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Benim Mühim Olan Ecevit 

"CHP'nin tüzüğü şöyle olmuş. programı böyle olmuş, Genel Sekreterli
ge (alan, YÖnetim Kurulu 'na filon seçilmiş, CHP'ye umut baRloyan halkın bu 
konulara fazla önem verdi'in; sanmıyoruz. Konımızca halkın kurultaydan 
beklediği Ecevit simgesı'ne gölge düşürmeyecek, lıer türlü düşün ayrılıklarını 
kendi yapısı içinde demokratik yollardan çözmeyi başarmış bir çalışma ekibi 
kurarak, görevini tamamlaması, önümüzdeki seçimlere bjrlilı ue beraberlik 
duyguları içinde daha iyi hazırlanacağına dair tarafıarlarına güvence sağlama

!tıdır. " 
Nadir Nadi, Cumhuriyet. 28 Kasım Pazar 

Benim de ... 

"Yoksa Ankara 'da A tatürk Spor Sarayının dışına bakınız. Kimse Ecevit' 
in başkanlıRrndaki CHP'n;n Geneııdare Kurulu üyelerinin kimler olaCllğınl o 
kadar {azla merak etmiyor. Eceuit'in başkanlılındaki CHP, bizi MC cezasın· 
dan ne zaman kurtaracak onu bekliyor ... 

Altan Oymen, Cumhuriyet, 28 Kasım Pazar 

Halk Ne Zaman Başka Bir Örgütün Çevresinde Toplanmaya Hak Kazanır? 

..... çözüm yolu bir ekibin tasfiye edilerek öbür ekibin işbaşıno getirilme
si de�ildir. Yapılacak iş örgütle oluşan dengeyi, olanca eşitlik ve ustalıkla. 
parti yönetimine yamıtmaktır ... 

" ... Eler CHP bu seçimi kazanamazıa işte o zaman ne Genel Merkez eki
bi kalır, ne de Baykal O zaman halk bir başka örgütün çevresinde top· 

lonmaya hak kazanır ... 
Uğur Mumcu, Cumhuriyet, 29 Kasım Pazarteıi 

Dünyanın En Iyi Başbakanı 

"O "rada zinde kuvvetler CHP Genel Başkanına başbakanlık görevini 
vermek istemiyorlardı. Bunun üzerine görevde kaldım ue birkaç arkadaşımla 
bir araya geldik. Çaba şorfettik, Genel Başkanımız başbakan oldu. Hem de 
dünyada ender görülen bir başbakan oldu. " 

Orhan Eyüboğlu, Kurultayın ikinci giinii yaptılı konuşmadon. 

Ya Daha Beteri Çıkarsa?. 

"Unutulmasın ki, Baykal, CHP içinde oluşan muhalefdin en 'ılımlı' 
lideridir. Muhalefet, bundan sonraki kurultaylara keşlfin &izgilerle ve daha 
'radikal' liderlerle çıkabilir. 

Bu birikimi görmezlikten gelmek mümkün müdür1" 
Ulur Mumcu, Cumhuriyet, 29 Kasım Pazartesi 

Bir Gün Sonra ... 

'· ... Parti örgiitünde bir 'ideolojik muhalefet birikimi' uardır. Bu birikim, 
henüz liderini bulamamıştır." 

" ... Parti içindeki her ileri adım Sayın Ecevit tarafından ortaya atılıyor. 
Zaman zaman öyle görülüyor ki, Ecevit parti içi ,olu 'nun görevini de kendisi 
yerine getiriyor. LO 

Uğur Mumcu, Cumhuriyet, i Aralık 
Çarşamba 

Türkiye'nin Tek Devrimcisi 

''Soldaki faşi&tler ayağa MIklırken, kendilerine ,olcu diyen., devrimci 
diyen bazı kişiler de onlar gibi bir dauronış içine girmişlerdir. TUrlfiye 'de tek 
ve gerçek bir devrimci uardır. O da Bülent Ecevit'tir." 

Teoman Köprülüler, Kurultayın ilfinci giinii yaptılı konuşmadan 

Alternatif Yetişiyor 

"Ve birden görüldü ki, Kmkollu dayanabilirse, beklemeyi ,öze alına 
ve tabii rahat bırakılırsa, CHP içinde hiç yok ,anılan, uar olamaz IGnllon Ece
vit'e rakip olabilecek bir Genel BOfkanlık alternatifi uardır." 

llhami SoyIQI, Vatan, 29.((aıım 
Paz4l't�.i 

Yepyeni Bir Başyazı Yöntemi 

"Bu yazı 'Ozgür Inl{Jn Dergisi'nin bugün çıkan ,on ,ayuında yayınlanan 
lşmoil Cem 'in CHP programına if�kin amşhrmaıının ,on bölümünden alınmış
tır." 

Politika 29 K4Iım BOfyazar I,mail Cem 'in "CHP'n;n Yen; Proparru" 
başlıklı başyazuının .onundak; not. 

CHP'de Varsın Anti-Demokratik Uygulamalar Olsun ... 

..... Ne uar ki parti iç; demokrosiyi yam/ayan Genel Merkez tutumunun 
karş18lna çıkan ekiplerin soyut yöntem tarhşmalarından ve anti-demolcrotik 
uygulamalardan öteye bir şikayetleri yoktur. 1976 Türkiye ',inde geniş htJlk 
yılınlarımn özlemleri, CHP içindeki örgütsel demokraside delil, tüm iillcedelfi 
demokraıiyi içermektedir. " 

Cı:mhuriyet, Olayların Ardındaki Gerçek, 30 Kcuım Salı 

CHP'ye Katip Aranıyor 

"50 Yaşındaki Ecevit'in yanında da onun fiziki açılım kapatmak, parti
nin genel strotejisi dışındaki politikasını çizip uygulamak. onun yerine konuş
mak için bir 'ikinci adam' olması gereR; mi doğmuşturr 

... Ecevit 'in yaşı 86 değil, 50'dir ... 
Partinin Eceuit 'ten sonraki kademey; teşkil edecek sekretaryasının 

boşta gelen görevi, Ecevit 'in yaptığı işlere benzer işler yapmak delil, öteki iş
leri yapmaktır. Yani, örneRin halkın seçmen kütüklerine yazılıp yazılmadılını 
kontrol edip yanlış/ıktarı, ya da sahtecilikleri zamanında düzelttirecek örgütü 
kurmak ... 

Altan Oy men, Cumhuriyet, 30 Kcumı Salı 
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CERiDE KALAN: 
YALÇIN KUÇUK Önce OISK üst yönetimiyle ilgili olarak yaratılan havayı hatırlamak gerek. 

OISK, sosyalist hareketin bağrından çıktı. DIsK yöneticileri, sosyalist ge· 
lişim ve birikimi" gerisinde kaldılar. Ancak ulUnca süre, kendilerini aşan 

sosyalist huekete düşman tutumlarını açıklayamadıfar. Bu süre içinde sosya
list hareketin dışındaki "sol" ve ilericiler için "sendika ağaları" yakıştırmasın
dan başka bir değerlendirmeye layık görülmediler. 1975 yılı Mayıs ayına ka· 
dar. 1975 Mayıs ayında D IsK Genel Kurulu toplandı. Burada, DIsK'i kayıt
sız şartsız bir CHP örgütü haline getirmek isteyenler yeniidi. Böyle bir karar 
çıkarılamadı. Ancak Genel Kurul'dan sonra DiSK yönetimini elde edenler, 
DISK ilkelerini çiğneyerek, en son Genel Kurul'un kararını bir kenara atarak 
DISK'i Halk Partisi'nin ve Halk Partisi aracılığıyla da burjuvazinin peşine tak
ma girişimlerini hızlandırdılar. işte bundan sonra üst yönetimiyle ilgili 
edebiyat ortaya çıktı. O güne kadar DiSK yöneticilerini "sendika ağaları" 
olarak niteleyenler birdenbire DiSK üst yönetiminin, işçi sınıfının "zeki ve 
yetenekli temsilcileri" olduklarını anlayıverdiler. DiSK üst yönetimi "öksür
se" övgüye layık gördüler. Sosyalist harek�in dışındaki "sol" için, sosyalist 
havariler ve cuntacılarla birlikte, "umudumuz DiSK üst yönetimi" edebiyatı 
başladı. 

Uzun sürmedi. Balon patladı. Neden ve nasıl patladığı biliniyor. Sosyalist 
hareketi durdurmak için, tutunacak etek arayan sosyalist havarileri de kulla
narak, burjuvazinin şişirdiği balonu, olayların gelişiminin geçerli değerlen· 
dirmesini yapan sosyalist hareket söndürdü. Biliniyor. üzerinde duruldu. iıer· 
de daha çok durulacak. Burada artık kurumuş olan "umudumuz DiSK üst yö
netimi" edebiyatının ayrı bir yeri var. "Umudumuz Ecevit" kavramının bir 
edebiyata dönüşüne açıklık getiriyor. " Umudumuz Ecevit" sloganının "Halk" 
içinde doğduğunu söylemek mümkün. Böyle başladı. Şimdi edebiyata dönüş
tü. Ecevit, bir yandan, sermayeye güvence akımının; diğer yandan, CHP'nin 
tabanındaki demokrat ögelerin tasfiyesi girişimlerinin başı olarak ortaya Çı' 
kını.:a "Umudumuz Ecevit" sloganı ayrı bir canlılık kazandı. CHP'nin bütün· 
lüğü, parti içinde ve dışındaki gelişmeler bir kenara atılmak istendi. Bütün 
tutarsızlıklar, bütün tehlikeli bağlantılar, giyotini andıran yeni tüzük, inciı'· 
den damlalar niteliğindeki yeni program, "Umudumuz Ecevit" örtüsü ile ör
tüldü. Olmadı. Ecevit'in listesi yüzde beşlik bir çoğunlukla seçildi. Muhalefet 
oyları, Ecevit'in agırlığına karşı verildi. Bunu, verenler de, Ecevit de çok iyi 
biliyor. 

