun gerili�inden soz edenleri, buralarda ya· 
şayanların hak ve özgürlüklerini savunanlan "bölücü· 
lükle" suçl4Yor. 

SORUN NASIL ELE AlıNMAMALI? 

Kimilerinin sorunu ele alış biçimi de burjuvazinin 
işini kolaylaştırıyor. Bunlar, örnelin, sömürünün in· 
sanlar arasındaki ilişkilerin bir türü olduj!unu, colrafi 
bölgelerin birbirini sömüremeyecej!ini unutarak, Bat�
nın Ooj!u 'yu sömürmesinden söz ediyorlar. Irkıarın 
ızyolojik açıdan birbirinden ayrıldıj!mı, oysa sömür 

menin smıfsal bir olgu olduluilU, bu nedenle de fizyo

Doğu halkınııı çü"i .a.ya/izmk 

nı ileri sürüyorlar. Bu tür yorunılann 
karı1an sonuçların toplumun hangi 
yaradılını son yıllann olaylan açık seçik 
du. 

KÖKLO ÇÖZÜM SOSV ALlzMOE 

Egemen sınınann kendi anlanndaki 
Ooj!u ve GüneydoAu 'nun geriliııini sömürmede 
bir rol oynuyor. Çünkü, Türkiye'nin 
bulunduRu koşullar, burjuvazinin 
dürmek için kendınden daha geri 
lij!i yapmasını zorunlu kılıyor. Geri 
güçlerin toprak aj!a1an ve büyük 
olduj!u görülüyor. Feodal kalıntılann varlılını 
dürdüRü bu yörelerde kitlelerin uyanışı, 
güçlerini yitirmesi anlamına geliyor. 
nışı önlemek gerek. Burada gene ırkçı 
tikalar ve bölücülük, suçlamalan, en 
araçlar o1,arak çıkıyor karşımıza. 

Nedenle� ne olursa olsun sonuç 
Burjuvazi kapitalizmin ve kendisinin 
rnek, egemenli�ini sürdürmek için 
araçları. Onun için, bu politiklılara, 
malanna karşı çıkmak, kapitallzme, 
karşı çıkmayı da gerektiriyor. 
bu bölgelerin " geri kalmışlıi!ına son 
gedeki yurttaşlanmızm demokrati
lüklerini tam olarak kullanabilmeleri, 
sosyalizmi hedef alan mücadelesi
dır." (8) 

Notlar: 
(1) Behice Boran: Türkiye ue Senyalizm 

rı (1 968), '. 187. 

(2) Yürüyü" 16 Eylül 1975, n .2S, •. 
(3) a.i. e., •. 9 



Evma Üjçileri direrıiyor 

cc HALK SEKTÖRÜn 

GREV, SENDJKA 

TANıMıYOR MU ? 

EVMA I ŞVERENI ŞÖYLE DIYOR: 

SENDI KANıN, iŞYERIMlZOE ÇALI ŞAN TÜM i şçi LERiN HAKLARI
NIN SAVUNUCUSU OLAMAYACAGI MEYDANA ÇI KMI ŞTlR_ BU DU
RUMDA IşçiLERiMiziN SOSYAL GÜVENLiGi, HAK VE MENFAATLE
RıNıN KORUNMASI HUSUSUNDA GERÇEK HALK SEKTÖRÜ OLAN 
KURULUŞUMUZ Hiç BIR ARACı KABUL ETMEMEK KESIN GÖRÜŞ 
VE KARARINDADIR_ 

DISK'e balılı PETROL KİMY A-Iş Sendikası 240 işçinin çalıştıi!ı Boıfaz
ıçı Kolonya, Lobi, Çiti adlanndaki ürünleri ürelen Deva Holding'e balılı 
EVMA Ev Ihtiyaç Maddeleri Sanayii A.Ş.'nde toplu sözleşme görüşmelerinde 
bir sonuç alınamaması üzerine greye başlamıştır. 

Bu işyerinde uzun ve yorucu bir örgütlenme sürdüren PETROL K1MY A
ıŞ üyeleri daha örgütlenirken sürekli olarak işverenin baskılarıyla karşılaş
mışlardl.[. EVMA işvereni "Işyerlerine daha 6eş yıl sendika sokmayaca�ız" i 

diyen DEVA Holding yöneticilerine- arkasını dayayarak 10 işçiyi işlen atmış
tır. Tüm baskılara ralımen PETROL KIMYA-İŞ sendi kası bu işyerinde yetkiyi 
almış ve .işvereni toplu sözleşf1\e görüşmele.ine çalıırmışlır. 

Ancak. i,ver4tpin görüşm�ı�re yanaşmaması üzerne Uzlaştırma Kıı rulüna 
gidilmiş, EVMA işv�reni Uzlaşlırma Kuruluna gönderdii!i bir yazıyla "bu ku
rula saygımız vardır. Ancak ekseriyet sendikası oldullunu iddia eden sendika, 
tutumu ve toplu sÖzleşme görü'şmelerinde beliren durumu itibariyle asıl mak· 
sadının başka konulara dönük oldulıu kanaatini bizde yaralmıştır. Buna göre, 
sendikanın işyerimiıde çalışan tüm işçilerin haklarınm savunucusu olamaya· 
ea!!ı meydana çıkmıştır. Bu durumda işçilerimizin sosyal güvenli!!i hak ve 
menfaatlerinin korunması hususunda gerçek halk sektörü olan kuruluşumuz 
hiç bir aracı kabul etmemek kesin görüş ve kararındadır," diyerek Uzlaştırma 
Kurulunu çalışmaz hale getirmiştir. Bunun üzerine PETROL KlMYA-İş Sen
dikası 29 Şubat 1976 tarihinde bu işyerinde grev kararı almış ve işyerinde 
lUev oylaması yapılmıştır. 

Grev oylaması sırasında işveren işçilerin greve hayır demesi .için' bir bil
diri da�ıtarak onlara bazı haklar verdi!!ini, ücrelerini yükseltti!!ini bildirmiştir. 

Işçinin büyük bir çoA'unlu�unun greve "evetI! demesi üzerine işveren ye
niden görüşme talebinde bulunmuş, yapılan görüşmeler sonunda da hiçbir 
olumlu sonuç alınamamllitır. Ve PETROL KlMYA-Iş Sendi kası 280 işçinin 
çalıştılıı bu işyerinde 5 Mart Cuma günü greve başlamıştır. 
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TARIş'TE DISK'I DEVREDEN ÇıKARMAK ÜZE

RE. TEKSIF TARAFINDAN GIRIşILEN OVUN

LARA SONUNDA MlsK DE KARıŞıR. TEZGAH

LANAN OYUNUN KURMA Vi ESKI ıı MA ViSCi

LARDAN OLAN MHP 'LI AVDlN TANYER'DIR. 

GELIŞMELERIN KENDISINE YARAYACACINI 

UMAN, BU NEDENLE DE IşIN BAŞıNDA KO

MANDOLARA V ARDıMCı OLAN TEKStF 

MlsK'lN ATı ALIP ÜSKÜDARI GEÇMESI ÜZE

RiNE AYıLIR. 

TARis DOSYASiı 
. -

KOMANDQSAL 

CELiSKiLER 
- -

KOMANDO IŞGAL VE BASKıSıNIN SONUCUNDA 
TARiş'TE ÜRETIM % 8S DÜŞÜVOR ' BU DURUM 
FAŞiST SALDıRı VE IŞGALLERIN DEVLETE 
AiT iŞYERLERiNDE YOCUNLAŞMA NEDENLE
RiNDEN BiRiNi DE AÇıKLıYOR. HANGI ÖZEL 
SEKTÖR KURULUŞU BÖYLESINE BIR DURUMA 
KATLANABILIR? ANCAK.  UZUN DÖNEMDE 
KAZANACAK OLAN FAŞISTLER OLMAVACAK. 
FAŞIZMiN, işçiLERE VERECEK Hiç BIR şEYI 

,
OLMADıCINI işçiLER DE BILıvOR. 

Seydişehir Alimünyum Fabri kası ve 
Tariş Iplik Fabrikası 'nda olanlar faşist 
giiçlerin işçi sınıfına yöneltti�i çok yön
lü saldırının en uç örnekleri. Böyle ol
dukları için de kamuoyunda en çok ilgi 
toplayan örnekler. Güncelli�ini ve öne
mini koruyan bu tür olayları sık sık ka
muoyu önüne getirmekte yarar var. 

Yürüyüş okuyucuları hatırlarlar, 
ama haCıza tazelemek bakımından, Tariş 
Iplik Fabrikası olaylarının geçmişini kı
saca özetleyelim. DİSK'e ba�1ı Tekstil 
ve TORK.IŞ'e ba�1ı Teksif Sendikaları 
arasında işçilerin örgütlenmesi için yo
�un bir mücadele başlar. Işçiler son 
derece kararlıdıriar. Direnişleri, bıçakla 
adam yaralamaları içeren, uzun müca
delelerden sonra Tekstil Sendikası toplu 
sözleşme yapma yetkisini alır. Tari� 'in 
AP'li yöneticileri durumdan hoşnut 
de�ildir. Daha önce Tariş Ozüm Işlet
mesinde sergilenen ve başarılı olan bir 
oyunu, bu kez Iplik Fabrikasında uygu
lamak isterler ve işyerine ilk komando 
grubu gelir. Başlangıçta amaJ;, DISK'i 
işyerinden çıllarmak ve Teksif Sendika
sı ile toplu sözleşme yapmaktır. Ne 
var ki evdeki hesap çarşıya uymaz. İş
yerinde kontrolu ellerine geçiren Ca
şist komandolar MISK'e ba!!1ı Türk 
Mensucat Iş Sendikasını örgütlerneye gi
rişirler. rezgahlnnan oyunun kurmayı 
eski 21 Mayıscılardan olan MHP'1i genel 
müdür yardımcısı Aydın Tanyer'dir. Ge
lişmelerin kendisine yarayaca�ını uman 
hatta bu nedenle işin başında koman
dolara yardımcı olan TeksiC, sonunda 

ayılır. Ayııır ama .atı alan çQktan Oskü
dar'ı geçmiştir. 

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERI 
ÇıKMAZDA 

Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi 
hukuken Tekstil Sendikasına aittir. 
Bu durum Tariş Yöneticilerinin hesap
larını bozmaktadır. Sonunda bir yol 
bulunur. Bir kaç göstermelik görüşme
den sonra işveren tarafı görüşmelerden 
çekilir. Amaç, sendikayı greve zorla
maktır. Yapılacak bir grev oylamasın
da, faşist komandoların baskısı altındaki 
işçiler "greve hayır" diyecekler ve böy
lece Tekstil Sendikasının yetkisi düşe
cek. Tutar mı tutmaz mı bilinmez ama 
hesap bu. Işçiler birine kendi özgür ira
deleriyle, di�erine baskı ile olmak üzere 
her iki sendikaya da üyedirIer. Tihk 
Mensucat İş Sendikası 1060 işçilik .(hiç 
üyesi olmayanlar da dahil olmak üzere) 
bir l isteyi 40 ar lira aidat kesilmek üzere 
iljverene vermiş bulunmaktadır. 

FAŞISTLERIN DURUMU DA PEK 
PARLAK DECIL 

Son zamanlarda faşistlerin aralann
da çatışmalara ' varan çelişkilerin varlıRı 
yaygın bir söylenti halinde. Aralannda 
pavyon fedaileri, sokak serserisi lumpen
ler var. Bunlar, kadın işçilere sarkıntılık 
ediyorlar. Irza geçme olaylanndan ve bu 
yüzden çıkan kavgalardan bahsediliyor. 
Bir faşistin Cumhuriyet gazetesinde ya-
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GÜCÜ ÜRETENLER VE YANSıTANLAR 
METIN ÇULHAOGLU 

TUrkiye'de sınıf mücadelesi yıllardır sürilyor. Sınıf mücadelesinin yoğun· 
laştığı belirli dönemlerde, mevcut siyasal iktidarlara karşı yoğun muhalefet 
hareketleri ortaya çıktı. Bunların arasında, özellikle dördü dikkati çekiyor: 
Sırasıyla, CHP, DP ve AP iktidarlarına yönelen 1950, 1960, 1971 öncesi mu· 
halefetler ve gilnümüzde MC'ye karşı sürdürUlen mücadele. 

Tümünün özünde yoAun sınıf mücadeleleri var. Her biri, sınıf mücadelesini 
farklı politik konumlarda, farklı siyasal örgütler araclllAıyla yansıtıyor. Burada 
tartışma yok. Ancak hemen dikkati çekel), belirgin bir olgu var. Bu olgu, ilk 
iki muhalefet dönemini son ikisinden ayırıyor. Sosyalizmin, 1 950 ve 1960 
öncesi muhalefet dönemlerinde ağırlıAını potansiyel ue lJÜç olaruk koyduAu 
söylenemez. Buna karşılık, 1971 öncesi AP iktidarına karşı mücadelede, sos· 
yalizm, potansiyel olarak ağıriıAını duyurdu. Potansiyel, güce dönüşecekken, 

. süreç kesintiye uğradı. 
Bugün, sosyalist potansiyelin sosyalist güce dönüşmesi yolunda önemli 

adımlar atılmış bulunuyor. Geçmişte erişilen noktaya yeniden ulaşmak yeri· 
ne, onun da aşılması söz konusu. Ancak yine de, günümüzde sosyalizmin, et· 
kinliğini daha çok sosyalist potansiyel olarak sürdürdüğünü söylemek gerek. 
Gerçekçilik, bunu gerektiriyor. Sosyalist birikimin en üst düzeyde güce dönüş· 
mesi, sosyalizmin nicel ve nitel etkinliğinin bütünleşmesi, sosyalizmin bir ikti· 
dar alternatifi olması anlamına geliyor. Türkiye'de har�ket henüz bu boyutlara 
ulaşmış değiL. Örgütlenme sürecinde atılan adımlarla ulaşacak. 