Şimdi olayların başlangıcına dönülebilir. CHP içinde tartışma 1976 Mart 
ayında, Merkez Yönetim Kurulu'nda boşalan bir yerle ilgili seçimler nedeniy-
le patladı. Baykal ve Eyüboğlu grupları seçime tek aday la girdiler: Uğur Ala
cak.aptan. Ancak seçim başlar başlamaz Eyüboğlu, o ana kadar ismi geçme· 
yen bir başka kimseyi çıkardı ve seçtirdi. YÜRüYüŞ, olayı anında, şöyle de- .. 
'ğerlendirdi: "Parti Meclisi'ndeki seçime Uğur Alacakaptan, merkez yönetimi . 
nin adayı olarak geliyor. Seçimin yapılacağı zamana kadar Alacakapıan, aynı 
zamanda Orhan Eyüboğlu'nun da adayı. Diğer aday tam seçim zamanında 
çıkıyor. Şimdi hatırlanmalı: Ecevit, politikada 'dürüst kişiliği' ilc ünlü. Bu 
yüzden Eyüboğlu'nun, Ecevit'in tepkisini ölçmeden, son anda anlaşılmış 
adaydan başka bir aday çıkarmak gibi Ecevit'in kişiliğine 'ters düşen' bir oyu· 
na girebileceğini düşünmek çok zor. Bu tepkinin, önceden ölçülmüş olduğuna 
inanmak gerekiyor." (CHP'de Gelişme: Sermayeye Güvence. YüRÜYüS, 
16 Mart 1976) Bugün Uğur Alacakaptan'a ne Ecevit'in, ne de Eyüboğlu· 
Topuz ikilisinin bir itirazı olmadığı kesinkes ortaya çıktı. Alacakapıan, Ece· 
vit'in tartışmasız bir biçimde desteklediği Eyüboğlu·Topuz�kibinin listesin
den Genel Yönetim Kurulu'na girdi. 

Kişilik edebiyatı, ne olayların başlangıcını açıklamaya, ne de gelişimini 
örtmeye yarıyor. Nesnel durum, olaylar ve gelişimi, kişilerin tutumlarını ve 
bu tutumlardaki değişmeleri açıklamaya yarıyor. Nesnel durum ve olayların 
gelişimi göze batacak boyutlara ulaşınca da kişilik edebiyatı ortaya çıkıyor. 
Bugün ortaya çıktığı gibi. CHP içindekilerin, sosyalist hareketin dışındakilerin 
söyledikleri şunlar: Tüzük önemli değiL. CHP programının, sermayeyi ürküt· 
meyecek biçimde "yumuşatılması" önemli değiL. Yasaları ve tüzüğü zorlaya
rak uygulanan işlemler de önemli değiL. Yasaları ve tüzüğü zorlayarak uygu· 
lanan tasfiyeler de önemli değiL. Yapılan eleştirilere karşı gösterilen hazımsız. 
Iıklar da önemli değiL. Tek önemli olan Ecevit'in kişiliği. Sormak gerek: Ece· 
vit'in kişiliği bu kadar önemli ve ağırlıklı ise bütünüyle "kişisel" olduğu iddia 
edilen bir muhalefetin bu kadar çok oy alması neden önlenemedP Kendi par
tisi içinde, üstelik kişisel olduğu iddia edilen sorunları çözemeyen tek güven
ce, Türkiye'de demokratikleşme sürecinin karşısına çıkacak pek çok somut ve 
maddesel sorunu nasıl çözecek? 

Sermaye, her zaman gerçekçi oldu. Kendi sını(sal mantığı içinde. Öyle 
kişilerin rolünü pek abartmaz. Kişileri ôrgütü ile birl ikte Bay
kal ve arkadaşları CHP yönetiminden ayrılınca Işveren Sendikaları Kon(e. 

derasyonu Başkanı, hoşnutluğunu gizlemek ihtiyacını duymadı. Halil Tunç, 
Ecevit'le yaptığı bir görüşf!leden sonra CHP içinde tasfiye yapılması gereğini 
televizyondan duyurdu. DISK üst yönetimi Eyüboğlu·Topuz ekibinin şikeli 
muhalefeti olduğu artık herkesee kabul edilen bir adaya destek oldu. Bülün 
bunlar, örgütsüz liderliğin güvence olamayacağını gösteriyor. 

S
�rmayeYi kandırmak mümkün değil. Kelimeleri "yumuşatarak" sermaye 
sını(ını kandırmak mümkün olmaz. Sermaye ne yapılacağına bakar. Her 
yabancı sermayeli ortaklık Türkiye toplumunun dışa bağımlılığını artırır. 

Her program, "Türkiye'nin dış bağımlılığını artırmayacak" yabancı sermaye· 
den yana olduğunu belirtir. Sermaye, edebiyatın bu yanını ciddiye almaz. 
Çünkü böyle bir edebiyat AP hükümet programlarında da, mevcut pbın ve 
P,fogramlarda da yer alıyor. CHP'nin yeni programında da yer alıyor. Sermaye 
bl. edebiyattan gocunmuyor. Sermaye için önemli olan "yabancı sermayenin 
bir zorunluluk olduğu" ifadesi. Böyle bir ifade CHP programında var. Serma
ye için önemli olan dış ticaretin devletleştirilmesi. Böyle bir öneri CHP prog
ramında yok. Sermaye, kelimelerin yumuşatılmasına değil, somut önerilere 

bakar. Sermayeye güvence, kelimelerle değil, somut önerilerin varlığı veya yok
luğu ile verilir. 

Sermaye sınıfı, örgüte bakar. Örgütün içinde ve tabanında demokrat öge
lerin var olup olmamasına bakar. Artık Türkiye'de temelli ekonomik düzenle· 
meleri yapmadan, önemli tekelleri ortadan kaldırmadan demokratikleşme sü· 
recinde adım atmak mümkün değiL. Sosyalistler bunu kuramsal doğrulardan 
ve somut durumların çözümlemelerinden çıkarıyorlar. Demokratlar ise dene· 
me · yanılma yöntemi ile buluyorlar. Her somutdurumlakarşıla.ştıkça yeni bir 
karar alma zorunluluğu ile karşı karşıya geliyorlar. Her somut karar, onları ya 
sermayeye ya da sosyalistıere yaklaştırıyor. Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm 

'üçlüsünün birliği buradan doğuyor. Bağımsızlık taraftarlırıyla demokratlar, 
bu yüzden, sosyalizme yatkın duruma geliyor. Kendi somutunda sermaye sını
fı da bu üçlünün bilincinde. Bu yüzden demokrat olması gereken partilerin ör
gütüne bakıyor. CHP içindeki gelişmeler bu yüzden önem kazanıyor. CHP 
içinde muhalefetin liderliği ni yapanların bu açıklıkta olup olmamaları pek 
önemli değiL. Onemli olan ve kesinkes açık olan, CHP'nin tabanında demokrat 
ögelerin bulunması. Önemli olan CHP içinde önemli bir bölümün CHP içinde 
bir demokrasi mücadelesi sorununu görmesi. Önemli olan Ecevit'in, sermaye 
ile organik bağlara sahıp bir ekibe bütün ağırlığını vermesine karşın, önemli 
sayıda delegenin oyları ile bu durumım açığa çıkması. 

CHP kurultayı bitti. Geride kalan "umudumu! Ecevit" oldu. Kurultay'
dan asıl yenik çıkan Ecevit oldu. Önemli sayıda delegenin desteğinden yoksun 
olarak Kurultay'dan ayrıldı. Ecevit, parti tabanının önemli bir bölümünün ge· 
risinde kaldı. Bunun önemli bir başlangıç olması mümkün. Çünkü yönetime 
yeni gelen takviye li eski ekibin burada duracağını düşünmek pek zor. Eğer bu· 
günkü güç dengesi devam edecek olursa ve CHP'nin 1977 yılında hükümet ol
ma umudu gerçekıeşirse, CHP Meclis Grubunun önemli bir çoğunluğunun bu· 
günkü yönetime muhalif olanlardan oluşacağı anlaşılıyor. Tüzük uygulamala· 
rında büyük bir alışkanlık ve Ecevit desteği kazanmış olan şimdiki yönetimin 
buna razı Qlup olmayacağını zaman gösterecek. Türkiye'de zaman hızlı gelişi
yor. Burjuvazinin, CHP içindeki sorunu kısa bir zaman içinde çözmek istedi
ği anlaşılıyor. Programla, takviye alan eski yönetimle sermayeye verilen gü· 
vencenin yeterli sayılması olasılığı pek az. CHP'de yeni tüzüğü n yeni uygula
maları mümkün görünüyor. Çok kısa bir zamaniçinde görülecek. 

Halk Partisi'nin geniş yığınların önüne çıkarabilec:eği tek silahı kaldı: 
"Umudumuz Ecevit". Bu silah da, büyük ölçüde, geride kaldı. Geride kalma, 
Kurultay'da doğmadı. Kurultay'da somut bir görünüme kavuştu. "Umudu
muz Ec:evit", geniş yığınlar içinde doğdu. Geniş yığınlarla bir1ikte-CHP taba· 
nında depreme uğradı. Oepremc uğradığını, büyük burjuvazi · CHP - OiSK 
ÜS1 yönetimi arasında çimento işlevini benimseyenler de anladı. Anladıkları 
için de geniş yığınlarla birlikte CHP tabanında sarsıntı geçiren bu slogana, 
slogan geniş yığınlarc:a tutulduğu zamanla karşılaştırılamayacak ölçüde, sahip 
çıktılar. Sermaye ilc organik bağlarını güçlendirme de önemli adımlar atan 
Halk Partisi'nin kütlelerle bağlarını başka türlü koruyamayacakların! görü· 
yorlar. 

M
ustafa Ekmekçi, Cumhuriyet Gazetesi'nin 2 Aralık 1976 tarihli sayısında 
şöyle yazdı: "Ama, Kurultay boyunca izlediğim, Ecevit'in 'Halkçı Ecevit' 
sloganlarıyla uyutulmak istcndiğiydi. Ecevit öksürse bile alkışlayanların 

Ecevit'i nerelere götürmek istediklerini düşünüp durdurn ... " Acaba Ecevit de 
düşiinüyor mu? CHP içinde ve CHP dışında bugün "öksürse bile" kendisini al
kışlayanların, genel sekreterliğine ve genel başkanlığına karşı çıkanlar olduğu· 
nu görmüyor mu? Nereden nereye? Ecevit de dahil, CHP içinde ve CHP dışın
da bu kadar "kişilik" değişmesini anlamak kolay. Ama yine de kolaylıkla ka
bul etmemek gerek. 

anlayıverdiler. anlayıverdiler. yönetimi 
gördüler. Sosyalist harek�in dışındaki dışındaki "sol" için, sosyalist 

cuntacılarla birlikte, "umudumuz DiSK üst yönetimi" edebiyatı 

Balon patladı. Neden ve nasıl patladığı biliniyor. Sosyalist 
için, tutunacak etek arayan sosyalist havarileri de kulla
şişirdiği balonu, olayların gelişiminin geçerli değerlen· 

sosyalist hareket söndürdü. Biliniyor. üzerinde duruldu. iıer· 
Burada artık kurumuş olan "umudumuz DiSK üst yö

ayrı bir yeri var. "Umudumuz Ecevit" kavramının bir 
açıklık getiriyor. " Umudumuz Ecevit" sloganının "Halk" "Halk" 

söylemek mümkün. Böyle başladı. Şimdi edebiyata dönüş
sermayeye güvence akımının; diğer yandan, CHP'nin 

ögelerin tasfiyesi girişimlerinin başı olarak ortaya Çı' 
Ecevit" sloganı ayrı bir canlılık kazandı. CHP'nin bütün· 

dışındaki gelişmeler bir kenara atılmak istendi. Bütün 
tehlikeli bağlantılar, giyotini andıran yeni tüzük, inciı'· 

niteliğindeki yeni program, "Umudumuz Ecevit" örtüsü ile ör
Ecevit'in listesi yüzde beşlik bir çoğunlukla seçildi. Muhalefet 

agırlığına karşı verildi. Bunu, verenler de, Ecevit de çok iyi 

başlangıcına dönülebilir. CHP içinde tartışma 1976 Mart 
Yönetim Kurulu'nda boşalan bir yerle ilgili seçimler nedeniy-

Eyüboğlu grupları seçime tek aday la girdiler: Uğur Ala
seçim başlar başlamaz Eyüboğlu, o ana kadar ismi geçme· 

çıkardı ve seçtirdi. YÜRüYüŞ, olayı anında, şöyle de- .. 
Meclisi'ndeki seçime Uğur Alacakaptan, merkez yönetimi . 

geliyor. Seçimin yapılacağı zamana kadar Alacakapıan, aynı 
oğlu'nun da adayı. Diğer aday tam seçim zamanında 

hatırlanmalı: Ecevit, politikada 'dürüst kişiliği' ilc ünlü. Bu 
Ecevit'in tepkisini ölçmeden, son anda anlaşılmış 

aday çıkarmak gibi Ecevit'in kişiliğine 'ters düşen' bir oyu· 
düşünmek çok zor. Bu tepkinin, önceden ölçülmüş olduğuna 

(CHP'de Gelişme: Sermayeye Güvence. YüRÜYüS, 
Uğur Alacakaptan'a ne Ecevit'in, ne de Eyüboğlu· 

itirazı olmadığı kesinkes ortaya çıktı. Alacakapıan, Ece· 
biçimde desteklediği Eyüboğlu·Topuz�kibinin listesin

Kurulu'na girdi. 
ne olayların başlangıcını açıklamaya, ne de gelişimini 

Nesnel durum, olaylar ve gelişimi, kişilerin tutumlarını ve 
değişmeleri açıklamaya yarıyor. Nesnel durum ve olayların 

boyutlara ulaşınca da kişilik edebiyatı ortaya çıkıyor. 
gibi. CHP içindekilerin, sosyalist hareketin dışındakilerin 

Tüzük önemli değiL. CHP programının, sermayeyi ürküt· 
"yumuşatılması" önemli değiL. Yasaları ve tüzüğü zorlaya

işlemler de önemli değiL. Yasaları ve tüzüğü zorlayarak uygu· 
önemli değiL. Yapılan eleştirilere karşı gösterilen hazımsız. 

Tek önemli olan Ecevit'in kişiliği. Sormak gerek: Ece· 
önemli ve ağırlıklı ise bütünüyle "kişisel" olduğu iddia 
bu kadar çok oy alması neden önlenemedP Kendi par

kişisel olduğu iddia edilen sorunları çözemeyen tek güven
demokratikleşme sürecinin karşısına çıkacak pek çok somut ve 

çözecek? 
zaman gerçekçi oldu. Kendi sını(sal mantığı içinde. Öyle 

abartmaz. Kişileri ôrgütü ile birl ikte Bay
yönetiminden ayrılınca Işveren Sendikaları Kon(e. 

ye için önemli dış devletleştirilmesi. Böyle 
ramında yok. Sermaye, kelimelerin yumuşatılmasına değil, somut 

bakar. Sermayeye güvence, kelimelerle değil, somut önerilerin varlığı 
luğu ile verilir. 

Sermaye sınıfı, örgüte bakar. Örgütün içinde ve tabanında tabanında 
lerin var olup olmamasına bakar. Artık Türkiye'de temelli ekonomik 
meleri yapmadan, önemli tekelleri ortadan kaldırmadan demokratikleşme 
recinde adım atmak mümkün değiL. Sosyalistler bunu kuramsal 
ve somut durumların çözümlemelerinden çıkarıyorlar. Demokratlar 
me · yanılma yöntemi ile buluyorlar. Her somutdurumlakarşıla.ştıkça 
karar alma zorunluluğu ile karşı karşıya geliyorlar. Her somut 
sermayeye ya da sosyalistıere yaklaştırıyor. Bağımsızlık, demokrasi, 

'üçlüsünün birliği buradan doğuyor. Bağımsızlık taraftarlırıyla 
bu yüzden, sosyalizme yatkın duruma geliyor. Kendi somutunda 
fı da bu üçlünün bilincinde. Bu yüzden demokrat olması gereken 
gütüne bakıyor. CHP içindeki gelişmeler bu yüzden önem kazanıyor. CHP 
içinde muhalefetin liderliği ni yapanların bu açıklıkta olup olmamaları 
önemli değiL. Onemli olan ve kesinkes açık olan, CHP'nin tabanında 
ögelerin bulunması. Önemli olan CHP içinde önemli bir bölümün 
bir demokrasi mücadelesi sorununu görmesi. Önemli olan Ecevit'in, 
ile organik bağlara sahıp bir ekibe bütün ağırlığını vermesine vermesine 
sayıda delegenin oyları ile bu durumım açığa çıkması. 

CHP kurultayı bitti. Geride kalan "umudumu! Ecevit" Ecevit" oldu. oldu. 
dan asıl yenik çıkan Ecevit oldu. Önemli sayıda delegenin desteğinden 
olarak Kurultay'dan ayrıldı. Ecevit, parti tabanının önemli bir 
risinde kaldı. Bunun önemli bir başlangıç olması mümkün. Çünkü 
yeni gelen takviye li eski ekibin burada duracağını düşünmek pek 
günkü güç dengesi devam edecek olursa ve CHP'nin 1977 yılında 
ma umudu gerçekıeşirse, CHP Meclis Grubunun önemli bir çoğunluğunun 
günkü yönetime muhalif olanlardan oluşacağı anlaşılıyor. Tüzük 
rında büyük bir alışkanlık ve Ecevit desteği kazanmış olan şimdiki 
buna razı Qlup olmayacağını zaman gösterecek. Türkiye'de zaman 
yor. Burjuvazinin, CHP içindeki sorunu kısa bir zaman içinde 
ği anlaşılıyor. Programla, takviye alan eski yönetimle sermayeye 
vencenin yeterli sayılması olasılığı pek az. CHP'de yeni tüzüğü 
maları mümkün görünüyor. Çok kısa bir zamaniçinde görülecek. 