örgütlenme süreci, ayrı bir konu. Bugünkü somut durumun gösterdiği 
gerçek, MC iktidarına karşı somutlaşan sınıf mücadelesinde sosyalizmin ağır· 
ilAının daha çok potansiyel olarak duyulması. Bu söylenenleri şöyle açmak 
mümkün: MC iktidarının karşısında geniş yığınlar var, bu bir. ikincisi, güçleri, 
etkinlikleri giderek artan kitle örgütleri var. Geniş yığınların MC iktidarına 
karşı politik hareketlenişinde sosyalist potansiyelin payı büyük. Bu potansi· 
yelden şimdilik ağırlıklı olarak yararlananların sosyalist olmaması, bu gerçeği 
değiştirmiyor. Ikincisi, demokratik kitle örgütlerinin hareketlendiği kaynak 
da sosyalizm. Başka deyişle, bu örgütler hedeflerini, çizgilerini sosyalist biriki· 
min lşlAında saptıyorlar. Buradan hareketle MC iktidarının karşısına çıkıyor. 
lar. MC'ye karşı bugünkü .muhalefeti niteliksel olarak 1950, 1 960 muhalefet· 
lerinden, niceliksel olarak da 1971 muhalefetinden ayıran özellik burada. 

Bu özelliğin, bu sıçramanın üzerinde durmak gerek. Türkiye'de, küçük 
buriuva meslek örgütleri, diğer ülkelerin deneylerine kıyasla ekonomizm 

aşamasını kısa sürede aştılar. Kimileri bu aşamayı hiç yaşamadılar bile. Bir 
başka deyişle bu örgütler, mesleki sorunlarını Türkiye kapitalizminin sorun· 
ları ile bütünleştirme ve bunun sonucunda sorunların çözümünü sosyalizmde 

yınlanan mektubunda bahsettiAI "ülkü· 
cülüAe yakışmayan davranışlar" bunlar 
oi&a gerek. Aynca "Dinci Milliyetçiler· 
le", "Dinsiz·Şamanist Milliyetçilerin" 
varlı�ından ve "Dinci Milliyetçilerin" 
kadın işçilere sarkıntılık edenlerle, bı· 
çak çekmeye varan kavgalara giriştikle· 
rinden söz ediliyor. Tariş 'te çalışan ve 
Bornova üniversitesine yapılan saldın 
sırasında silalılan ile birlikte yakalanan 
48 komandonun iş akitleri "hamamın 
namusunu kurtarmak" endişesiyle fes· 
hediidi. Bu arada durumdan pek hoşnut 
olmayan eski teksif üyesi işçiler de 
kıpırdanmaya başladılar. 

TEI<SIF AYILıYOR 

Başlangıçta komandoların kendileri 
için çalışacaAınl sanan Teksif yönetici· 
leri biraz geç te olsa ayıldılar. Teksif ge· 
nel başkanı ve AP genel başkan yardım· 
elSının ızmir'e' gelmesinden sonra hare· 
ketlenmeye başladılar. Postayla işçilerin 
evlerine gönderdikleri ,  birinci hamur 
ka�ıda basılmış süslü bildirilerde ..... ön· 
ce DtSK adlı sahte devrimciler sonra da 
MlSK adlı sahte milliyetçiler işyerinize 
musallat oldular. Hak hukuk dinleme· 
diler, baskıyla, zorbalıkla bu güzide fab· 
rlkaya kan ve gözyaşı getirdiler." dedik· 
ten sonra, banka· reklamını andırır bir 
üslupla "Teksif sendikası sizleri koruya· 
cak ve mutlu edecektir. Teksife üye olun 
ye yarınınıza güverue bakın" diye ekle· 
mektedlrler. 

Teksif'in işkOlu yetkisi var. Ancak 
üyesi yok. Teksif'in bu girişimi zaten ye· 

terince kanşık olan işleri iyice arap sa· 
çına çevirmekten başka bir işe yaraya· 
ca�a, şimdilik, benzemez. 

FAŞIST SALDıRGANLICIN 
BILANÇOSU: ÜRETIM % 85 DÜŞTÜ 

Bütün bu olanlann, ulusal ekonomi 
açısından önemli sonuçlan var. Bilindi�i 
gibi Tariş, devlet.fuetici ortaklıAından 
oluşan bir kamu kuruluşu. Şimdi, bu 
kuruluşta üretim % 85 dolayında düştü. 
Avrupa ülkelerinden çok önceden alınan 
siparişler, yerine getirilemedi�i gibi .. üre· 
timin kalitesi de düştü. 650 işçi çalışır· 
ken 25 bin i�lik kapasiteyle günde 15-18 
bin ton pamuk işleyen fabrikada şimdi 
1060 işçi ve 37 .500-50.000 i� çalışma· ' 
sına karşılık günde ancak 6-9 bin ton 
pamuk işlenebiliyor. Ve hiç kimse, dev· 
let parasını, küçük üreticilerin alın terini 
çar çur eden yöneticilerden hesap sor· 
muyor. Bu durum, faşist saldırıların ne· 
den kamu işyerlerinde yo�unlaştırıldı. 
�ını da açıklamaya yetiyor. Hangi özel 
sektör kuruluşu böylesi bir duruma kat· 
lanabilir'? 

Tariş olayları, hızla bir sona do1!ru 
yaldaşıyor. Kısa vadede sonuç şöyle ya 
da böyle olabilir. Bunu şimdiden kes· 
tirmek olanaksız. Ancak uzun dönemde 
kazanacak olan faşistier olmayacaktır. 
Fa�izmin işçi sınıfına verebilecc�i hiç 
birşey yok. Bunu işçiler de biliyor. 

görme sürecini çok kısa sürede tamamladılar. Bu, Türkiye'nin yapısındaki 
"kilitlenme" ile ilgili. Sorunların çözümü ancak sosyalizmi gösteriyor. Başka 
ara aşama, hedef tanımıyor. 

Kilitlenmenin getirdiği sonuçların önem ve yararları çok büyük. Ancak, 
birlikte getireceği yanılgıların, yanlış eğilimlerin üzerinde durmak koşulu ile. 
Bu yanılgılar yine potansiyel ve güç kavramlarına ilişkin. Bugün, mücadelede 
ön gflarda yer alan kitle örgütleri yalnızca sosyalist potansiyeli yansıtıyorlar. 
Kendi başlarına, sosyalist bir güç değiller. Sosyalizmin gücünü yansıtmıyorlar. 
Bunların etkili .iyCJSDI güç haline gelmeleri, sosyalist siyasal örgütle kuracakları 
diyaloga bağlı. Bunun dışında, uzun dönemdeki etkinlikleri, ekonomik, mes· 
leki alana sınırlı: 

Diyalog kavramı üzerinde de net olmak gerekiyor. Bu, kitle örgütlerinin 
mücadele doğrultusunun sosyalist örgütün siyasi mücadele doArultusu ile ça· 
kışması anlamına geliyor. Başka türlü bir ilişkinin ya da "bağımlılığın" her iki 
doğrultu üzerinde de olumsuz etki yapacağını, başta sosyalist örgüt, herkes 
biliyor. 

. Demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların görmeleri gereken gerçe'k bu. 
Demokratik kitle örgütlerinin sosyalist potansiyeli yansıtmaları, aynanın ıŞığı 
yansıtması gibi. Aynır, ıŞığı ürettiği sanısına kapılmamalı. Bu hem kendine, 
hem de ışığa ihtiyacı olanlara zarar verecek bir sanı. 

Kitle örgütlerinin ve hatta sendikaların kendi "sosyalist güç"lerini abart· 
maları, kendilerinin dışındaki gerçek sosyalist gücü küçümsemelerinden kay· 
naklanıyor. Bu küçümsemenin nedenleri üzerinde yeterince duruldu. Sonuçla· 
rı ise yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Kendi tabanından soyutlanma endişesi, bu 
tabana yönelen sosyalist örgütleri küçümseme "zorunlUıCığu" ile birleşince 
kimileri ne isa 'ya ne de Musa'ya yaranamaz durumda kalıyor. Örneğin, 
CHP'nin ileri gelenlerinden Erol Çevikçe, televizyonda sosyalizm adına 
Tunç'un karşısına çıkan Kemal Türkler'i şöyle eleştiriyor: "DISK, hangi,siya· 
sal tavrı aldığını ve alacağını, tam, açık seçik ortaya koyamadı." 

Bu sözlerde� çıkarılacak ders çok. Işçi sınıfının politik örgütünden 
soyu,tlanmak, kişileri ya da örgütleri siyasi belirsizlik ve tavırsızlığa götürUyor. 
Sos'{alizm adına ortaya ç ıkanların bunu bir CHP'liden mi öğrenmeleri gereki· 
yor? 

Son söz şu: Demokratik kuruluşlar, örgütler, sosyalist mücadelede ger· 
çekten çok önemli unsurlar. Ama temel doğrultuyu sosyalist örgüt ve onun 
gelişmesi belirliyor. Önemleri ne olursa olsun kimi kuruluşların sosyalist ör· 
güte dudak bükmeleri sosyalist örgütü kitlelerden soyutlamaz. Ama dudak bü· 
kenleri çok şeyden soyutlar. Zaman gösterecek. 

BURSA'DA iŞVEREN-KOMANDO i$BiRliGi 
MC iktidarının kuruluşu ile bir· 

likte, özellikle devlete ait işyerlerinde 
yo�uruaşan faşizan baskılar giderek yay· 
gıruaşıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgele· 
rindeki özel işyerlerinde, işçiler üzerin· 
deki anti.demokratik baskılar yo�unlaşı· 
yor . 

. Geçeruerde, DtSK'e ba�1ı Maden·tş, 
Tekstil, Turizm·tş, Sosyal.lş, Basın.tş 
ve Keramik·tş sendikalarının Bursa'da 
yaptıkları ortak bir basın toplantısında 
özeilikle bu konu üzerinde, somut ör· 
nekleriyle duruldu. MC'nin işçi sınıfını 
hedef alan ve giderek yo�unlaşan baskı· 
larına dikkat çekildi. Bunların yanısıra, 
son sıralarda Bursa'da özellikle güdümlü 
basının da aracılı�ıyla sürdürülen DISK'e 
saldırı kampanyası dile getirildi. Basın 
toplantısında de1!inilen konulardan biri 
de Bursa'da özel sektöre ait bir işyerin· 
de, işçilere karşı girişilen anti·demokra· 
tik uygulamalar idi. 

Bursa'da, Cavit Ça1!lar, Şükrü Şul· 
kaya, Mümin Genço1!lu ve varislerinin 
sahipli1!inde bir boyahane var. Adı, Ak· 
soylar. Bu işyerinde 200 işçi çalışıyor. 
DISK'e ba1!1ı Tekstil Sendikası bu işye· 
rinde çalışan işçilerden 160'lnı üye ya· 
pıyor. 

Ancak işverenler bu durumdan pek 
memnun kalmışa benzememektedirler. 

önce tüm işçileri toplayarak, Tekstil 
sendikasından ayrılmalannı, TeksiC'e 
kaydolmalarını istiyorlar. İşverenlerin 
ilan ettiklerine göre bunu yapmayan· 
lann iş akitleri kesinlikle feshedilecek· 
tir. 

tşveren sonuçtan o kadar emindir 
ki, istifa ve yeni sendikaya kayıt işleri 
için işyerine noter dahi getiriyor. Ancak 
işçilerin önemli bir bölümünün Teksif'e 
üye olmaya yanaşmadıi!ını gören işveren 
bu kez işçileri teker teker odasına çaAı. 
rarak zorluyor. Ya Teksife üye olacak· 
lardır, ya da ... 

Bu arada 10 işçi işten atılıyor. 
Ama Aksoylar'da kesin sonuç henüz a· 
Iınmış dei!i1. Işçiler sarı Teksif'e üye 
olmamakta direniyorlar. 

tşverenlerin, işçi sınıfı üzerinde 
Teksif aracılıllıyla giriştikleri baskılann 
ilk örne�i Aksoylar dei!i1. Bundan önce, 
Tekstii Sendikası Santral Dikiş adlı iş· 
yerinde örgütlenirken bu sendikaya üye 
olanların gece yolları kesilmiş, Tekstil 
Sendikasına geçmeye zorlanmışlardı. 