Halk Partisi'nin geniş yığınların önüne çıkarabilec:eği tek 
"Umudumuz Ecevit". Bu silah da, büyük ölçüde, geride kaldı. 
Kurultay'da doğmadı. Kurultay'da somut bir görünüme kavuştu. 
muz Ec:evit", geniş yığınlar içinde içinde doğdu. Geniş yığınlarla bir1ikte-CHP 
nında depreme uğradı. Oepremc Oepremc uğradığını, uğradığını, büyük burjuvazi
ÜS1 yönetimi arasında çimento işlevini benimseyenler de anladı. 
için de geniş yığınlarla birlikte CHP tabanında sarsıntı geçiren 
slogan geniş yığınlarc:a tutulduğu zamanla karşılaştırılamayacak 
çıktılar. Sermaye ilc organik bağlarını güçlendirme de önemli 
Halk Partisi'nin kütlelerle bağlarını başka türlü koruyamayacakların! 
yorlar. 

M
ustafa Ekmekçi, Cumhuriyet Gazetesi'nin 2 Aralık 1976 tarihli 
şöyle yazdı: "Ama, Kurultay boyunca izlediğim, Ecevit'in 
sloganlarıyla uyutulmak istcndiğiydi. Ecevit öksürse bile 

Ecevit'i nerelere götürmek istediklerini düşünüp durdurn ... " Acaba 
düşiinüyor mu? CHP içinde ve CHP dışında bugün "öksürse bile" 
kışlayanların, genel sekreterliğine ve genel başkanlığına karşı çıkanlar 
nu görmüyor mu? Nereden nereye? Ecevit de dahil, CHP içinde 
da bu kadar "kişilik" değişmesini anlamak kolay. Ama yine yine de 
bul etmemek gerek. 



Tr1RKiYFDE yaRayIJS 

CHP K UR ULTAYı: 
"o CHP Kurultayına dışarıdaki kar

gaşanın göıgesini düşü.rtmeyeceA"im! ... " 
". Bizim dışımızdaki solun içimizde 

yeri yol<tur! .. " 
". Daha devrimci görünme çabasıyla 

dışımızdakilere özenmeye gerek yok! .. " 
". Demokratik solu kimse yetersiz 

bulmuyor! .... 
", Kimse devrimcilik ve demokrat.ik 

sol konusunda komplekse kapılmasın! .. " 

53 yıllık CHP'nin 23. büyük kurulla
yının siyasal, ideolojik, felsefi çatısı, 
üçüncü genel başkanı Larafından yukar
daki ilkeler dolrultusunda kuruldu ve 
sözlerin sahibi tarafından yapı mühür
lendi;sadece bir şey daha eklenerek: 

tl. Seçime kadar Leorik tartışmayı bı
rakalım! .. " 

önceki haftanın Cumartesi günü baş
layan ve geçtilimiz haftanınSalı sabahı, 
partinin üst or'ıanl.n için yapılan seçim
lerin sonuçlarının açıklanmasıyla sona 
eren CHP büyük kurultayı, genel başkan 
Bülent Ecevit'in "hoşgörüsüyle" çizdiA"i 
mengene aralıRında, belli bir komplekse 
damgasını vurmaktan öte siyasal yaşama 

• • 

GERILEYIŞ! .. 
liitine kurban edenlerin, hangi "fakir-fu· 
karayı" sevindirecekleri bilinmez ama 
Ecevit'in bugüne kadar en az yanında 
olan kurultay son kurultayd .... 

O kadar son kurultaydı ki, genel baş
kanlarının maddi ve manevi aitırllRını 
yanıbaşında bulan EyüboRlu-Topuz La
kımının gençleri bile "Halkçı Ecevit" 
sloganını salt taktik açıdan tekrarlamak 
gereRini duydular .. 

CHP içindeki antidemokratik uygula
maların aRababaları EyüboRlu-Topuz'a 
karşı kongre salonunda bir gösteri mi uç 
verdi? 

"- Halkçı E-ce-vit!. .. " 

Coşkudan çok, merkez yönetiminin 
salon içindeki lazılan hüviyetindE'ki bu 
genç adamlar, kurultay boyunca herke
sin dikkatini çektiler ... 

Kurultaya katılan delegelerin önemli· 
ce bölümü, "ilerici basın"ın süzgecine 

Baykal'ın hatırı sayılır bir delege a�ırlı
�ını temsil ettiRini anlayıp, Baykal yö
nüne direksiyon kıranların, seçim sonuç
ları alındıktan sonra Bayka1'a veryansın 
ettiklerine de tanık olundu. 24 saat ara
lıklarla alınan virajlar hep "ilericilik" 
adına yapıldı. 

MARANGOZ IKTIDARı! .. 

Ecevit'e, basında "Lensikat" raporları 
veren kalemlerin de irıası anlamına gelen 
CHP kurultayında Ecevit neler söylüyor
<tu? .. 

CHP kimin iktidarı olacaktı? 

Ecevit bu konuya yeni bir aydınlık 
getiriyordu: 

"- Orman ürünlerinden sunta yapan
ların deRii, mobilya yapan marangozla
rın iktidarı olacaAız ... " 

Kimlerin iktidarı olunacaRı sorusu
nun en son halkası buydu .. 

Yurt gezilerinde bu soruya de�işik 
biçim ve niteliklerde cevap vermişti Ece
vit. 

Köylülük olan yerlerde: 
"- Köylü iktidarı kuraca�ız!" demişti 
Kırıkkale gibi işçi kentinde: 
"- ışçi iktidarı kuracaitız!" 
Köylülük ve işçiliRin bulundultu yö· 

relerde ise:-
"- İşçi ve Köylü iktidarı olacaltız!" 
Samsun ilinin Havza ilçesinde ise ikti

darın kuruluşu şöyle olmamış mıydı?� 
"- İşçi, köylü ve esnaf iktidarı kura

caRız!.." 
Şimdi Ecevit buna yeni bir şey daha 

ekliyordu: 
"- Marangozların iktidarı olacaRız! .. " 
Ufuktaki CHP iktidarının ne olup 01-

mayacaitı sorusuna verilecek daha ciddi 
cevaplaıla geçirilecek zaman yoktu, 

O sorunun cevabı iktidar olunduktan 
sonra aranacak tı ! .. 

Şimdi bunların sırası deRiidi! .. 

MENGENE ARASI... 

Ecevit'in kurultayı açış konuşmasın
da, tartışma alanlarını mümkün olduitu 
oranda dar tutmaya çalıştlRı dikkatten 

Eceuit: Nereye? 

kaçmıyordu. Mevcut parti yönetimine 
ve politikasına karşı girişilecek etkili bir 
muhalefet gücünün karşısına bizzat Çıka
caRını ilk anda belli ediyordu. 

Ecevit, tarafsız kalacaktı ama "CHP'
nin doitrultusu" tartışılmaya başlanırs8, 
"tara(sızlıitını" unutmaya mecbur ola· 
caktı! .. 

Bu konudaki sözleri, açıkça muhale
feti mindere çekmek ve tırpanlamak 
taktiltine yöneliktL 

Peki, CHP kurultayında, parti doltrul
tusundan başka ne tartışılacaktı ki? 
CHP'nin do�rultusunun tartışılmadıRı 
bir kongrede tartışacak ne kalıyordu? .. 

Bu soruları Ecevit'e kimse yönelte· 
medi. 

Uçağın kapıları kapanmış, merdiveni 
çekilmişti. Pilot kabinindeki yöneticile
riyle (O da "Ecevit'in fiziki açığını ka
patmak" kaydıyla) ve yolcu kabinindeki 
müt.efekkir'leriyle CHP uçağı havaJan
maya hazırlanıyordu ... 

BAYKAL MUHALEFETI,. 

Kurultayın ikinci günü parti içi mu' 
halefet adına görüşlerini açıklayan De· 
niz Baykal, ister istemez bir gün önce 
Genel Başkanının hayat hakkı tanıdıllt 
alanlar içinde konuşmaRa özen gösterdi. 
IçeriRinden çok da cilisı ile kurultayı 
etkilemeye çalıştı. 

Aslında Deniz Baykal ve arkadaşlan
mn Ecevit'den temelde ayrılır hiç bir 
yönleri yoktu. Ama Parti yönetiminın 
üzerinde biriken antidemokratik kabula 
ilişkin eleştirileri vardı. Aslında bu yön· 

Eyiiboğlu - Topuz: Gerileme için 2 ydMı ETKiNliK TUTARlı OLMAKLA MÜMKÜN 

hiç bir yenilik katmadan; hükümet ko
miserinin kongre notlarına kanştı gitti... 

1972 yılındaki genel başkanlık müca
delesinden bu yana Ecevit'in demeç ve 
açıklamaları gözönüne alınıp, son kurul' 
tay konuşmaları yamna konsa ortaya 
çıkan sonuç, (CHP'liIeri ve "CHP'den 
çok CHP'ci"leri üzmesi pahasına) tek 
kelime ile: Gerileyiş idi! ... Ostelik nev
rotik titreşimlerle daha da belirgin hale 
gelen bir gerileyiş ... 

BAYRAM'DAN ÖNCE KURBAN! 