Bu gibi işlerde vurucu güç olarak 
kullanılanların kimliklerini kestirmek 
fazla güç dei!i!. Sanayi sitesindeki Tek· 
sif Şube binasında 25-30 kadar silahlı 
komandonun sürekli yatıp kalktı Rı Bur· 
sa' da herkesin ai!zıııda. 
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lenme sürecinde atılan adımlarla ulaşacak. 
ayrı bir konu. Bugünkü somut durumun gösterdiği 

karşı somutlaşan sınıf mücadelesinde sosyalizmin ağır· 
potansiyel olarak duyulması. Bu söylenenleri şöyle açmak 

karşısında geniş yığınlar var, bu bir. ikincisi, güçleri, 
etkinlikleri giderek artan kitle örgütleri var. Geniş yığınların MC iktidarına 

etlenişinde sosyalist potansiyelin payı büyük. Bu potansi· 
olarak yararlananların olarak yararlananların olarak yar sosyalist olmaması, bu gerçeği 

demokratik kitle örgütlerinin hareketlendiği kaynak 
deyişle, bu örgütler hedeflerini, çizgilerini sosyalist biriki· 

Buradan hareketle MC iktidarının karşısına çıkıyor. 
bugünkü .muhalefeti niteliksel olarak 1950, 1 960 muhalefet· 

olarak da 1971 muhalefetinden ayıran özellik burada. 
sıçramanın üzerinde üzerinde durmak gerek. Türkiye'de, küçük 

ütleri, diğer ülkelerin deneylerine kıyasla ekonomizm 

aştılar. Kimileri bu aşamayı aşamayı hiç yaşamadılar bile. Bir 
örgütler, mesleki sorunlarını Türkiye sorunlarını Türkiye kapitalizminin sorun· 

bunun sonucunda sorunların çözümünü sosyalizmde 

bahsettiAI "ülkü· 
davranışlar" bunlar 

Milliyetçiler· 
Milliyetçilerin" 
Milliyetçilerin" 

edenlerle, bı· 
giriştikle· 

'te çalışan ve 
Bornova üniversitesine yapılan saldın 

yakalanan 
"hamamın 

endişesiyle fes· 
pek hoşnut 
işçiler de 

kendileri 
yönetici· 

Teksif ge· 
yardım· 

sonra hare· 
işçilerin 

hamur 
rilerde ..... ön· ..... ön· ..... 

Teksif'in işkOlu yetkisi var. Ancak Ancak 
üyesi yok. Teksif'in bu girişimi zaten ye· ye· 

terince kanşık olan işleri iyice arap sa· sa· 
çına çevirmekten başka bir işe yaraya· yaraya· 
ca�a, şimdilik, benzemez. 

FAŞIST SALDıRGANLICIN 
BILANÇOSU: ÜRETIM % 85 DÜŞTÜ 

Bütün bu olanlann, ulusal ekonomi 
açısından önemli sonuçlan var. Bilindi�i 
gibi Tariş, devlet.fuetici ortaklıAından 
oluşan bir kamu kuruluşu. Şimdi, bu 
kuruluşta üretim % 85 dolayında düştü. 
Avrupa ülkelerinden çok önceden alınan 
siparişler, yerine getirilemedi�i gibi .. üre· 
timin kalitesi de düştü. 650 işçi çalışır· 
ken 25 bin i�lik kapasiteyle günde 15-18 
bin ton pamuk işleyen fabrikada şimdi 
1060 işçi ve 37 .500-50.000 i� çalışma· ' 
sına karşılık günde ancak 6-9 bin ton 
pamuk işlenebiliyor. Ve hiç kimse, dev· 
let parasını, küçük üreticilerin alın terini 
çar çur eden yöneticilerden hesap sor· 
muyor. Bu durum, faşist saldırıların ne· 
den kamu işyerlerinde yo�unlaştırıldı. 

Kitle örgütlerinin ve hatta sendikaların kendi "sosyalist 
maları, kendilerinin dışındaki gerçek sosyalist gücü küçümsemelerinden 
naklanıyor. Bu küçümsemenin nedenleri üzerinde yeterince 
rı ise yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Kendi tabanından soyutlanma 
tabana yönelen sosyalist örgütleri küçümseme küçümseme "zorunlUıCığu" 
kimileri ne isa 'ya ne de Musa'ya yaranamaz durumda 
CHP'nin ileri gelenlerinden Erol Çevikçe, televizyonda 
Tunç'un karşısına çıkan Kemal Türkler'i şöyle eleştiriyor: 
sal tavrı aldığını ve alacağını, tam, açık seçik ortaya koyamadı." 

Bu sözlerde� çıkarılacak ders çok. Işçi sınıfının 
soyu,tlanmak, soyu,tlanmak, soyu, kişileri ya da örgütleri siyasi belirsizlik ve tavırs
Sos'{alizm adına ortaya ç ıç ıkanların bunu bir CHP'liden mi 
yor? 

Son söz şu: Demokratik kuruluşlar, örgütler, sosyalist 
çekten çok önemli unsurlar. Ama temel doğrultuyu sosyalist 
gelişmesi belirliyor. Önemleri ne olursa olsun kimi kuruluşların 
güte dudak bükmeleri sosyalist örgütü kitlelerden soyutlamaz. 
kenleri çok şeyden soyutlar. Zaman gösterecek. 

BURSA'BURSA'DA DA iŞVEREN-KOMANDO i$BiRliGi 
MC iktidarının kuruluşu ile bir· 

likte, özellikle devlete ait işyerlerinde 
yo�uruaşan faşizan baskılar giderek yay· 
gıruaşıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgele· 
rindeki özel işyerlerinde, işçiler üzerin· 
deki anti.demokratik baskılar yo�unlaşı· 
yor . 

. Geçeruerde, DtSK'e ba�1ı Maden·tş, 
Tekstil, Turizm·tş, Sosyal.lş, Basın.tş 
ve Keramik·tş sendikalarının Bursa'da 
yaptıkları ortak bir basın toplantısında 
özeilikle bu konu üzerinde, somut ör· 
nekleriyle duruldu. MC'nin işçi sınıfını 
hedef alan ve giderek yo�unlaşan baskı· 
larına dikkat çekildi. Bunların yanısıra, 
son sıralarda Bursa'da özellikle güdümlü 
basının da aracılı�ıyla sürdürülen DISK'e 
saldırı kampanyası dile getirildi. Basın 
toplantısında de1!inilen konulardan biri 
de Bursa'da özel sektöre ait bir işyerin· 
de, işçilere karşı girişilen anti·demokra· 

önce tüm işçileri 
sendikasından 
kaydolmalarını 
ilan ettiklerine 
lann iş akitleri kesinlikle 
tir. 

tşveren 
ki, istifa ve 
için işyerine 
işçilerin önemli 
üye olmaya yanaşmadıi!ını gören 
bu kez işçileri 
rarak zorluyor. 
lardır, ya da ... 

Bu arada 
Ama Aksoylar'da 
Iınmış dei!i1. 
olmamakta direniyorlar. 

tşverenlerin, 
Teksif aracılıllıyla 
ilk örne�i Aksoylar 



ccYURTSEVER, ANTiFAŞiST CEPHE 

şiLI KOMÜNisT PARTISI MERKEZ 
KOMITESI SEKRETERI VE POLITIK 
KOMisYON ÜYESI AMERiKo SOR
RtL YA 'NIN SBKP 2S. KONGRESINDE 
YAPTICI KONUŞMA 

Heyetlmiz. Sovyetler Biriiii Komü

nist Partisi 25. Kongresi'ne Şili Komü

nist Partlsi'nin sıcak selimlannı sunmak 

ıçın &am yetkilidir. Bu olaya son derece 

özel lıir önem veren merkez komitemiz. 

sizlere Şili 'li komünistlerin selAmlannı 

yollamak için. ülkedeki yöneticilerinden 

birini görevlendirmeye karar vermiştir. 

Partimlz. burada genel sekreter Yoldaş 

Luil Korvalan tarafından temsil edilmek 

isterdi. Ama o şimdi faşizmin zindanın

da bulunmaktadır. Ama sizi temin ede

riz kı. Yoldaş Korvalan. Şili 'nin özgül

lük savaşının sembolüdür ve Kongre 'ni
zin çalışmalannı sizinle birlikte izlemek
tedir_ 

Kardeşçe dayanışmanızdan ötürü 
Şili 'li komünistlerin şükranlannı ilet
mek JÖrevi· verildi bize. Başkan Allen
de 'nin ölümünün ve balka karşı daha 
birçok suçun sorumluluiunu emperya
lizmle birlikte taşıyan faşist rejimle iliş
kilerinizi bemen kesmenizden ötürü siz
lere bep minnettar kalacaillZ. 

Partlnizin ve sosyalist topluluk ül
kelerinin tüm dünya ilerici ve demok
ratik güçleriyle birlikte bize karşı 
gösterdiili dayanışma. diktatörlülıü karşı 
savatında Şili balkına ve Şili işçi sınıfı
na ilham vermiştir ve vermeye devam et
mektedir_ 

Şili balkı. acıtannda da. sevinçle
rinde de Sovyetler Blrlilıi 'ni kendisine 
dost sayabilece!!ini bir kez daha anla
�tır. Partimizin kurucusu Rekabarren' 
In. Sovyetler Birli!!i 'nin tarihi rolünü ve 
antlsovyetizmin. antikomünizmin bir tü
rü oldulunu de!!erlendirmesinde parti
mizin yanılmadı!!ını yaşam bir kez daha 
göstermiştir. 

Uluslararası dayanışma, balklara. 
mücadelesinde ve zafere ulaşmalannda 
yardım eden en önemli faktördür. Şili. 
uluslararası dayanışmanın gücünü derin
den duymuştur. Ve biz. gerek kendi ül
kemizdeki örnekten. gerekse şimdi An
ııola'da\rl Örnekten; Maoist yöneticilerin 
proleter enternasyOnalizmi. ilkelerinden 
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aynlarak ellerinde binlerce komünlstln 
ve yurtseverin kanı olan emperyallzıııJe. 
ırkçılar1a ve faşist cuntayla nasıl daya
nışbklannı bır kez daha gördük. 

Sosyalist Küba. er ya da geç LAtin 
Amerika ülkelerinin zafere ulaşacaklan
nı göstermiştir. Bu güven. anlamı iti
bariyle öncü nitelilıinde olan kıtamız 
komünist partilerinin Havana'daki top
lantısında ve Küba Komünist Partisi'nin 
ı. Kongresi'nde pekişmiştlr. Şili'de Pi
nocbet'nin kanlı faşist diktatoryasını 
kurmaya yönelik ABD'nin en gerici 
çevrelerinin politikası ve Uruguay'da. 
Brezilya:da. Paraguay'da. Bolivya'da ve 
öteki ülkelerdeki Şili benzeri rejimler 
özgüllük bareketlerini durduramıyacak
lardır. Halk kitleleri ve ber şeyden önce 
�e işçi sınıfı antiemperyalist ve antioli
garşik devrim yolunu temizlemek için. 
demokrasi için mücadele etmektedir. 

Şili balkının birincil görevi faşist 
cuntayı devirmektir. Partimiz ve Halk. 
Birliili 'nin öteki partileri. cunta üzerin
deki zaferi tayin edici faktörün ülke 
içinde verilecek savaş oldulıunu anlı
yorlar. 

Biz. Yoldaş Brejnev'in yaptılıı 
Şili olaylan analizi ile mutabıkız. 
(Bkz: YÜRÜYüŞ. sayı: 49) Halk büku
metinin oluşması. işçi sııııfının ve tüm 
halkın muazzam bir zaferiydi. Bunun 
yanısıra, hükümet. üç yıl zarfında 
derin sosyal de!!işmeler yaşadı ve işçi 
sınıfının yaratıcı faaliyeti görülmemiş 
bir refah yarattı. Faşistler bunu Şili hal
kının bafızasından hiç bir zaman sileme
yeceklerdir. 

Partimiz bu dönemde yapılan yan
lışlan gizlemiyor. Bu yanlışlan eleştiri. 
özeleştiri rubu içinde ölıreniyoruz ve ge
rekli çıkışları buluyoruz. Bu yapılmaksı
zın zafere ulaşılamaz. Bunun yanısıra 
biz Şili deneyine ilişkin olarak uluslar
arası komünist ve işçi hareketinin yaptı
lıl delıerlendirmeleri büyük bir dikkatle 
izliyoruz. Bu. geçmişte yaptılıımlZ hem 
batalarımlZl hem de başanlarımlZl ölıre
nerek şimdiki parti tammlZl mükem-

melleştirmemizde bize çok yardım edi
yor. Böylesine zengin politik deneyler
den geçerken partimiz güçlenmekte ve 
direnişiye yaptıj!ı katkı daha da artmak
tadır. Faşistler bizim balkla olan balıla
nmlZl kıramıyacaklard.ır. Sosyalist ve 
komünistlerin birli!!i. Halk Birlilıi parti
lerinin koalisyonu varolmaya devam 
edecektir. Yurtsever bir antifaşist cephe 
kurulması yolunda ilerliyoruz. ' Bu ba
kımdan biz. Genel Sekreterleri Yoldaş 
Carlos A1tomirano başkanlılıında Sosya
list Parti heyetinin burada bulunmasın
dan memnunuz. 

Antifaşist direnişin birincil gücü 
işçi sllUfıdır. Diktatörlüklerin politika
sına karşı çıkarken. işçi sınıfı. yalnız
ca kendi çıkarlannı delıil. faşizmin 
zulmü altındaki tüm sosyal tabakalann 
çıkarlannı savunur, onlan savaşa çalıınr. 
En ufak bir hoşnutsuzluk gösterisinin ve 
herhangi bir direniş birleşmesinin fa
şizmin ne denli acımasız baskılara giriş_ 
mesine neden olduRu geniş çapta bilinir. 
Kaldı ki Şili 'de savaşsız geçen bır

· 
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gün yoktur. Bu savaş deili,lk biçimler 
almaktadır. Emekçilerin taleplerinl dile 
getirdikleri mitingler ve grevler. onlan 
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ve direniş hareketinin ilerdeki ,ahl�ı 
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savaş geniş ölçüler almakta, yeraJb (ille
gal) propaganda genişlemektadır. 
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Şı çıkmaktadır. Askerlerden birçoRu. 
halk cellAtı faşistlerin kendilerine verdi
Ai buyruklan yerine getirmek istemiyor
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U1ııııIIrar.ı Ulşldlerin gelişimi söz konusu oIdu
lunda, 1975 yılının taşıdı� önem nedir? 1975 yılı, 
tarihe lWıgI açıdan damg85IDI vunnuştut? Bu sorulara 
faıtlı açılardan farklı cevaplar verilebilir_ Ancak bütün 
bu farklı cevapların bır ortak noktada birleştiltini 
berkes kabul edecektir: 1975, bir han, ve det&nt yılı 
olmuştur. . 

GeçtiRimiz � baharı, balkların uzun süredir 
bekledikleri bır gelişmeye tanık oldu. Dünya'nın en 
tehlikeli çıb&nbaşlarından birinde, Güney Doltu As
ya'da, savaş nihayet sona erdi. GüneydoRu Asya'da 
-rallzmin öncülüRünü yapan Viet-Nam Demokratik 
Cumhuriyeti daha güçlü mevziler kazandı. Ayru anda, 
Güney vtet-Nam toprakları Amerikalı saldırganlardan 
ve onlann kuklalarından temizlendi. Kamboçya'da 
ulusal güçler kazandılar. Laos'da, önemli devrimci ge
lişmelere tanık olundu. Bütün bunlar yalnızca Asya'da 
deitil, bütün dünyada, ortamın büyük ölçüde ilerici 
güçlerin lehine deitişmesi anlamına gelmektedir. 

AVRUPA'DA ATılAN DEV ADıM 

Avrupa'da, Avrupa Güvenlik ve İşbirlilti Konfe
ransı tamamlandı. 35 devlet başkanının katıldı Rı bu 
önemli konferans, detantın gelecek yıllarda dünya 
politikasının yönelmesi gereken temel doRrultu oldu
Ru görüşü onayladı. 

Bır zamanlann o güçlü sömürgeciliRi bir daha ka
zanamayacaltı mevziler kaybetti. 1975 yılı, son 
sömürge imparatorluklarından birinin ulusal kurtuluş 
bareketinin darbeleri ve Portekiz'deki demokratik 
devrim sonu�nda yerle bir oluşuna tanık oldu. Afri
ka'da yeni ve baltıınsız devletlerin kuruluşu gündeme 
ıeldi. 

Bütün bu gelişmelerin taşıdıltı anlam şu: Dünya'
daki güçler dengesi, kararlı bir biçimde sosyalizmin ve 
onun doRal müttefiki ulusal kurtuluş bareketinin le
bine deR"mektedir. Emperyalizmin, sömürgecillltin 
ve gericillltın mevzileri giderek zayıflamaktadır. Ta
rihin en kanlı savaşından 30 yıl sonra cereyan eden bu 
gelışmeler, 1975 yılını dünya barışının güçlenmesinde 
önemlı bir kilometre taşı yapmıştır. 

HOŞNUTSUZLUKLAR 

Bütün bu gelışmeler insanlık ıçın sevindirici. An
cak dünyamızda beyazı ,sıyah" sevindirici g�lIşmeleri 
karanlık te korkutucu gören bazı güçler, kişiler de 
var. Bunların başında Pekin'deki şefler gelmektedir. 
Gerçekten de, barışçı güçlerin uluslararası güveniiRi 
saRiama yolunda attıkları her .adım, Pekin tarafından 
yalnızca sözde lanetlenmemekte, eylemde de bunlara 
karşı cephe alınmaktadır. Omeitin Çlnli yöneticiler 
Avrupa Güvenlik ve İşbirilRi Konferansı'nın toplan
masını önlemek için büyük gürültüler kopardılar. Pe
Idn'e gelen her Batı Avrupa delegasyonu, "konferan
am tehlikeli sonuçları" ve "Sovyetlerin Avrupa'ya 

nüfuz etme girişimleri" konusunda "uyarıldı"_ Ay
nca Pekin yöneticileri bunlara "NATO'nun güçlen
dirilmesi gereRinden", "Avrupa kıtasında ABD'nin 
askeri varlıRının korunması zorunlululundan" dem 
vurdular. Bu çabalarıyla Maocular, açıkça barışın en 
azılı düşmanlarının Y8runda yer almışlardır. Pekin 'in 
1975 yılı "şeref misafirleri" arasında, Avrupa konfe
ransı kararlarına açıkça karşı çıkan tek Batı Avrupalı 
lider olan Batı, Alman Franz - Josef Strauss ve İngilte
re'nin muhafazakar eski lideri Edward Heath özellik
le dikkati çekmektedir. 

Bu ziyaretçiler listesi daha uzatıldıRinda, anti
sovyetlZm ve detant düşmanlı�nın, artık Pekin'e gi
den en iyi paso oldultu ortaya Çıkmaktadır. 

ALMANYA SORUNU 

Pekin'in "Avrupa politikası' :nın anlamı, yalnızca 
Avrupa Konferansı 'na ve kararlanna karşı çıkmaktan 
ibaret deRildir. "Almanya sorunu" diye bilinen konu
da Çinlilerin aldıRı ve "tüm Alman ulusunun birleş
tirilmesi" hesaplan yapan bazı Batı Alman güçlerinin 
desteklenmesine yönelik tavır, Alman Demokratik 
Cumhuriyeti dahil, sosyalist ülkelerin izledilti politi
kaya aykındır. Bir çok ülkenin basınında da yer al· 
diRı biçimde, Pekin Portekiz'de demokratik ve gerici 
güçler arasındaki mücadelede ortalıRı karıştırmaya ça
lışmış, Portekiz Komünist Partisi ve "Portekiz'e Sov
yet müdahalesi" konusunda yaydıltı söylentller en 
çok NATO yanlısı gerici güçlerde yankı bulmuştur. 

AVRUPA GERICIllGININ YANıNDA 

Avrupa işçi sınıfı ve Komünist partileri, sosyalist 
topluluk görüşünün karşısına 'çıkarılan "bütünleşmiş 
Batı Avrupa" tezini Pekin'in aktif bir biçimde des
tekiemesini kınamışlardır. Aynı güçler, Pekln'ln Batı 
Avrupa tekellerini desteklemesine ve Ortak Pazar mer
kezine acele bir elçi tayin etmesine de karşı Çıkmış
lardır. Çın H.alk Cumhuriyeti Başbakan yardımcısı 
Teng Hsiao Ping 1975 yılı bahannda Avrupa'ya yaptı
Rı bir gezide, Paris 'te, Pekin'in Avrupa "politikası"nı 
açıkladıktan sonra, Fransız Komünist Partisi Genel 
Sekreteri Georges Marchais şunlan söylüyordu: "Bu 
Çinli liderin tröstleşmiş ve monopolleşmiş bir Avru
pa 'yı, kıtadaki en gerici rejimieri savunması, sosyalist 
ülkelere karşı saldırgan bir birliRin oluşturulması ça�
rılan yapması gerçekten gariptir. Çin Komünist Par· 
tisl Marksizm-Leninizm'in Ilkelerini hepten bir yana 
atmıştır." 

ASYA 'DA DA ... 

. 1975 yılına şöyle bir göz attı�ımızda, Çın 'In 
Asya politikasına hakim olan çizginin de olumsuz ve 

SAFRA 

TABANA 
HER SEV -

ACı GELiR 
Y. KASHLEV 

yıkıcı oldultunu görüyoruz. Asya'da kollektif bir gü
venlik sisteminin kurulmasına karşı Çıkmak, Hint anıı 
muhafızlarına yöneltilen provokatif saldınlar, "beae 
monyacılılta karşı savaş" maskesi altında J8ponya'y. 
da' kendi Sovyet düşmanı çizgilerine çekmeye çalı.ş 
mak, komşu ülkelere yönelen ardı arkası gelmez top
rak talepleri; bütün bunlar Çin 'in dünya halklanm te
dlqin eden dış politikasına küçük bazı örneklerdir. 

Dünya politikasında giderek merkezi bir yer teş
ldl etmeye başlayan si\ahlaruna yarışının durdurulma
II sorununda, Çin'in aldıltı tavır özellikle delterlendi
rilmelidir. Herkes biliyor kı, Çin Halk Cumhuriyeti 
bugüne kadar allahsızlanma alanında bır tek anlaşma 
imzalamamışbr i. Maocular, Sovyetler Birlilti'nin, dün
ya allahsızlanma konferansının, nükleer güce sahip be, 
ülkenin katılaca� bir konferansın toplanması ve bu 
güçlerin askeri !bütçelerinde indirim yapmaları yo
lundaki önerilerine karşı çıkmışlardır. Nihayet, 1975 
yılı güzünde Sovyetler Birliiti, allahlanma yanşın.a son 
vermede büyük önem taşıyan iki öneri getirmiştir Bir
ıeşmiş Milletler'e: Bütün nükleer testlerin ve kitle ID-. 
yımına yönelik yeni silah ve sistemlerin geliştirilmesi
nin yasak1anması. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin 

, büyük desteiti ile karşılanan bu öneriler Çin Halk 
Cumhuriyeti delegelerince hiç itibar görmemiştir. 

SAVAŞ VE SOSYALISTLER 

Çin 'in bütün allahsızlanma girişimlerine karşı Çı
kışı bir çok ülkenin daha çok dikkatini çeker olmuş
tur. Çünkü dünya basınında yer alan haberlere göre, 
son zamanlarda Çin 'in ulusal gelirinin büyük bır bölü
mü nükleer allahlann, balistik fıizelerin geliştirilmesi 
gibi amaçlara aynlmaktadır. "Savaşa hazırlıklı olma 
ve siper kazma" çaRrılan, Çin propaganda makinası
nın önemli bir bölümü haline gelıı:ıiştir. Pekin'deki Ii
derler, hala Mao'nun "savaşın korkulacak bir şey 01-
madlRı ", yüzmilyonlarca kurbanın kemikleri üzerinde 
"yeni bir dünyanın kurulaca�ı" yolundaki formülünü 
savunma durumundadırlar. Bu konuda, Maocularla, 
sosyalist toplulultun banşsever çabalan ve Lenin'ln 
öngörüleri arasında büyük bir uçurum yer almaktadır. 
Lenin şöyle diyordu : "Savaşın Işçi ve köylüler için 
ne dayanılmaz acılar, belalar getirdi�lnI biliyoruz. 
Hem de çok iyi biliyoruz. Işte bu nedenledir kı, bu 
konu üzerinde en hassas ve dikkatli bir biçimde duru
yoruz. 

SAFRA TAOANA ... 

1975 yılı, bahsetmeden geçilmeyecek başka ge
lişmelere de sahne olmuştur. Bunların arasında Pe
kin 'in NATO ülkeleri ve Güney Afrika ile birlikte An
gola'daki gerici ve ulusal güçlere karşı gruplan ve ör
gütleri desteklemesi, hatta silahlandırması başta gel
mektedir. Bunun yanısıra, yine 1975 'te Maoculann 
ŞilI'de Pinochet ile flörtü sürmüş, Blrleımiş MilIet
ler'e gelen tüm meselelerde Çin, Sovyetler aleyhin
de pazarlıldara girişmiştir. 

Pekin 1976 yılına, 1975'den kalma bu bilanço ne 
girdi. 1975 'In olayları Maoculann sevinmeslne yer bı
rakmayacak kadar banş!an yana. 1975 'i bitirirken 
dünya halkları banşın güçlenmesinden doRan bir mut
luluk içindeydiler. Maocular ise 1975 yılına a�ı bır 
yüzle bakıyorlar. Uygun bir atasözünün dedlII gibi: 
"Satra tatmaya alışana her şey acı gelir". 
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azılı düşmanlarının düşmanlarının Y8runda Y8runda yer almışlardır. Pekin 'in 
1975 yılı "şeref misafirleri" arasında, Avrupa konfe
ransı kararlarına açıkça karşı çıkan tek Batı Avrupalı 
lider olan Batı, Alman Franz - Josef Strauss ve İngilte
re'nin muhafazakar eski lideri Edward Heath özellik
le dikkati çekmektedir. 

Bu ziyaretçiler listesi daha uzatıldıRinda, anti
sovyetlZm ve detant düşmanlı�nın, artık Pekin'e gi
den en iyi paso oldultu ortaya Çıkmaktadır. 

ALMANYA SORUNU 

Pekin'in "Avrupa politikası' :nın anlamı, yalnızca 
Avrupa Konferansı 'na ve kararlanna karşı çıkmaktan 
ibaret deRildir. "Almanya sorunu" diye bilinen konu
da Çinlilerin aldıRı ve "tüm Alman ulusunun birleş
tirilmesi" hesaplan yapan bazı Batı Alman güçlerinin 
desteklenmesine yönelik tavır, Alman Demokratik 
Cumhuriyeti dahil, sosyalist ülkelerin izledilti politi
kaya aykındır. Bir çok ülkenin basınında da yer al· 
diRı biçimde, Pekin Portekiz'de demokratik ve gerici 
güçler arasındaki mücadelede ortalıRı karıştırmaya ça
lışmış, Portekiz Komünist Partisi ve "Portekiz'e Sov
yet müdahalesi" konusunda yaydıltı söylentller en en 
çok NATO yanlısı gerici güçlerde yankı bulmuştur. 