Tüzük ve programıyla, Genel Başka
nının konuşmalarıyla, CHP'nin Türkiye 
önündeki durumu, kara tahta önünde 
zıplayarak Lebeşirle yazı yazmaklan öte 
hiç bir ileri ve yeni görünüm taşımadı. 
Zıplama noktalarında kara tahtada iz bı, 
rakan tebeşir darbeleri ise yanyana geti
rildiRinde anlamlı, somut bir bütün oluş
turmadı, CHP yönetimini, genel başkanı 
Ecevit'i ve manyetik alanlarındaki yazar 
çizer takımını, çileden çıkaran uyarı ve 
eleştiriterin de, bu zıplama noktalarına 
denk gelmesi ilginçti .. 

23. Kurultay, en geniş anlamıyla bu 
unsurlarla beslenen bir kompleksi n tesci
li oldu. 

KaJem ve beyinlerini, Kurban bayra
mı arifesinde, CHP Genel Başkanının 
"efı.anevi", "istisnai", "olaganüstü" kişi-
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takılan, ancak kulaktan kulaRa kendile
rine kadar gelebilen haberlere hak. verdi
ler bu görünüm karşısında ... 

Yer yer gazetecilere karşı giriştikleri 
saldırılar ve muhalif sözcüJerin konuş
malarına karşı tribünlerde sergiledikleri 
çirkin tablolar, 23, Kurultayın Topuz'cu 
gençlerini gözler önüne serdi. 

Raporcu'luk gelene�iyle beslenen 
"dinamizm" bu kadardı! ... 

TEK SESLI KORO 

Kurultayın, 1400 dolaylarındaki de
lege sayısına getirdigi gözlem yenilikleri 
içerisinde belki de en şaşı.rlıcı olanı "ba-
:oın"la ilgili olanıydı. , 

Beş duyularıyla kurultayı yaşayan 
delegeler, öbürglin ellerine aldıkları gaze
Lelerde, olayın ne denli cılız çizgilerle ve 
tek yan lı dizginlerle yansıtlldlRınl görün
ce hayretler içinde kaldılar ... 

tki-üç yazar çizerin dışında, b�ın 
kısmını dolduran kalabalıRın CHP GencI 
Merkez orkestrasından öte bir şey olma
dıRı, doRrusu bu ya, hem de pek hantal 
çizgilerle sergilendi .. 

A'dan Z'ye kadar Ecevit'e kalem aç' 
manın ipin ucunu "Genel Sek· 
reterliltin, Ecevit'in fiziki açıltım kapat· 
mak "tan öte deRer taşımadıRını sü
recek ölçüde kaçıranlara da rastlandı .. 

Bu arada, muhalinerin lideri Deniz 

CHP Kurultay'ı bitti. Kazananlar oldu, kaybedenler oldu. Kaybedenler 
yalnız Baykal'ıo başkanlığındaki muhalefet değiL. Asıl kaybedenler "CHP dı· 
şındaki ilericiler". Daha doğrusu bunların önemli bir bölümü. 

ilerici kalemler, iki istisna dışında, bütün ağırlıklarını Genel Merkez eki· 
binden yana koydular. Cumhuriyet'ten Mustafa Ekmekçi ve Milliyet'ten 
Örsan Öymen'in dışında yazılar ve haberler Genel Merkez ekibi, daha açıkç�ı 
Eyüboğlu-Topuz için çalıştı. Trabzon'da yapılan bölge toplantısından son,.., 
üstelik toplantı bitip Ecevit Ankara'ya dönünce, Ankara kaynaklı bir "haber" 
resmi ilan gibi bütün ilerici gazetelerin birinci sayfasında yer aldı. Böylece 
okuyucular, Trabzon'da yapılan toplantıdan önce "Ecevit in Bayka!'ı azarladı
ğını" öğrenmiş oldular. 

Eyüboğlu·Topuz ekibini desteklemek için neler yazılmadı? Dünyada 
artan ölçüde "güzel programların" uygulamaya konulmuş olduğu bile unutul· 
du. "Kağıt üzerinde kalacak güzel programlar yapmaktansa sermayeyi ürküt
meyecek bir program hazırlamanın" ustalık olduğu bile ileri swüldü. CHP 
programının "mecliste temsil edilen partiler arasında en iyi program olduğu" 
da keşfedildi. Ekmekçi'nin deyimi ile "Ecevit öksürse" alkış tutuldu. Bir yan
dan Ecevit'in kişiliğine "istisnai methiyeler" düzüldü. Oi�er yandan Ecevit'in 
Eyübağlu·Topuz ekibini tuttuğu "ima" edildi. Sonuç ise bunlar için de şaşır
tıcı oldu, Gençlik Kolları, istanbul, Ankara, Diyarbakır, Kayseri kurullay ve 
kongrelerinin neden "demokratik" olmadığı ortaya çıktı, Btitün bu anti-de· 
makraıik uygulamalara karşın, muhalefet' çok küçük sayılabilecek bir farkla 
kaybetti . 

Kaybedenler bir de "CHP Dışındaki ilericiler" oldu. Bunların çok bü
yük bir bölümU kaybetti. "Çok yazarız, çok basarız, böylece etkileriz" iyim· 
serliği ciddi bir darbe yedi. Eıkilemek için tutarlı olmak gerekiyor, 

Yurt gezilerinde bu soruya de�işik 
biçim ve niteliklerde cevap vermişti Ece
vit. 

Köylülük olan yerlerde: 
"- Köylü iktidarı kuraca�ız!" demişti 
Kırıkkale gibi işçi kentinde: 
"- ışçi iktidarı kuracaitız!" 
Köylülük ve işçiliRin bulundultu yö· 

relerde ise:-
"- İşçi ve Köylü iktidarı olacaltız!" 
Samsun ilinin Havza ilçesinde ise ikti

darın kuruluşu şöyle olmamış mıydı?� 
"- İşçi, köylü ve esnaf iktidarı kura

caRız!.." 
Şimdi Ecevit buna yeni bir şey daha 

ekliyordu: 
"- Marangozların iktidarı olacaRız! .. " 
Ufuktaki CHP iktidarının ne olup 01-

mayacaitı sorusuna verilecek daha ciddi 
cevaplaıla geçirilecek zaman yoktu, 

O sorunun cevabı iktidar olunduktan 
sonra aranacak tı ! .. 

Şimdi bunların sırası deRiidi! .. 

MENGENE ARASI... 

Ecevit'in kurultayı açış konuşmasın
da, tartışma alanlarını mümkün olduitu 
oranda dar tutmaya çalıştlRı dikkatten 

Bu konudaki 
feti mindere 
taktiltine yöneliktL 

Peki, CHP 
tusundan 
CHP'nin do�rultusunun 
bir kongrede tartışacak 

Bu soruları Ecevit'e 
medi. 

Uçağın 
çekilmişti. 
riyle (O da 
patmak" kaydıyla) 
müt.efekkir'leriyle 
maya hazırlanıyordu 

BAYKAL 

Kurultayın 
halefet adına 
niz Baykal, 
Genel Başkanının 
alanlar içinde 
IçeriRinden 
etkilemeye çalıştı. 

Aslında 
mn Ecevit'den 
yönleri yoktu. 
üzerinde biriken 
ilişkin eleştirileri 
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katmadan; hükümet ko
notlarına kanştı gitti... 

genel başkanlık müca
Ecevit'in demeç ve 

gözönüne alınıp, son kurul' 
yamna konsa ortaya 

(CHP'liIeri ve "CHP'den 
üzmesi pahasına) tek 

idi! ... Ostelik nev
daha da belirgin hale 

ÖNCE KURBAN! 

programıyla, Genel Başka
CHP'nin Türkiye 

kara tahta önünde 
yazı yazmaklan öte 

görünüm taşımadı. 
kara tahtada iz bı, 

ise yanyana geti
somut bir bütün oluş

yönetimini, genel başkanı 
alanlarındaki yazar 

çıkaran uyarı ve 
zıplama noktalarına 

geniş anlamıyla bu 
kompleksi n tesci

takılan, ancak kulaktan kulaRa kendile
rine kadar gelebilen haberlere hak. verdi
ler bu görünüm karşısında ... 

Yer yer gazetecilere karşı giriştikleri 
saldırılar ve muhalif sözcüJerin konuş
malarına karşı tribünlerde sergiledikleri 
çirkin tablolar, 23, Kurultayın Topuz'cu 
gençlerini gözler önüne serdi. 

Raporcu'luk gelene�iyle beslenen 
"dinamizm" bu kadardı! ... 

TEK SESLI KORO 

Kurultayın, 1400 dolaylarındaki de
lege sayısına getirdigi gözlem yenilikleri 
içerisinde belki de en şaşı.rlıcı olanı "ba-
:oın"la ilgili olanıydı. , 

Beş duyularıyla kurultayı yaşayan 
delegeler, öbürglin ellerine aldıkları gaze
Lelerde, olayın ne denli cılız çizgilerle ve 
tek yan lı dizginlerle yansıtlldlRınl görün
ce hayretler içinde kaldılar ... 

tki-üç yazar çizerin dışında, b�ın 
kısmını dolduran kalabalıRın CHP GencI 
Merkez orkestrasından öte bir şey olma
dıRı, doRrusu bu ya, hem de pek hantal 
çizgilerle sergilendi .. 