AVRUPA GERICIllGININ YANıNDA 

Avrupa işçi sınıfı ve Komünist partileri, sosyalist 
topluluk görüşünün karşısına 'çıkarılan "bütünleşmiş 
Batı Avrupa" tezini Pekin'in aktif bir biçimde des
tekiemesini kınamışlardır. Aynı güçler, Pekln'ln Batı 
Avrupa tekellerini desteklemesine ve Ortak Pazar mer
kezine acele bir elçi tayin etmesine de karşı Çıkmış
lardır. Çın H.alk Cumhuriyeti Başbakan yardımcısı 
Teng Hsiao Ping 1975 yılı bahannda Avrupa'ya yaptı
Rı bir gezide, Paris 'te, Pekin'in Avrupa "politikası"nı 
açıkladıktan sonra, Fransız Komünist Partisi Genel 
Sekreteri Georges Marchais şunlan söylüyordu: söylüyordu: söylüyor "Bu 
Çinli liderin tröstleşmiş ve monopolleşmiş bir Avru

'yı, kıtadaki gerici rejimieri sosyalist 

monyacılılta karşı savaş" 
da' kendi Sovyet düşmanı çizgilerine çekmeye 
mak, komşu ülkelere yönelen 
rak talepleri; bütün bunlar 
dlqin eden dış politikasına 

Dünya politikasında giderek 
ldl etmeye başlayan si\ahlaruna 
II sorununda, Çin'in aldıltı 
rilmelidir. Herkes biliyor 
bugüne kadar allahsızlanma 
imzalamamışbr i. Maocular, 
ya allahsızlanma konferansını
ülkenin katılaca� bir konferansın toplanması ve bu 
güçlerin askeri !bütçelerinde 
lundaki önerilerine karşı çıkm
yılı güzünde Sovyetler Birliiti, 
vermede büyük önem taşıyan 
ıeşmiş Milletler'e: Bütün nükleer 
yımına yönelik yeni silah ve 
nin yasak1anması. Birleşmiş 

, büyük desteiti ile karşılanan karşılanan 
Cumhuriyeti delegelerince delegelerince 

SAVAŞ VE VE SOSYALISTLER 

Çin 'in bütün allahsızlanma allahsızlanma 
kışı bir çok ülkenin daha 
tur. Çünkü dünya basınında 
son zamanlarda Çin 'in ulusal 
mü nükleer allahlann, balistik 
gibi amaçlara aynlmaktadır. 
ve siper kazma" çaRrılan, 
nın önemli bir bölümü haline 
derler, hala Mao'nun "savaşın 
madlRı ", yüzmilyonlarca kurbanın 
"yeni bir dünyanın kurulaca�ı
savunma durumundadırlar. 
sosyalist toplulultun banşsever 
öngörüleri arasında büyük 
Lenin şöyle diyordu : "Savaşın 
ne dayanılmaz acılar, belalar 
Hem de çok iyi biliyoruz. 
konu üzerinde en hassas en hassas ve 
yoruz. yoruz. 

SAFRA SAFRA SAFRA TAOANA 

1975 yılı, bahsetmeden 
lişmelere de sahne olmuştur. 
kin 'in NATO ülkeleri ve Güney 
gola'daki gerici ve ulusal güçlere 
gütleri desteklemesi, hatta 



ROMA YÖNTEM 

SORUNU 
G URSEN TOPSES 

Roman, gitgide sıkı bir işlerlik kazanıyor Türkiye'de. Toplumun hızlı 

yapısal değişimi, sancısı, çelişkileri, büyük romanlara gebe. Romanın sanatsal 

boyutlarına yaraşır gerilimleri, değişimi, büyük ve içerikli toplumsal çalkantı· 

ları yaşıyoruz. RomOlll!; kendini yaratacağı, besleyeceği kaynağa her gün bir 

parça daha fazla kavuşuyor. Emek·sermaye çelişkisinin kabaran gerilimi, ya· 

bancı sermaye ile bütünleşmiş sermayenin kendi içindeki çelişkileriyle bozu· 

lan yüzü, toplumun faşist tırmanışla kutuplaşıp bozulan dengesi, gerginleşen 

sınıf ayrılıkları, çürüğe yürüyen ekonomik yapıyla g�lişen_insanların çıkar ve 

ekmek kavgaları, toplumun her kesimine yansıyan insan davranışlarının en 

yozlaşan yüzü, sürekli değişen toplum yapısı, sürekli değişen, bilinçlen�n 

insan yığınları. Bütün bunlar, gerçek romanın, uzun soluklu, boyutları genış, 

kapsamlı romanın oluşumuna yol gösteren belirleyki etkenler olmalı. Bu öl

çüde de, romanın işlerliği, etkenlik alanı ve işlevi güçleniyor. Etkenliğine ge
reksinim duyuluyor. 

ROMANI DOGURAN TOPLUMSAL YAPI 

Roman, boyutlarının genişliği, yaşamı derinlemesine içeriğiyle kavra
yıcı uzun soluklu özelliğiyle öteki edebiyat türlerinden ayırdedici bir niteliğe 
sahip. Öte yandan, 1 7., . 1 8. yy. burjuva sanayi �oplumunun ürünü. Oralardan 
almış besinini, gereksinimini. Ba,lzac, Zola içinde yaşadıkları bozuk, çelişkili 
kapi�list toplumun sancılarını, çelişkilerini romanla anlatabildiler ancak. Ko
caman Fransız edebiyatı, kendi romanını Balzac, Zola üzerine kurdu geliştir
di. Kutsal kitapların etkenliğini bir yana bırakırsak, geleneğini bunlar üzerine 
kurdu Fransız romanı. Gerçekçilik edebiyatı bunlarla gelişti; ilerki romanın 
sağlam, güvenilir yapı taşları oldu. Ve kocaman Rus edebiyatı, Turğenyev, 
Gogol, Gorki, Tolstoy'dan, Şolohov'ıar;{, Gladkov'lara değin yürüyen gelene
ğini, Rus toplumunun sorunlar yığılı kaynağından, geniş boyutlu toplumsal 
değişmesinden aldı. 

Türkiye'de ise, böylesi bir roman geleneğinin yapı taşları konulmadı de
nemez. Konuldu, konuluyor da; ama eksik, ama çok. Toplumsal değişime, bi
limsel yaklaşımla yazılmış, insanı ve toplumu geçmiş ve gelecek boyutlarıyla 
kavrayıp, toplumsal değişimin yasalarını vurgulaya vurgulaya yansıtan roman
ların varlığını yadsıyamayız. 

Ama eksikliğini, yetersizliğini de yadsıyamayız. 
Belki sorun, eksikliğin, yetersizliğin ne olduğunu bilrnekte. 
Bir kere yazarını bekleyen bir sürü konu var daha. Anlatılmamış, anla

tılmakta acemi kalınmış ya da yöntemi yanlış, dünya görüşü sapmalarla dolu 
romanlar. 

Toplumsal yapı değişiyor. Toplumsal yapının her kesimi, her tabakası. 
Burjuva değişiyor örneğin, burjuvanın beyni, dünya görüşü; çelişkileri, buna
lımları, emekçiye bakışı, yeni boyutlar kazanıyor. Esnaf değişiyor; işçi, köylü 
yığınları değişiyor. Bilinçlenmelerinde, dünyaya, yaşadıkları topluma bakışla
rında, üretim biçiminin ve üretim ilişkilerinin başkalaşmasıyla orantılı değiş
me açık. Sınıfsal değişim, sınıfsal çıkarlar, sınıfsal davranış ve sınıflar arasın
daki değişimlerin özünde zengin gelişmeler söz konusu. Değişimlerin, belir
gin, bilimsel nedenleri var. Uzun bir süreç bu; romancının dünyayı bilimsel 
araçlarla kavramasını, çözümlemesini gerektiren toplumsal bir süreç. Çeli
şik ekonomik yapıyla birlik, değişen insanın çelişkilerinin görünümü, romanın 
içeriğini alabildiğine besliyor. Bunun 'yanısıra, romancının da, felsefi, top
lumbilimsel, ekonomik ve psikolojik bilgilerle, yoğun bir sindirmeyle beslen
mesini zorunlu kılan bir süreç bu. 

Bütün bu değişimlerin, değişen insanın, başkalaşan toplumun değişken
lerini, özelliklerini yakalayıp, bilimsel sosyalizm süzgecinden geçirebilecek ve 
buna uyumlu materyalist estetik yapıyla yansıtabilecek romanıara gereksinim 
gitgide çoğalıyor. Marksist estetiğin ve romanın sorunları burada saklı. Mark
sist estetiğin teorik temellerinin sistematize edilmesinin ve bunun sanatsal 
ürünlere sindirilmesinin gereği de burada. 

YANlı Ş YARGıLAR 

Bilimsel sosyalizmin sanatsal ilkelerini doğru biçimde sistematize etme
nin zorunluluğu kaçınılmaz. Böylesine bir estetik geleneğinin teorik temelle-
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rinin saptanmamış ya da yeterince saptanmamli olması, sanatsal planda, özel

likle de romana, romana bakış açılarına yansıyan yanlışlar getiriyor_ Yanlış

ların kaynağı,  estetik teorik temellerle, sanatsal ürünlerin karşılıklı diyalektik 

ilişkisiyle belirlenecek olan, bilimsel sosyalizmin I$ığındaki marksist estetiğin 

ilkelerinin yeterince belirginleşmemiş olmasında. Bu yapılmadığı sürece, ro

man anlayışındaki ikircikler, değer yargıları, bakış açıları, çarşamba pazarına 

dönüyor. 
"Köy romanı öldü mü? Kentleşme !Üreci, kentsel romanı mı oluşturu-

yor? 
"Marksist roman, sadece işçi sınıfını anlatmakla mı sırıırlıdır?" 
"Romanımızın başlıca sorunu, romanımızda psikolojik unsurların yeter

sizliği, insan boyutlarının kısır verilişidir." 
"Romanımızın başlıca sorunu güncel 'olmasıdır_" 
"Romanımızın başlıca eksikliği, doğu mistisizminden hala kurtulama

mış olmamızdır." 

ÖNEMLI OLAN YAKLAŞıMDIR 

Yukarda sözünü ettiğimiz yargıların her birinde belli ölçüler içinde dol
ruluk payları bulunsa bile, her bir yargıda diyalektik "parça-bütün" ilişkisinin 
eksikliği, bilimsel sosyalizm ışığındaki estetik temellerin yoksunluğundan ge
len, sistematik ve bütünsel olmayan bölük pörçük yargıları çağrıştırıyor bize. 
Bilimsel sosyalizm ışığındaki marksist estetiğin temellerinin kurUlOlmamış 01-
masındaki yöntemsel dağınıklığı getiriyor. 

Örneğin, "Köy romanı ölüyor mu?" şeklindeki soru, diyalektik yakla
şımla yanaşılmadığı ölçüde, yanlış sunulmuş bir soru niteliği taşır. Bilimsel 
sosyalizm doğrularını yakalamış köy romancısı, köyün ekonomik ve kültürel 
yapısındaki değişmenin belirlediği insanı, insanları, toplumsal gerçeli işler; 
bunu da toplumsal yapının bütününden koparmayarak yapar, örnelin köy in
sanının işçi sınıfıyla olan bağını, ilişkilerini vurgular. Somut bir olguyu, so
mut bir varlığı yoksamak, onun kültürel ürünlerini, doğru yaklaşımla vurgu
landığı halde geriye itmek yanlışlıktır. Yanlışhk ve doğruluk bu açıdan, yön
'temde, dünya görüşlerinde, bakış açılarında aranmalıdır. 

"M�rksist roman, sadece işçi sınıfını anlatmakla mı sınırlıdır?" Bu s0-
run da, yöntemi, yaklaşımı yanlış alındığı ölçüde, yanlışlıklar içerir. Hep bili
riz, burjuva kökenli bir yazar, pekala burjuvayı yazabilir; onun toplumsal yapı 
içindeki çelişkilerini getirebilir; onun üretim ilişkileri içindeki yerini, çelişki
lerini , işçi sınıfıylaolanbağını iyi çözümler, somut çözümlemesiyle yansıtır_ 
Aynı durum, işçi sınıfı ya da diğer sınıflar için de sözkonusu olur_ Sosyalist 
olmayan bir yazarın, gerçekçi olabildiği ölçüde marksist sanata y;ararlı olabile
ceği açıktır. 

"Romanımızın başlıca sorunu, güncel olmasıdı'r?" şeklindeki sorunun 
ortaya konuluşunda da belirgin yanlışlıklar var. B"ir kere, güncelden anladığı
mız soml!t gerçeği yazmak, somut gerçeği yaşayarak yazmak. Romaneıyı ya
şatan, ürününe damgasını vuran bu, gerçekte. Romancının, yaşamanın solu
ğunu çok yakından duyması, kendisini masabaşının ötesinde, yaşamanın gö
beğinde gerçrkleştirmesi. Kuşkusuz, roman yazımında aksiyomdur bu. Oysa 
diyalektik yasalardan habersiz; toplum kesimini, insan olgusunun psikolojik, 
tarihsel ve toplumsal dokusunu, toplumsal yapıdaki değişimlerle birlikte ya
kalayamayan, onun geriye ve ileriye dönük boyutlarını gözden kaçırıp, aşırı 
bir soyutlama döngüsü içine giren romancının ürünü, salt estetik formların yar
gılarıyla değil, doğru yanlış yargılarıyıOl da sınırlıdır. Marksist estetik, bir bü
tündür çünkü; estetik formlarla marksist toplumsal doğrular birbirlerinden 
ayrılmaz unsurlardır. Öz ve biçim bütünlüğü ilkesinin başka açıdan görünümü
dür bu. 

Günümüzdeki toplumsal gerçekçilik, toplumcu gerçekçilik ayrımı da, 
diyalektik ilişki örgüsü içinde alınmadığı ölçüde, tadsız, sonuçsuz bir 'tartIŞ
ma niteliğine döner. Giderek, eleştirel ve toplumcu gerçekçilik arasındaki ba
ğı görmezlikten gelmek, önemli bir yöntemsel yaniışlıiiı içerir. 

Öyleyse sorun, toplumsal gelişimle at başı yürüyen roman geleneline 
teorik bir temel hazırlamak, bu temelle, roman Urünlerinin diyalektiğini, 
toplumsal süreç içinde pratikleştirip yaşamaya çıkararak, gelecekteki 
romanın temel taşlarını yapılandırmak olmalı. 

değişen toplum yapısı, �
Bütün bunlar, gerçek romanın, uzun soluklu, boyutları genış, 

romanın oluşumuna yol gösteren belirleyki etkenler olmalı. Bu öl
romanın işlerliği, etkenlik alanı ve işlevi güçleniyor. Etkenliğine ge
duyuluyor. 

ROMANI DOGURAN TOPLUMSAL YAPI 

Roman, boyutlarının genişliği, yaşamı derinlemesine içeriğiyle kavra
soluklu özelliğiyle öteki edebiyat türlerinden ayırdedici bir niteliğe 
yandan, 1 7., . 1 8. yy. burjuva sanayi �oplumunun ürünü. Oralardan 

gereksinimini. Ba,lzac, Zola içinde yaşadıkları bozuk, çelişkili 
toplumun sancılarını, çelişkilerini romanla anlatabildiler ancak. Ko

edebiyatı, kendi romanını Balzac, Zola üzerine kurdu geliştir
kitapların etkenliğini bir yana bırakırsak, geleneğini bunlar üzerine 

Fransız romanı. Gerçekçilik edebiyatı bunlarla gelişti; ilerki romanın 
yapı taşları oldu. Ve kocaman Rus edebiyatı, Turğenyev, 

Tolstoy'dan, Şolohov'ıar;{, Gladkov'lara değin yürüyen gelene
toplumunun sorunlar yığılı kaynağından, geniş boyutlu toplumsal 

aldı. 
ise, böylesi bir roman geleneğinin yapı taşları konulmadı de

Konuldu, konuluyor da; ama eksik, ama çok. Toplumsal değişime, bi
yaklaşımla yazılmış, insanı ve toplumu geçmiş ve gelecek boyutlarıyla 

toplumsal değişimin yasalarını vurgulaya vurgulaya yansıtan roman
yadsıyamayız. 

eksikliğini, yetersizliğini de yadsıyamayız. 
sorun, eksikliğin, yetersizliğin ne olduğunu bilrnekte. 

kere yazarını bekleyen bir sürü konu var daha. Anlatılmamış, anla
kalınmış ya da yöntemi yanlış, dünya görüşü sapmalarla dolu 

yapı değişiyor. Toplumsal yapının her kesimi, her tabakası. 
değişiyor örneğin, burjuvanın beyni, dünya görüşü; çelişkileri, buna

emekçiye bakışı, yeni boyutlar kazanıyor. kazanıyor. Esnaf değişiyor; işçi, köylü 
değişiyor. Bilinçlenmelerinde, dünyaya, dünyaya, yaşadıkları topluma bakışla

rında, üretim biçiminin ve üretim ilişkilerinin başkalaşmasıyla orantılı değiş
Sınıfsal değişim, sınıfsal çıkarlar, sınıfsal sınıfsal sınıf davranış ve sınıflar arasın

değişimlerin özünde zengin gelişmeler söz konusu. Değişimlerin, belir
bilimsel nedenleri var. Uzun bir süreç bu; romancının dünyayı bilimsel 

kavramasını, çözümlemesini gerektiren toplumsal bir süreç. Çeli
ekonomik yapıyla birlik, değişen insanın çelişkilerinin görünümü, romanın 

alabildiğine besliyor. Bunun 'yanısıra, romancının da, felsefi, top
ekonomik ve psikolojik bilgilerle, yoğun bir sindirmeyle beslen

kılan bir süreç bu. 
değişimlerin, değişimlerin, değişen insanın, başkalaşan toplumun değişken

özelliklerini yakalayıp, bilimsel sosyalizm süzgecinden geçirebilecek ve 
materyalist estetik yapıyla yansıtabilecek romanıara gereksinim 

çoğalıyor. Marksist estetiğin ve romanın sorunları burada saklı. Mark
teorik temellerinin sistematize edilmesinin ve bunun sanatsal 

sindirilmesinin gereği de burada. 

"Romanımızın başlıca sorunu, sorunu, romanımızda psikolojik 
sizliği, insan boyutlarının kısır verilişidir." 

"Romanımızın başlıca sorunu güncel 'olmasıdır_" 
"Romanımızın başlıca eksikliği, doğu mistisizminden 

mış olmamızdır." 

ÖNEMLI OLAN YAKLAŞıMDIR 

Yukarda sözünü ettiğimiz yargıların her birinde 
ruluk payları bulunsa bile, her bir yargıda diyalektik 
eksikliği, bilimsel sosyalizm ışığındaki estetik temellerin 
len, sistematik ve bütünsel olmayan bölük pörçük 
Bilimsel sosyalizm ışığındaki marksist estetiğin temellerinin 
masındaki yöntemsel dağınıklığı getiriyor. 

Örneğin, "Köy romanı ölüyor mu?" şeklindeki 
şımla yanaşılmadığı ölçüde, yanlış sunulmuş bir 
sosyalizm doğrularını yakalamış köy romancısı, 
yapısındaki değişmenin belirlediği insanı, insanları, toplumsal 
bunu da toplumsal yapının bütününden koparmayarak 
sanının sanının işçi sınıfıyla olan bağını, ilişkilerini vurgular. 
mut bir varlığı yoksamak, onun kültürel ürünler
landığı halde geriye itmek yanlışlıktır. Yanlışhk 
'temde, dünya görüşlerinde, bakış açılarında aranmalıdır. 

"M�rksist roman, sadece işçi sınıfını anlatmakla 
run da, yöntemi, yaklaşımı yanlış alındığı ölçüde, 
riz, burjuva kökenli bir yazar, pekala burjuvayı yaz
içindeki çelişkilerini getirebilir; onun üretim ilişkileri 
lerini , işçi sınıfıylaolanbağını iyi çözümler, somut 
Aynı durum, işçi sınıfı ya da diğer sınıflar için 
olmayan bir yazarın, gerçekçi olabildiği ölçüde marksist 
ceği açıktır. 

"Romanımızın başlıca sorunu, güncel olmasıd
ortaya konuluşunda da belirgin yanlışlıklar var. 
mız soml!t gerçeği yazmak, somut gerçeği yaşayarak 
şatan, ürününe damgasını vuran bu, gerçekte. Romanc
ğunu çok yakından duyması, kendisini masabaşının 
beğinde gerçrkleştirmesi. Kuşkusuz, roman yazımında 
diyalektik yasalardan habersiz; toplum kesimini, 
tarihsel ve toplumsal dokusunu, toplumsal yapıdaki 
kalayamayan, onun geriye ve ileriye dönük boyutlarını gözden 
bir soyutlama döngüsü içine giren romancının ürünü, 
gılarıyla değil, doğru yanlış yargılarıyıOl da sınırlıdır. 
tündür çünkü; estetik formlarla estetik formlarla marksist toplumsal 
ayrılmaz unsurlardır. Öz ve biçim bütünlüğü ilkesinin başka biçim bütünlüğü ilkesinin başka 
dür bu. 

Günümüzdeki toplumsal gerçekçilik, toplumcu 
diyalektik ilişki örgüsü içinde alınmadığı ölçüde, 
ma niteliğine döner. Giderek, eleştirel ve toplumcu 
ğı görmezlikten gelmek, önemli bir yöntemsel yani



SBKP 25. KONGRESi 
Yoldaşlar, herkes 24. Kongre 'nin 

sanat ve edebiyat sorunlanna özel önem 
verdiltini hatırlayacak!ır. 24. Kongre, 
bütün canlı ve yetenekli yapıtlan öv�r· 
ken bazı yu..,larl ve artistieri yaratıcı 
olmayan yönlere iten aşırf örneklere 
dikkati çekti. 

Bugün, 24. Kongre'nin sanat ve ede· 
biyat sorunlanna yaklaşımının tümüyle 
haklı oldultunu söyleyebiliriz. Iki kon· 
gre arasında geçen sürenin nitelilti, 
bütün Parti 'nin ve bütün halkın çabası 
olan komünist toplumun kuruluşuna el· 
le tutulur katkılarda bulunan yaratıcı 
aydınlann faaliyetlerinin daha da can· 
Ianması oldu. 

Bu olumlu ve canlandıncı süreç, ge· 
çen yıllarda ülkemizde yaratılan yeni, 
sosyalist gerçekçi yapıtlarda dol!a1 
olarak yansıdı. Bu yapıtlar, Sovyet ka· 
dın ve erkeklerinin öz geçmişinin aynı· 
maz bir parçası olan ve ülkemize can ve· 
ren temel ve öz fikirlere daha sık, ve 
daha da önemlisi, daha anlamlı olarak 
cevap veriyorlar. 

Bir zamanlar kuru olarak "üretim 
konusu" denilen konuyu ele alalım. Bu
gIiD bu konu gerçekten estetik bir bi
çim aldı. Romanlardaki ve tiyatro sah
nesindeki kahramanlarlaı-birlikte bizim 
de kalbimiz çelik işçilerinin veya doku· 
ma fabrikası yöneticisinin, mühendisin 
veya Parti militarorun başimsı için çar
pıyor. O kadar ki, bir yapı işçileri gru
buna ikramiye verilmesi gibi özel bir 
olay, geniş toplumsal anlamı olan bir 
olay gibi ateşli tartışmalara konu olu
yor. 

Büyük Yurtsever Savaşı'nda Sovyet 
baliorun ka/ıraınanlı!!ı, son zamanlarda 
gerçekçi ve etkileyici sanat eserlerinin 
önemli bir konusu oldu. Savaşta salt ka· 
lanlar, savaşın alevleri vekarlann acı so
ltujtu içinde cephe yollanndan tekrar 
geçerken romanlano, öykülerin, film-

VE SANAT 
• 
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GRESINE SUNDU(;U RAPORDA 
"SANAT VE EDEBIYAT" KO

'
NULA

RI OZERINE SöYLEDIKLF.RINI 
OKUYUCULARIMIZA SUNUYORUZ. 

lerin ve oyunların kahramanlarıyla bera· 
ber olmanın heyecanını ya.şıyorlar ve sa· 
vaşta ölen veya yaşamakta olan silah 
arkadaşlarının gösterdikleri kahraman· 
Iıklar karşısında saygıyla boyunlannı 
el!iyorlar_ Sanatın mucizevi etkisiyle 

• genç kuşaklar, ülkelerinin. özgürlük sava· 
şında bir şafak vakti ölerek ölümsüz
lül!e kavuşan gencecik kızların ve baba· 
Iannın kahramanlıklannda kendilerini 
görüyorlar. Işte bu gerçek sanattır, geç
mişi yeniden yaratır ve Sovyet yurttaşı
mn gelişmesine katkıda bulunur. 

• 

Sanat ve edebiy�tımızın çaba gös
terdil!i bir başka konu da belirtilme!!e 
de!!er. Bu, ahlak ve do!!ru bir ahlak sis- • 

temi arama konusudur . .Bu konuda bazı 
başarısızlıklar olmakla birlikte başarılar 
daha büyük oldu. Yazarlanmızın ve ar
tistlerimizin her zam"" sal!lam ve doğru 
komünist ahlak ilkelerimiz çizgisinde, 
ilkelerin sa!!lamlı!!I, dürüstlük, derin 
duy�luluk gibi en iyi insan nitelikleri-
ni ortaya çıkarma çabalan övgüye 

değer. 
önemli ve onurlu bir konu olan 

halkların barış ve- özgürlük mücadelesi 
ve bu inücadelede emekçi halkın daya
nışması da aitistlerimizin, yazarlarımızın 
ve ozanlarımızın bir başka ilham kayna-
!!ı oldu. \ 

Sanatla u!!raşan aydınlar kendileri· 
nin ve başkalannın yapıtlarına karşı da
ha titiz �oldular. De!!il ideolojik yanlış
lar, sıkıcı ve sıradan öyküler ve oyunlar 
bile yazarlannın kişiliklerine bakılma
dan gerekti!!i gibi de!!erlendirildiler. Bu
rada asıl övgüye layık olan yazarlar ve 
artistler birlikleri ve onlann Parti örgüt-
leridir. 

. 

Fabrikal�ra, kollektif çiftliklere, 
Baykal - Amur Demiryolu ve Kama 
Motor Fabrikası gibi yapım çalışmaları
na estetik yardım götüren ve tiyatrola
nmızın, sanat ve edebiyat dergilerimizin 
başını çektiği hareket tümüyle onaylan
malıdır. Deney sahibi ustalar tarafından 
yönetilen amatör sanat grupları, edebi-

DEVRIMCI SANAT VE KÜlTÜR 
KAVGASıNDA MILITAN 

Toplumcu şiirimizin bir ana kaynağı: A. KADIR 
A. KADIR'le bir konuşma-şiirinden seçmeler DEY/ŞLER 
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yat dernekleri ve halk tiyatrolan, bir ta
raftan sanatı canlı bir hayat bilgisiyle 
zenginleştirirken di!!er taraftan da miL
yonlarca emekçi halkı kültür deterleriy
le birbirlerine daha sıkı ballıyor. 

Sanat ve edebiyata Parti yakt .. ı
mı; anlayışı, sanatla u!!raşan aydınlara 
saygı ve yaratıcı arayışlannda yardımı ve 
ilkeli olmayı içerir. Eskiden oIdutu gibi 
şimdi de bir sanat eserinin toplumaal 
onemını del!erlendirirken kullanılan 

esas kıstas, eserin ideolojik nitelitidir. 
Bu ideolojik faaliyet alanında önemli 
işler başarmakta olan Merkez Komitesi 
ve di!!er Parti organlannın takındılı 
LeninisUavır işte hudur. Estetik yaratı
cılık, biçim farklılığı ve stilin kişisellili 
konularında bir görevli basitleştirilm� 
bir yaklaşım kullanır veya keyfi hareket 
ederse Parti bu durumu görmezlikten 
gelm..., Vf! yapılan yanlışın düzeltilmesi
ne çalışır. 