A'dan Z'ye kadar Ecevit'e kalem aç' 
manın ipin ucunu "Genel Sek· 

CHP Kurultay'ı bitti. Kazananlar oldu, kaybedenler 
yalnız Baykal'ıo başkanlığındaki muhalefet değiL. Asıl 
şındaki ilericiler". Daha doğrusu bunların önemli bir 

ilerici kalemler, iki istisna dışında, bütün ağırlıklarını 
binden yana koydular. Cumhuriyet'ten Mustafa 
Örsan Öymen'in dışında yazılar ve haberler Genel Merkez 
Eyüboğlu-Topuz için çalıştı. Trabzon'da yapılan bölge 
üstelik toplantı bitip Ecevit Ankara'ya dönünce, Ankara 
resmi ilan gibi bütün ilerici gazetelerin birinci sayfa
okuyucular, Trabzon'da yapılan toplantıdan önce "Ecevit 
ğını" öğrenmiş oldular. 

Eyüboğlu·Topuz ekibini desteklemek için neler 
artan ölçüde "güzel programların" uygulamaya konulmuş 
du. "Kağıt üzerinde kalacak güzel programlar yapmaktansa 
meyecek bir program hazırlamanın" ustalık olduğu bile 
programının "mecliste temsil edilen partiler arasında 
da keşfedildi. Ekmekçi'nin deyimi ile "Ecevit öksürse" 
dan Ecevit'in kişiliğine "istisnai methiyeler" düzüldü. 
Eyübağlu·Topuz ekibini tuttuğu "ima" edildi. Sonuç 
tıcı oldu, Gençlik Kolları, istanbul, Ankara, Diyarbakır, 
kongrelerinin neden "demokratik" olmadığı ortaya 
makraıik uygulamalara karşın, muhalefet' çok küçük 
kaybetti . 

Kaybedenler bir de "CHP Dışındaki ilericiler" 



deki hoşnutsuzluklarında haklıydılar. 
Ancak, Genel Başkan bu yöne· 
tim kabuA'undan hoşnut olduA'unu za
man zaman unutuyorlardJ. 

Bu yönüyle de, Ecevit'in bir genel 
sekreterden çok "Katib-i umumi" işlevi 
görecek bir hey 'et peşinde olduRunu 
görmezlikten geldikleri oluyordu. 

Herşeye ra�men genel kurul, ilk gün 
çok çarpıcı bir işaret veriyordu. Kurul
lay BaşkanlıA'1 için yapılan seçimi mu
halir aday ancak 134 oy farkıyla kaybe
diyordu. 

Bunca kongre yolsuzluklarına ra�
men aradaki fark sadece 134 oy idi. ör
neRi n bir İstanbul kongresinde demokra
tik yöntemlere sadık kalınsa, kurullay 
sonu!!da seçilen yöneticiler CHP hangal"" 
larına itilmek zorunda kalacaklard!. .. 

MADALYONUN ÖBÜR YÜZÜ .. 

Genel BaşkılnlıRa yeniden seçilen 
Ecevit'e 1324 oy çıkıyordu. Sandıktan 
83 geçersiz oy çıkmıştı. Bunun 34 'ünün 
üzerinde herhangi bir isme rastlanmıyor
du_ DiA'er geçersiz 49 oy pusulasının jze
rinde ise "Rahşan Ecevit" isminin okun
duRu söyleniyordu ... 

B .. görüntüler., kurultaydan 4S0'ye 
karşı 900 ile çıkacaklarını tahmin eden 
genel merkezcilere örgüt yapısında {Itılan 
şamar niteli�i taşıyordu .. 

Daha önceki kurultaylarda yeri göA'ü 
inleten "Umudumuz Ecevit" seslenişi 
ise bir kez bile tekrarlanmıyordu .. 

Sadece taktik planlarda ihtiyaç du
yuldukça"Halkçl Ecevit" demekle yeti
niliyordu .. _ 

CHP içinde ciddi bir gücü temsil et
meyen Kamil KırıkoRlu ise ifade ettiRi 
düşüncelerin CHP'de "göstermelik" dü
zeyde kaidıA'ı sürece dinlenebileceRini 
kanıtlıyordu .. 

• HEM AYDIN, HEM DÜŞMAN! 

Kurultayı açış konuşmasıyla başla
yan Eec-vit çekilişi, programın kabulü 
üzerine yapııA'ı k.:ınuşmayla en son sınır
larına çekiliyordu. 

1973 yılında "özgür İnsan" dergisi
nin çıkışıyla alevlenen aydın düşmanlıA:ı 
bu konuşmayla ölçüleri zorlayacak dere
keye vardınlıyordu. Bütün olgular, Ece
vit yönetiminde, solda yapay görünüm
ler bırakarak CHP\nin saRa yönelişi anla
nuna gelmektedir. 

EyüboA:lu-Topuz ikilisine ve son çö
zümde Ecevit'e tercüman olan delegeler 
kurultayda yaptıkları konuşmalarda bu 
konuda bol bol örnekler sergilediler. 

Yakın zamana kadar muhalif kanada 
mensup olan ve milletvekilliA:i vaadi al
dıktan sonra Topuz'a çarkettiRi ileri sü
rülen çat.aJca Belediye Başkanı Çatla
yan Ege "üniversitede iki evladı okuyan 
bir anne olarak" yaptlRı konuşmada: 

"- Faşizm ülkemizde tıkır tıkır tırma
nıyor" diyordu. 

ElazlA"ın AP'li eski belediye başkanı, 
yeni CHP il başkanı Şükrü Kaçar "İkti
dara giden nurlu yolun Ecevit'in önderli
�jnde gerçekleşeceRini" belirttikten son
ra "Oniversitede okuyan bir çocuA'un 
babası olarak şöyle sesleniyordu: 

"- Devrimci bir parti olarak .iktidara 
gelmeye mecburuz. Bir gemi kalkıyor bu 
limandan. Biz bu gemiyi kaçırmaya
lım!" 

CHP 'li delegeler: Huzurauzluk! 

Kongre oyunlarıyla kurultaya gelen 
eski CGP'li Kayseri Iı Başkanı Mehmet 
Gümüşlü'nün "Sayın Kurultayın devrim
ci delegeleri" şeklinde başlayan konuş
ınası, Genel Başkanına yakışır biçimde 
devam ediyordu: 

"- CHP'nin haremine, CHP'nin dışın
daki solu sokmayacaA:ız. Orası namusu
muzdur! .. " 

CHP, hiç de tabanı temsil etmeyen 
bir geri çekilişin hesabını bu komplek
se ödetiyordu. Gerisi ayrıntı idi._. 
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demekle yeti

temsil et
ifade ettiRi 

"göstermelik" dü
dinlenebileceRini 

DÜŞMAN! 

konuşmasıyla başla
çekilişi, programın kabulü 

son sınır

İnsan" dergisi
düşmanlıA:ı 

zorlayacak dere
olgular, Ece

görünüm
yönelişi anla

zümde Ecevit'e tercüman olan delegeler 
kurultayda yaptıkları konuşmalarda bu 
konuda bol bol örnekler sergilediler. 

Yakın zamana kadar muhalif kanada 
mensup olan ve milletvekilliA:i vaadi al
dıktan sonra Topuz'a çarkettiRi ileri sü
rülen çat.aJca Belediye Başkanı Çatla
yan Ege "üniversitede iki evladı okuyan 
bir anne olarak" yaptlRı konuşmada: 

"- Faşizm ülkemizde tıkır tıkır tırma
nıyor" diyordu. 

ElazlA"ın ElazlA"ın AP'li eski belediye başkanı, 
yeni CHP il başkanı Şükrü Kaçar "İkti
dara giden nurlu yolun Ecevit'in önderli
�jnde gerçekleşeceRini" belirttikten son
ra "Oniversitede okuyan bir çocuA'un 
babası olarak şöyle sesleniyordu: 

"- Devrimci bir parti olarak .iktidara 
gelmeye mecburuz. Bir gemi kalkıyor bu 
limandan. Biz bu gemiyi kaçırmaya
lım!" 

eski CGP'li Kayseri Iı Başkanı Mehmet 
Gümüşlü'nün "Sayın Kurultayın devrim
ci delegeleri" şeklinde başlayan konuş
ınası, Genel Başkanına yakışır biçimde 
devam ediyordu: 

daki solu sokmayacaA:ız. 
muzdur! .. " 

CHP, hiç de tabanı 
bir geri çekilişin hesabını 
se ödetiyordu. Gerisi 



• •• 

DIYARBAKıR'DA ORTBAS 
• • • 

EDILMEK 
• 

ISTENEN CINAYET 
YüRüYÜŞ'ün bundan önceki sayıla

rında, Diyarbakır'da özellikle son aylar
da yoğunlaşan gelişmeler üzerinde du· 
rulmuştu. MC'nin özellikle MSP kanadı 
tarafından tırmandırılan olaylar zinci
rine geçtiğimiz günler içinde eklenen 
şiddet halkalarının yankısı sürüyor. 

MTTB'li saldırganlar tarafından sür· 
dürülen harekat kesilmiş değiL. 23 Ka· 
sım'da Tıp Fakültesini hedef alan ve bir 
kaç koldan geliştirilen saldırı ile birlik· 
te, gelişmeler daha da ilginç bir nitelik 
almaya başladı. 

Sabah saatlerinde yapılan ilk saldırı
dan sonra MTTB'liler geri çekilmişler
di. Çekilen "öğrencilerin" ardından, 
devreye polis gir.iyordu. Polisin sis bom
baları ve göz yaşartıcı bombalarla tak
viyeli olarak yürüttüğü saldırının hedefi, -Tıp Fakültesi ile sınrlı kalmadı. Saldırı, 
yaygınıaştırılarak, şehirdeki caddeleri ve 
bu arada halkı da kapsamına alacak bo
yutJara ulaştırıldı. 

MCnin ateşlediği fiti�n ardı, bazı 
kişilerin gözaltına alınmalarıyla geldi. 
Göz altına alınanların arasında Diyar· 
baku Belediye Başkan Yardımcısı Ke
mal Ezber ve Mardin Kapısı Sağlık Oca
ğı doktoru Ergün de bulunuyordu. 

Yukarıda adı geçenlerin gözaltına 
alınmalarında ilginç bir yan var. Ezber 
ve Ergün bir gün önceki saldırılar sırasın· 
da MTTB'li akıncılar ta�fından komaya 
sokulan SSK doktoru arkadaşlarını ziya
ret etmişlerdi. 

Gözaltına alınan Ezber ve Ergün, di
ğer 35 kişi ile birlikte Adliye'ye sevke
dildi. Savılıktaki gelişmeler ise daha da 
ilginçti. Adliye'de, Ezber ile Ergün'ün 
gözaltına alınma gerekçelerini SOr.1o bir 
görevliye "emrin büyük yerden, 1. Şube 
şeflerinden geldiği" cevabı veriliyordu. 
Cevabı veren, bunun dışında "başka bir 
neden olmadığını" da sözlerine ekliyor
du. 

Gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı. 
Kemal Ezber de bunların arasında. Ayrı-

ca 4 kişi hakkında da gıyabi tutuklama 
kararı verildi. Haklarında gıyabi tutuk· 
iama kararı verilenler arasında, MTTB'· 
liler tarafından saldırıya uğrayan SSK 
doktoru ve Geneı.iş Şube Başkanı da 
bulunuyor. 

Bunlar, MC'nin Diyarbakır'daki tır· 
manışı "öğrenci çatışması" sınırları 
içinde tutmaya niyetli olmadığını açık 
bir biçimde ortaya koyuyor. Işin içine, 
"verilen emirlerie" Belediye Başkanı'· 
nın ve sendika yöneticilerinin de katıl· 
ması, MC'nin Diyarbakır'daki yıldırma 
ve sindirme harekatının geniş kapsamlı 
tutulduğunu gösteriyor. 

poLis takviyeli MTTB'liIer tarafından 
yürütülen saldırıların ardından, sürek av
ları geldi. Estirilen terör, bütün şehri 
kapladı. Olaylar bu düzeyde gelişirken, 
Adana'da Makina Mühendisleri Odası'n· 
da çalışan bir gencin gözaltına alınması 
yeni sonuçlar doğuruyor. 

Diyarbakır'da yakalanan bu gencin 
üzerinde, basında açıklandığı kadarıyla, 
"bazı bildiri ve broşürler" bulunuyor. 
Bu, MC iktidarının özellikle Malatya ve 
Gaziantep operasyonları ile birlikte 
geliştirdiği bir yöntem. Yakalananların 
üzerinde hep "önemli bazı belgeler" bu
lunuyor. Bu belgeler, yakalanan kişinin 
konuşturulması için bazı "zorlamaları" 
haklı ve yerinde göstermektedir güya. 

Bu çerçevede, gözaltına alınan ısmail 
Gökhan Edge adlı öğrenciye günlerce 
işkence yapılıyor. Bu arada, olayın bo
yutlarını daha da artırma çabası içinde
ki iktidar, bir ayağını da, yakalanan gen· 
cin çalıştığı Adana'ya atmıştır. Adana 
polisi harekete geçiyor. Adana Makina 
Mühendisleri Odası, polis baskını sonu
cunda arama·tıramaya tabi tutuluyor. 
Bütün. bu gelişmeler basında sansür edi
liyor. 

25 Kasım'da gönltına alınan öğrenci, 
28 Kasım'da Tıp Fakültesi'ne gönderili
yor. Ancak Edge'nin hastahaneye gön· 
deriliş biçimi hayli ilginçtir. 

burjuvcu:inin d'Mtim çemberi içinde, ö"löMJlen .ol .,"ırlorın eL· 
okuyucuya ,ante lHfri��1ı. D�rno"rot. ilerici ve de "devrimc l" 
'On6UZ ytmJrlar m.ucu' tabii . . Ama IGIt ,öriinme.inde! .. 

ideolojllı ald,. ue çarpıtma altınları içind. Mp.i va,.; ufacık 
Ilericilike, devrimcilile evet oma Wnim ,özetimimdt! ... 

,ırt çeviren gazetenin .onu Politika'nın .onu ... DISK iist yö· 
milyon liralık ,ermayııin;n yüzde 62',1 satm alınan Po/Wko 'nın 
DISK Oenel Sekretır; Mehmet Karaca'ya o lt... 

yüzde 5'lik hiuenin de gene DISK ii., yönetiminden Rıza Gü
ile,.i,iiriiliiyo,.. 

Politika Duı m Yayım Anonim Şirketi Yö,ıeli", Kurulu 
Türkler yapıyor ... 

Kurulunun diRe,. üyeleri ufalt paylarıykJ I.moil Cem ve Ercan 
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DoAu 'da MC tahrikleri sürüyor. 

1. Şube'den hastahaneye bir telefon 
geliyor. Şube'de "hastalanan bir pOlis 
için ambülansa ihtiyaç vardır". Ambü
lans gönderiliyor. Ancak 1 Şube'den 
ambulansa verilen, bir polis değil, bir 
ölüdür. Ambulaos sürücÜıeri önce cesedi 
almak istemiyorlar. Ancak polislerin 
baskıları sonucunda cesedi alarak Tıp 
Fakültesi'ne götürüyorlar. 

Iddialara göre, aynı günün akşamı, 
Vali ve bölgenin MIT yetkilisi, Adliye'de 
görevli savcı ve hakimlere bir ziyafet ve· 
riyor. Adliye'deki görevlıerden bir bölü
mü, yine iddialara göre bu ziyafete katı
lıyorlar. Aynı gece, Tüccarlar Klubü'nde 
40-50 polis eğlenmektedir. 

Bu arada, ölümle ilgili olarak bir de 
rapor alınmaya çalışılmaktadır. Nuriye '" 
adındaki bir polis do.ktorundan . ölüm 
raporu alınıyor. Bu rapora göre ölümün 
nedeni "böbrek hastalığı"dır. 

Daha da ilginç olanı ise, hastahaneye 
gönderilen öğrencinin cesedinin halka 
açık tutulnusıdır. Bir aralar "gözaltına 
alındığında hap içerek intihM ettiği ve 
bu nedenle kimliAinin tesbit edilemedi· 
ği"söylentileri yayılan öArencinin bu şe
kilde teşhir edilmesinden amaç, aynı Be· 
lediye Başkan· yardımcısının gözaltın:ı 
alınmasında olduAu gibi, halka gözdağı 

vermek "MCnin ve güçlerinin nelere ka
dir olduğunu" kanıtlamaktır. 

Bunlar olurken, Hastah.ilJle personeli 
de gözdağı altında tutulmiiiktadır. Hasta. 
haneden gelen bilgilere göre, ölinin vü
cudu üzerinde sipn yınıklvı bulun
mıktıdır. Ayna kol kemiklerinin kınl
mış olduğu ve ayık altluında siyah le. 
kelerin bulunduğu da, cesedi görenlerin 
anlattıkiMI ariilSlndadır. 

Gelişmelerin diğer bir ilginç yanı da 
Savcının, üzerine dü�en görevleri ihı et· 
mekten sakınmas.. Savcının cereyU1 
eden olayları bütünüyle ilgisiz bldıi. 
görülüyor. Anak, ortada bir öIÜflÜn bu
lunması ve olaylara tepkilerin artImSI 
üzerine savcı harekete geçiyor. AllQk 
savcı h:ırekete geçtiiinde bir ba�b 
gelişme daha ortaya çıkıyordu: Tıp fı
kültesi bölge h:ıst.ıh:ınesinde, otopsi ya· 
paak bir doktor bulunlft.lyordu! 

Şu .nd. Oiyarb.ıkır'da yaYım söy' 
lentilere göre, cesedin buı p.ç:ıIMJ, 
otopsi için Ankara'ya, Hicettepe Tıp hı· 
kültesine gönderilmiş. Cesedin buaüne 
kadar bekletilmesinde ayrı bir :ıımç gö
zetilmektedir. Herh:ılde cesedin çürüme
si ve işkence izlerinin silinmesi beklenil
mektedir. 
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şehirdeki caddeleri ve 
kapsamına alacak bo

ateşlediği fiti�n ardı, bazı 
alınmalarıyla geldi. 

alınanların arasında Diyar· 
Başkan Yardımcısı Ke

Mardin Kapısı Sağlık Oca
bulunuyordu. 

geçenlerin gözaltına 
bir yan var. Ezber 

önceki saldırılar sırasın· 
akıncılar ta�fından komaya 
doktoru arkadaşlarını ziya

Ezber ve Ergün, di
birlikte Adliye'ye sevke

gelişmeler ise daha da 
Ezber ile Ergün'ün 

gözaltına alınma gerekçelerini SOr.1o bir 
büyük yerden, 1. Şube 

cevabı veriliyordu. 
dışında "başka bir 

da sözlerine ekliyor

Gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı. 
bunların arasında. Ayrı-

da çalışan bir gencin gözaltına alınması 
yeni sonuçlar doğuruyor. 