Sovyet yazarlarına, artistierine, bes
tecilerine, sahne, perde ve televizyon 
emekçilerine, yetenekleri ve profesyonel 
becerileriyle halka ve komünizm davası
na hizmet eden herkese derin şükran du
yanz. Genç bir yaratıcı aydınlar kuşatı
nın daha büyük bir güvenle hayata atıl
dı!!ını görmekten mutluyuz. Gerçek ye
tenek az bulunur. Yetenekli sanat ve 
edebiyat eserleri ulusal mirasımızın bir 
parçasıdır. Iyi yazılmış bir cümlenin, 
renklerin oynaşmıısının, taşın dile gel
mesinin ve seslerin armonisinin çaltdaş
larımıza ilham verdiltini, bizden sonra 
geleceklere ise, yapmak istedikleri ve 
yapabildikleri ile çaltımız kuşatırun 
kalplerinde ve ruhlannda)z bırakan am
ları götürdültünü biliyoruz. 

öyleyse, Parti üyesi olsun veYa d
masınlar, kültür işçilerimizden dileyelim 
ki tarihimize, zamanımıza ve geteCete, 
Partimize ve halkımıza, büyük yurdu
muza layık yeni yapıUar üretsinler. 

irara bulut 
Ilelir ııeçer 
doğar güneş 
zor zincir tU 
kınlır 
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bin tez canla 
dirilir 

tan alanr 
kal/lO yeter 
zu/iim biter 
.a.yolizm 
kürulur 

AHMEt AKSOY 

YVRVYVŞ - 16 MART 1 9 76 - IS 

anlamlı olarak 

"üretim 
alalım. Bu

estetik bir bi
tiyatro sah

birlikte bizim 
veya doku· 
mühendisin 

için çar
işçileri gru

özel bir 
olan bir 

konu olu

şı'nda Sovyet 
zamanlarda 

eserlerinin 
Savaşta salt ka· 

alevleri vekarlann acı so
yollanndan tekrar 

romanlano, öykülerin, film-
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arkadaşlarının gösterdikleri kahraman· 
Iıklar Iıklar karşısında saygıyla boyunlannı 
el!iyorlar_ Sanatın mucizevi etkisiyle 

• genç kuşaklar, ülkelerinin. özgürlük sava· 
şında bir şafak vakti ölerek ölümsüz
lül!e kavuşan gencecik kızların ve baba· 
Iannın kahramanlıklannda kendilerini 
görüyorlar. Işte bu gerçek gerçek sanattır, geç
mişi yeniden yaratır ve Sovyet yurttaşı
mn gelişmesine katkıda bulunur. gelişmesine katkıda bulunur. 

Sanat ve ve edebiy�tımızın çaba gös
terdil!i bir başka konu da belirtilme!!e 
de!!er. Bu, ahlak ve do!!ru bir ahlak sis- • 

temi arama arama konusudur . .Bu konuda bazı 
başarısızlıklar olmakla olmakla birlikte başarılar 
daha büyük oldu. YazaYazarlanmızın ve ar
tistlerimizin her zam"" sal!lam sal!lam ve doğru 
komünist ahlak ilkelerimiz çizgisinde, 
ilkelerin sa!!lamlı!!I, dürüstlük, derin 
duy�luluk gibi en iyi insan nitelikleri-
ni ortaya çıkarma çabalan övgüye 

barış özgürlük 
ve bu inücadelede emekçi halkın daya
nışması da aitistlerimizin, yazarlarımızın 
ve ozanlarımızın bir başka ilham kayna-
!!ı oldu. \ 

Sanatla u!!raşan aydınlar kendileri· 
nin ve başkalannın yapıtlarına karşı da
ha titiz �

ve başkalannın 
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ve başkalannın 
oldular. De!!il ideolojik yanlış

lar, sıkıcı ve sıradan öyküler ve oyunlar 
bile yazarlannın kişiliklerine bakılma
dan gerekti!!i gibi de!!erlendirildiler. Bu
rada asıl övgüye layık olan yazarlar ve 
artistler birlikleri ve onlann Parti örgüt-
leridir. 

. 

Fabrikal�ra, kollektif çiftliklere, 
Baykal - Amur Demiryolu ve Kama 
Motor Fabrikası gibi yapım çalışmaları
na estetik yardım götüren ve tiyatrola
nmızın, sanat ve edebiyat dergilerimizin 
başını çektiği hareket tümüyle onaylan
malıdır. Deney sahibi ustalar tarafından 
yönetilen amatör sanat sanat grupları, edebi-
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1) Bir "dünya kadınlar günü"nün kutlanmasını nasıl 

karşılıyorsunuz? 

2) Kadının günümüzdeki toplumsal durumunu değer

lendirir misiniz? 

3) Dünyadaki ve Türkiye'deki kadın hareketinin bu

günkü durumunu nasıl buluyorsunuz? 

4) Türkiye'dı! kadın haklarının gerçekleşme durumu 

-nedir? 

5) Kadınların sosyalist toplumlardaki durumu hakkın

daki görüşleriniz nedir? 

Sordullunuz sorular birbirine balı lı oldullundan 
topJuca cevaplamayı uygun buluyorum: 

" Dünya Kadınlar Günü" nün saptanması, sJDıfll 
toplumlarda kadının erkeile kıyasla daha aşailı olan 
ıtatÜlÜne, kadının ekonomik ve sOlyal ya,amdaki 
e,itaiz durumuna, çalışan kadınların karşılaştıkları 
sorunlara ve bu durumun düzelmesi, sorunların çözül· 
mesi gereiline dikkat çekmesi bakımından bir anlam 
taşır. Yoksa bir günün veya belli bir yılın kadınlar gü
nü veya yılı olarak saptanması kadın sorununu çöze
cek dellildir elbet. Sorun, kadınların ayrı bir cins, bir 
nüfus kesimi olarak kendi aralarında dayanışmasıyla 
da çözülemez. Kadının toplumsal statüsü, hak ve öz
gürlükleri sorunu, toplumsal yapıya balllı ve bu yapı
nın deliişmeıiyle, genel olarak sömürü .düzeninin kalk
maaıyla çözüme kavuşturclabilecek bir sorundur. 

Bununla beraber, kadının genel sınıfsal konu
mundan dollan sorunlar yanında bir de kadın olması· . 
ru. özgü sorunları bulundullundan, toplumun diııer 
nüfus kesiınlerinin, topluluklarının kendi özel sorunla
n ve çıkarları için örgütlenmesine paralel olarak kendi 
aralarında örgütlenmeleri ve toplumsal mücadeleye 
girişmeleri doııaldır, gereklidir. Sorun, temelinde 
toplumsal yapırun deııişme': sorunudur diye, kadın 
sorunu üzerinde ayrıca durmaya ve kadınların kendi 
aralarında örgütlenip mücadeleye girişmelerine gerek 
yoktur gibi bir görüş yanlıştır. Ne var ki, kadın kitlesi 
kendi içinde eştürden olan bir kitle deCildir. Sınıfsal 
aynınlar bu kitleyi de ayrıştınr. Kadın hakları için 
mücadeleyi asıl, işçi emekçi sınıflardan kadınlar, özel
likle çalışma hayatında yer alanlar, doııru çizgide, 
işçi ve emekçi sınıfların demokrasi ve sosyalizm 
mücadelesiyle uyumlaştınp bütünleştirerek yürütebi· 
lirler. Kadın hareketi böyle ' yürütülürse ancak olumlu 
ve verimli sonuçlar elde etmeye dollru ilerler. 

KADININ TOPLUMSAL STATüSü SÖMüRü 
DüZENININ SONUCUaUR. 

Kadının toplumsal statüsü, hak ve özgürlükleri 
sorunu, kadının kadın olma81run, cinsler arasındaki 
.biyolojik. aynmların zorunlu, doııal sonucu dellildir. 
Sömürü düzeninin, sosyal sınıf aynmlannın var olma
dıllı ilkel topıuınıarda kadın bugün oldullundan çok ' 
daha özgür ve eşit durumdaydı. Hatta anaerkil top
lumlard. üstün statüsü vardı. 

Üretim araçlarında özel mülkiyetin oluşmasıyla 
belirlenen işbölümü sisteminde kadın bu mülkiyetten 
ve onun 8aAladıAı üretimi yönetme i kontrol etme ve 
hasılanın kuUarumını belirleme i,levlerine sahip ol
maktan yoksun kaldı. Ya evin dört duvan içinde mah
sur bırakılıp ev işlerini yüklenmekle yetindlrildi, ka
mu ya�amına katılmaktan ve kamusal haklara sahip 

GEÇTI(;JMIZ HA FTA /Ç/NDI!: 

UL USLARARASI KADıNLAR GONO 

B UTON D ONYADA KUTLANDI. 
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TORKIYE lşÇ/ PART/S/ GENEL BA ŞKANı 
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SORULAR VE BORAN 'IN YANıTLA 'U ŞOYLE: 
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olmaktan uzak tutuldu ; ya da, üretime katıldıllı hal
lerde . özellikle tarımda - üretim araçlarına sahip, aile 
işletmesinin "patroö\ı " erkeA:in "işçisi" du�muna 80· 
kuldu. 

Üretimde, işbölümü sisteminde kadınlar aleyhi
ne oluşan bu durum sosyal delierler düzeyine de yan
sıyarak, kadın erkekten daha yeteneksiz, beceri.ksiz 
ve güçsüz sayıldı ; erkeRe "itaat e�mek" baş görevı ya
pıldı. Daha geniş toplumsal yaşama katılma ve katkı
da bulunma, hele politik alanda faaliyet gös�rme ola
nakları kadınlardan esirgendi. 

Kapitalizmin birlikte kadın üretim
de ve hizmetler kesiminde çalışmaya başlayınca da 
erkek çalışanların sahip oldukları hak ve çıkarları elde 
edemedi. Kadını daha "aşaRı" gören sosyal delierler, 
çalışma hayatında da etkisini göstererek patrona ka
dın işçiyi erkek işçiden daha fazla sömürebilmek 
olanallıru verdi. Daha yüksek statüdeki mesleki alan
larda çalışan kadınlar dahi maaş, kariyer yapma ve 
mesleklerinde ilerleme açısından eşitsiz, zorlu durum
larla karşılaştılar. Çalışan kadın ikili bir yük altına 
girdi;  hem üretimde veya mesleki hizmetlerde eşitsiz 
şartlar altında çalışma, hem de ev işlerini yapma ve 
çocuk yetiştirme durumunde kt.ldılar. Aile ilişkileri 
içinde kadının erkeRe ballıınlılı!!ı, eşitsiz durumu ıür
dü gitti. Kadının çalışması, para kazanm .. ı aile içi 
ilişkilerde köklü bir deliişiklik yapmadı. 

Kısaca çizdillimiz bu tablo kapitalist toplumlar
da kadınlann sorunlarının ve isteklerinin neler olabile
ceitini ve oldullunu da açıklıyor. Eşit işe e�it ücret ve· 
ya maaş; işte, meslekte ilerleme olanaklarında eşitlik, 
ev ve çalışma yaşamı dışında kamusal faaliyetlere, po
litikaya katılma haklarına sahip olma, ev yaşamında 
da işleri erkekle paylaşma ve erkekle hak .eşitlilline 
sahip olup ona baRımlılıktan kurtulma gibi. 

FEMIN IST HAREKETE KARŞI  
ILERICI KADıN HAREKETI 

tleri kapitalist ülkelerde kadın hareketi ( femi
nist hareket) daha ziyade küçük ve orta burjuva ka
dınlar arasında gelişti. Seçimlerde oy hakkı elde et
mek için uzun lJlücadeleler verildi. Bugün de söz ko
nusu toplumlarda feminist hareket aynı tabakalarda 
yaygındır. Bu hareket ekonomik ve sosyal alanda 80-
mut hak taleplerini az çok ikinci plana itip, kadını 
daha "aşa�ı"ı öncelikle bir seks objesi gibi gören 
sosyal deııerlere yönelmiştir. Hem seks alanında 
erkeklerle eşit özgürlüııe sahip olmayı istemekte, hem 
de kadının bir insan olarak deıiil, bir seks objesi ola
rak görülüp muamele edilmesine karşı çıkmaktadır. 
Ev içlerine ve çocuk yetİştİrmeye inhisar eden bir ya
şam tarzınan günün kadmını tatmin etmediA'ini. kişi
liainin gereksinimlerine cevap vermediA'ini. onu ruhsal 
bunalımlara ittillini vurgulamaktadır. � 

Gelişmiş kapitalist ülkelerde bu burjuva Cemi
nist hareketin dışmda, işçi, kol ve kaCa emekçisi ka
dınları kapsayan, politik bilinç düzeyine ulaşmış, 
i�çi Blnıfının politik hareketiyle paralel ve uyumlu 
çizgide hareket eden. ilerici, demokratik, sosyalist 
kadın örgütleri ve hareketi vardır. Ve, gerek kendi 
ülkelerinin kamuoyları, gerek dÜriya kamuoyu üzerin
de etkilidir. 

TüRKIYE'DE KADıN HAREKETININ DURUMU 

Türkiye'de n.güçlü bir burjuva Ceminist hareke
ti, ne de onun dışında işçi emel<;çi kadın kitlesini 
kapsayan güçlü ilerici, sosyalist kadın hareketi vardır. 
Mevcut örgütler dar kapsamlı, genellikle biçimsel ör
gütlenmelerdir. Az bir istisna ile, genel olarak, Cum
huriyet devrinde kadınlara tanınan hakları övüp �ük
ran belirtmekte. yılın anasını seçmek. bayramlarda 

çok az sayıda yoksul çocuklara ıPyim e,yuı dalıt
mak gibi yüzeysel "faaliyetler"le yetinmektedirler. 
Ancak son zamanlarda kadın sorununu daha .eDi, 
açıdan, sosyalist ve politik açıdan ele alıp yorumlayu 
ve bu anlayış içinde çalışmaya yönelen ciri,imler de 
�ar. Son yıııarda kadınlar arasında; .!iZellikle balk kit
lelerinin kadınlar kesiminde artan bir politikleııme 
görülmektedir. 1973 ve ,7 5  seçim dÖnemlerinde bu 
açıkça belirmiştir. Ayrıca kadınlar direnitlerde, JIN"
lerde, yürüyüşlerde yer almakta, aktif rol oynamak
tadırlar. 

KADıNLARA TANıNAN HAKLAR 
YASALARDA KALMı ŞTı R. 

Türkiye'de kadınlara tanınan siyaaal ve BOIYa! 
haklar yasalarda yer aldı. Ama bu haklann tüm kap
samıyla yaşama geçtilli, gerçekleştiıli söylenemez. Bu 
haklardan daha ziyade kentlerin küçük burjuva ve 

'burjuva kadınları yararlandı, bu da çok leDi" ölçüde 
delii!. Kırsal bölgelerde -iae, köylü kadırun durumu, 
yukarıda açıkiadıRım genel duruma uyl\ln. Kadtn 
herşeyden öncl! emelıfÜCü'dür_ OIlaııIar küçük yaf
ta, kimi zaman kendilerinden epeyce büyük yqlıırda 
kızlarla, ek emekgücü elde etmek amacıyla evlendiri
Iirler. Erkeilin emirlerine hatta kapriıierine, hepten 
ballımlı, kolayca horlanan, hatta dövülen emekçile .... 
dir. Bu ten şartlara rallmen, yine de köylü kadınlar 
arasında, belki de üretime fiilen katılmarun verdilli 
güç ve kendine güvenle, kişilillini çevreaine kabul et
tiren, sözünü geçiren, genel saygınlık .kazanmı, kadın 
tipleri görülür. 

Kentlerde de aile içi ilişkilerde, kadın-i!rkek 
ilişkilerinde eski düzen az bir deRişimle sürmektedir. 
Bu konud .... yasalar - medeni kanun da - eşit hak salı
lamaktan uzaktır. Kadının çalışabilmek için kocaın' 
dan izin alması şartt buna bir örnektir. Ev işleriDi ve 
çocuk bakımını paylaşmak erkeklik onuruna ayltm 
sayıldıRından; kreş, yuva gibi kolaylıklar çok yetersiz 
ve pahalı oldullundan ; ev yaşamı ile çalı�ma yaşamı
nın ikili yükü çalışan kadınlar üzerinde Türkiye'de 
çok daha aR ır basmaktadır. 

KADıN SORUNU SOSYALIST TOPLUMLARDA 
ÇÖZüLMüŞTÜR 

Sosyalist toplumlarda kadın sorunu eıu itiban 
ile çözüme ,kavuşturulmuştur, çünkü kadın sorunu 
yukarıdan beri açıklamaya çalıştıllım üzere, toplum 
sistemi. sınıfsal yapı sorununa ilişkindir. Ama sosya
lizmin kurulu�una geçmekle tüm sorunlar ve bu arada 
kadın sorunu hemen ve otomatik olarak bütün boyut
larıyla çözüme ulaşmıyor. Eski düzenin soaya! deler· 
leri, aile ilişkileri düzeni bir zaman daha yaşıyor ve 
etkisini sürdürüyor. Daha genel ve ıoyut düzeyde söy
lemek gerekirse, alt yapımn dellişmesiyle üst yapı da 
hemen ona uyumlu biçimde dellişmiyor. Arada bir 
zaman arası kalıyor. Kadın ve erkek; ana, baba ve 
çocuk ilişkilerini düzenleyen kurallar ve delierler, 
pratikte, günlük yaşamda, henüz tam sosyalistleşmiş 
deCil sanıyorum, özellikle kapitalizm öncesi geri bir' 
toplumsal aşamadan sosyalizme geçmi� toplumlarda. 
Ama temel toplumsal sistem bir kez deliştikten, sö.
mürü· düzeni ortadan kalktıktan ıonra, toplum yapııı
run bütün kesimlerinin. bütün kurumlanrun tam aoeya
listle�mesi bir süreç içinde gerçekleşecektir. Sosyaliıt 
sistemin kökleşmesi ve gelişmesiyle birlikte insanların 
sosyalist kişililİi de gelişip güçlenecektir. Böylece ka
dın hakları ve özgürlüRü sorunu bütün boyutlarıyla 
tam bir çözüme kavuşacaktır. 

Türkiye'deki kadın hareketinin bu
nasıl buluyorsunuz? 

haklarının gerçekleşme durumu 

yalist toplumlardaki durumu hakkın
nedir? 

sorular birbirine balı lı oldullundan 
uygun buluyorum: 

Kadınlar Günü" nün saptanması, sJDıfll 
erkeile kıyasla daha aşailı olan 

ıtatÜlÜne, kadının ekonomik ve sOlyal ya,amdaki 
çalışan kadınların karşılaştıkları 

durumun düzelmesi, sorunların çözül· 
gereiline dikkat çekmesi bakımından bir anlam 

günün veya belli bir yılın kadınlar gü
saptanması kadın sorununu çöze

Sorun, kadınların ayrı bir cins, bir 
kendi aralarında dayanışmasıyla 

Kadının toplumsal statüsü, hak ve öz
toplumsal yapıya balllı ve bu yapı
genel olarak sömürü .düzeninin kalk

kavuşturclabilecek bir sorundur. 
beraber, kadının genel sınıfsal konu
sorunlar yanında bir de kadın olması· . 

bulundullundan, toplumun diııer 
topluluklarının kendi özel sorunla

örgütlenmesine paralel olarak kendi 
örgütlenmeleri ve toplumsal mücadeleye 

doııaldır, gereklidir. Sorun, temelinde 
deııişme': 

doııaldır, 
deııişme': 

doııaldır, gere
deııişme': 

gere
sorunudur diye, kadın 

ayrıca durmaya ve kadınların kendi 
örgütlenip mücadeleye girişmelerine gerek 

görüş yanlıştır. Ne var ki, kadın kitlesi 
eştürden olan bir kitle deCildir. Sınıfsal 

de ayrıştınr. Kadın hakları için 
emekçi sınıflardan kadınlar, özel

hayatında yer alanlar, doııru çizgide, 
sınıfların demokrasi ve sosyalizm 

uyumlaştınp bütünleştirerek yürütebi· 
hareketi böyle ' yürütülürse ancak olumlu 

verimli sonuçlar elde etmeye dollru ilerler. 

TOPLUMSAL STATüSü SÖMüRü 
ENININ SONUCUaUR. 

toplumsal statüsü, hak ve özgürlükleri 
kadın olma81run, cinsler arasındaki 

aynmların zorunlu, doııal sonucu dellildir. 
sosyal sınıf aynmlannın var olma

ilkel topıuınıarda kadın bugün oldullundan çok ' 
durumdaydı. Hatta anaerkil top

ne oluşan bu durum sosyal delierler düzeyine de yan
sıyarak, kadın erkekten daha yeteneksiz, beceri.ksiz 
ve güçsüz sayıldı ; erkeRe "itaat e�mek" baş görevı .baş görevı . ya
pıldı. Daha geniş toplumsal yaşama katılma ve katkı
da bulunma, hele politik alanda faaliyet gös�rme ola
nakları kadınlardan esirgendi. 

Kapitalizmin birlikte kadın üretim
de ve hizmetler kesiminde çalışmaya başlayınca da 
erkek çalışanların sahip oldukları hak ve çıkarları elde 
edemedi. Kadını daha "aşaRı" gören sosyal delierler, 
çalışma hayatında da etkisini göstererek patrona ka
dın işçiyi erkek işçiden daha fazla sömürebilmek 
olanallıru verdi. Daha yüksek statüdeki mesleki alan
larda çalışan kadınlar dahi maaş, kariyer yapma ve 
mesleklerinde ilerleme açısından eşitsiz, zorlu durum
larla karşılaştılar. Çalışan kadın ikili bir yük altına 
girdi;  hem üretimde veya mesleki hizmetlerde eşitsiz 
şartlar altında çalışma, hem de ev işlerini yapma ve 
çocuk yetiştirme durumunde kt.ldılar. Aile ilişkileri 
içinde kadının erkeRe ballıınlılı!!ı, eşitsiz durumu ıür
dü gitti. Kadının çalışması, para kazanm .. ı para kazanm .. ı para kazanm aile içi 
ilişkilerde köklü bir deliişiklik yapmadı. 

Kısaca çizdillimiz bu tablo kapitalist toplumlar
da kadınlann sorunlarının ve isteklerinin neler olabile
ceitini ve oldullunu da açıklıyor. Eşit işe e�it ücret ve· 
ya maaş; işte, meslekte ilerleme olanaklarında eşitlik, 
ev ve çalışma yaşamı dışında kamusal faaliyetlere, po
litikaya katılma haklarına sahip olma, ev yaşamında 
da işleri erkekle paylaşma ve erkekle hak .eşitlilline 
sahip olup ona baRımlılıktan kurtulma gibi. 

FEMIN IST HAREKETE KARŞI  
ILERICI KADıN HAREKETI 

tleri kapitalist ülkelerde kadın hareketi ( femi( femi( f
nist hareket) daha ziyade küçük ve orta burjuva ka
dınlar arasında gelişti. Seçimlerde oy hakkı elde et
mek için uzun lJlücadeleler verildi. Bugün de söz ko
nusu toplumlarda feminist hareket aynı tabakalarda 
yaygındır. Bu hareket ekonomik ve sosyal alanda 80-
mut hak taleplerini az çok ikinci plana itip, kadını 
daha "aşa�ı"ı öncelikle bir seks objesi gibi gören 
sosyal deııerlere yönelmiştir. Hem seks alanında 
erkeklerle eşit özgürlüııe sahip olmayı istemekte, hem 
de kadının bir insan olarak deıiil, bir seks objesi ola
rak görülüp muamele edilmesine karşı çıkmaktadır. 
Ev içlerine ve çocuk yetİştİrmeye inhisar eden bir ya
şam tarzınan günün kadmını tatmin etmediA'ini. kişi
liainin gereksinimlerine gereksinimlerine ger cevap vermediA'ini. onu ruhsal 
bunalımlara ittillini vurgulamaktadır. � 

Gelişmiş kapitalist ülkelerde bu burjuva Cemi
nist hareketin dışmda, işçi, kol ve kaCa emekçisi ka
dınları kapsayan, politik bilinç düzeyine ulaşmış, 
i�çi Blnıfının politik hareketiyle paralel ve uyumlu 
çizgide hareket eden. ilerici, demokratik, sosyalist 
kadın örgütleri ve hareketi vardır. Ve, gerek kendi 
ülkelerinin kamuoyları, gerek dÜriya kamuoyu üzerin
de etkilidir. 

TüRKIYE'DE KADıN HAREKETININ DURUMU 

�ar. Son yıııarda kadınlar 
lelerinin kadınlar kesiminde 
görülmektedir. 1973 ve 
açıkça belirmiştir. Ayrıca 
lerde, yürüyüşlerde yer 
tadırlar. 

KADıNLARA 
YASALARDA 

Türkiye'de kadınlara 
haklar yasalarda yer aldı. 
samıyla yaşama geçtilli, 
haklardan daha ziyade 

'burjuva kadınları yararl
delii!. Kırsal bölgelerde 
yukarıda açıkiadıRım 
herşeyden öncl! emelıfÜCü'dür_ 
ta, kimi zaman kendilerinden 
kızlarla, ek emekgücü 
Iirler. Erkeilin emirlerine 
ballımlı, kolayca horlanan, 
dir. Bu ten şartlara rallmen, 
arasında, belki de üretime 
güç ve kendine güvenle, 
tiren, sözünü geçiren, 
tipleri görülür. 

Kentlerde de aile 
ilişkilerinde eski düzen 
Bu konud .... yasalar - medeni 
lamaktan uzaktır. Kadının 
dan izin alması şartt buna bir 
çocuk bakımını paylaşmak 
sayıldıRından; kreş, yuva 
ve pahalı oldullundan
nın ikili yükü çalışan 
çok daha aR ır basmaktadır. 

KADıN SORUNU SOSYALIST 
ÇÖZüLMüŞTÜR 

Sosyalist toplumlarda 
ile çözüme ,kavuşturu
yukarıdan beri açıklamaya 
sistemi. sistemi. sist sınıfsal yapı 
lizmin kurulu�una geçmekle 
kadın sorunu hemen ve otomatik 
larıyla çözüme ulaşmıyor. 
leri, aile ilişkileri düzeni 
etkisini sürdürüyor. Daha 
lemek gerekirse, alt yapımn 
hemen ona uyumlu biçimde 
zaman arası kalıyor. 
çocuk ilişkilerini düzenleyen 
pratikte, günlük yaşamda, 
deCil sanıyorum, özellikle 
toplumsal aşamadan sos