Diyarbakır'da yakalanan bu gencin 
üzerinde, basında açıklandığı kadarıyla, 
"bazı bildiri ve broşürler" bulunuyor. 
Bu, MC iktidarının özellikle Malatya ve 
Gaziantep operasyonları ile birlikte 
geliştirdiği bir yöntem. Yakalananların 
üzerinde hep "önemli bazı belgeler" bu
lunuyor. Bu belgeler, yakalanan kişinin 
konuşturulması için bazı "zorlamaları" 
haklı ve yerinde göstermektedir güya. 

Bu çerçevede, gözaltına alınan ısmail 
Gökhan Edge adlı öğrenciye günlerce 
işkence yapılıyor. Bu arada, olayın bo
yutlarını daha da artırma çabası içinde
ki iktidar, bir ayağını da, yakalanan gen· 
cin çalıştığı Adana'ya atmıştır. Adana 
polisi harekete geçiyor. Adana Makina 
Mühendisleri Odası, polis baskını sonu
cunda arama·tıramaya tabi tutuluyor. 
Bütün. bu gelişmeler basında sansür edi
liyor. 

25 Kasım'da gönltına alınan öğrenci, 
28 Kasım'da Tıp Fakültesi'ne gönderili
yor. Ancak Edge'nin hastahaneye gön· 
deriliş biçimi hayli ilginçtir. 

burjuvcu:inin d'Mtim çemberi içinde, ö"löMJlen .ol .,"ırlorın eL· 
okuyucuya ,ante lHfri��1ı. D�rno"rot. ilerici ve de "devrimc l" 
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yüzde 5'lik hiuenin de gene DISK ii., yönetiminden Rıza Gü
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Politika Duı m Yayım Anonim Şirketi Yö,ıeli", Kurulu 

lans gönderiliyor. Ancak 1 Şube'den 
ambulansa verilen, bir polis değil, bir 
ölüdür. Ambulaos sürücÜıeri önce cesedi 
almak istemiyorlar. Ancak polislerin 
baskıları sonucunda cesedi alarak Tıp 
Fakültesi'ne götürüyorlar. 

Iddialara göre, aynı günün akşamı, 
Vali ve bölgenin MIT yetkilisi, Adliye'de 
görevli savcı ve hakimlere bir ziyafet ve· 
riyor. Adliye'deki görevlıerden bir bölü
mü, yine iddialara göre bu ziyafete katı
lıyorlar. Aynı gece, Tüccarlar Klubü'nde 
40-50 polis eğlenmektedir. 

Bu arada, ölümle ilgili olarak bir de 
rapor alınmaya çalışılmaktadır. Nuriye '" 
adındaki bir polis do.ktorundan 
raporu alınıyor. Bu rapora göre ölümün 
nedeni "böbrek hastalığı"dır. 

Daha da ilginç olanı ise, hastahaneye 
gönderilen öğrencinin cesedinin halka 
açık tutulnusıdır. Bir aralar "gözaltına 
alındığında hap içerek intihM ettiği ve 
bu nedenle kimliAinin tesbit edilemedi· 
ği"söylentileri yayılan öArencinin bu şe
kilde teşhir edilmesinden amaç, aynı Be· 
lediye Başkan· yardımcısının gözaltın:ı 
alınmasında olduAu gibi, halka gözdağı 

de gözdağı 
haneden 
cudu üzerinde 
mıktıdır. 
mış olduğu 
kelerin bulunduğu 
anlattıkiMI 

Gelişmelerin 
Savcının, üzerine 
mekten 
eden olayları 
görülüyor. 
lunması 
üzerine savcı 
savcı h:ırekete 
gelişme daha 
kültesi bölge 
paak bir doktor 

Şu .nd. 
lentilere 
otopsi için 
kültesine 
kadar bekletilmesinde 
zetilmektedir. 
si ve işkence 
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KURULTAYDAN IKI NOKTA : 
�DEMOKRATL 

• • 

VE ıŞÇı SıNıFı 
• PROGRAM SÖZKONUSU OLDUGUNDA "EVRENSEL OLABIL_

I 
MEK IçiN ULUSAL OLMA" ZORUNLULUGUNU GÖREN ECE-
VIT, DEMOKRASiYi GETIREBiLMEK IçiN DEMOKRAT OL-
MAK ZORUNLULUGUNUN DA FARKıNDA MI?  

• ECEVlrlN DEGiNDiGI "Işçi  TABANıNıN YOZDE 80 CHP'L1 
OLMASI" NE -ANLAMA GELIYOR? ECEViT NiçiN "TABAN
DA ÇAlı ŞARAK SENDiKA YÖNETIMINI ELE GEçiRME" 
TEHDIDINI SAVURMA GEREGINI DUYUYOR? 

METIN ÇULHAOCLU 

CHP sa� kaydıkça, sosyalizm, E
cevit için bir "kompleks" olmaya başla
dı. Genel Başkan, partinin bugünkü du
rumundan rahatsız olanlara, sosyalistleri 
küçümseyerek rahatlamalarını tavsiye e
diyor. Anlaşılan kendisi böyle rahatlı
yor. Başkalarının da böyle rahatlamala
rını istiyor. Bir kompleksi yenebilrnek i
çin, bir başka kompleks, üstünlük komp
leksi yaratmaya çalışıyor. 

EVRENSEL OLABILMEK içiN 
ULUSAL OLMAK 

CHP Kurultayı, bu çabanın örnekle
ri ile geçti. Son örneklerden biri, Ecevit 
paninin yeni programını savunurken or
taya çıktı. Ecevit, partinin yeni progra
mını eleştiren sosyalistleriı küçümseye
rek eleştirmeye özel bir çaba gösterdi. 
Sosyalistleri "halkı tanımamak" ve "çe
viri kitapların takliıçisi" olmakla suçla
dı. Oysa Ecevit'e göre, CHP 'n;" yeni 
programı "ulusal", böyle olduğu için de 
"evrensel"di. 

"Ulusal olmayan, evrensel olamaz
dı; evrensel olabilmek jçin ulusal olmak" 
gerekiyordu. 

Bu sözlere katılmamaık mümkün de
ğiL. Bu sözlere katılanların en başında 
sosyalistler gelir. Çünkü CHP liderinin 
sözleri, sosyalist düşüncenin yıllar önce 
yaptığı bir tesbitten kaynaklanıyor_ Ya
ni, CHP liderinin ve onun kayıtsız şart
sız destekleyicilerinin, kendi kompleks
lerini yenebilmek için küçümsemeye ça
lıştıkları sosyalist düşüncenin ve hareke
tin yaptığı bir tesbitten. 

DEMOKRASIYI GETIREBILMEK 
IçiN DEMOKRAT OLMAK 

Sosyalistlerin çözümlemeleri, evren
sel ve somut verilerden kaynaklanıyor. 
Bunun için de bu çözümlemelerin yine 
evrensel ve somut geçerlilikleri var. "Ev
rensel olabilmek için ulusal olmak" bun
lardan biri. Ancak en az bunun kadar ge
çerli olan bir başka çözümleme daha 
var: Genel olarak demokrat olabilmek i
çin özel olarak demokrat olmak. Başka 
bir deyişle, kendi içinde demokrat un
surları etkisiz kılmaya çalışan bir örgüt, 
tutarlı bir demokrasi savunucusu ola
maz. Kendi içinde demokrasiyi yerleşti
remeyen bir parti, ülkeye demokrasiyi 
getiremez. 

CHP'nin bu çelişkisi çok açık bir 
biçimde ortaya çıktı. Bu çelişki "CHP' 
nin ülkeye demokrasi getireceği", CHP' 
nin kayıtsız şartsız desteklenmesi için 

en "güçlü" kanıt olarak ileri sürüldüğü 
bir dönemde ortaya çıktı. Bu tezin sa
hipleri, "ilerici yazarlar", kurultay bo
yunca bununla uğraştılar. Nasıl örtecek
lerdi bu çelişkiyi? 

HALKı NE ILGILENDIRIYOR? 

Çeşitli yollar denendi. .Kimileri, ku
rultay salonunu yalancı pehlivanlar gibi 
arşınlayıp. zamanı geldiğinde bar fedai
leri gibi davranan Gençlik Kolları üyele
rini "anti demokratik baskıların sorum
lusU" yaptı. Bu gençler, "Eyüboğlu'nun 
kamburu" idiler. Eyüboğlu, böyle temi
ze çıkarıldı. 

Özel olarak Eyüboğlu'nu değil, ge
nel olarak CHP yönetimini temize çıkar
mak isteyenler ise daha farklı yöntemler 
izlediler. Bunlardan bir bölümüne göre, 
kurultayda "demokrat sözlerin büyük 
tezahüratla karşılanması" CHP'nin de
mo,l<.ratlığı için başhbaşına bir güvence 
teşkil ediyordu. Böylece CHP Kurultayı 
gerçekten "demokratik kurultay�' olu
yordu. 

Bir başka "ilerici" yazar ise Ecevit 
(çok ıükür) henüz SO yaıında olduğu 
için seçilecek genel sekretere ancak "ka
tiplik" görevini yakıştırarak, olup biten
lerin hiç de önemli olmadığını kanıtla
maya çalışıyordu. 

Ama, çelişkinin üzerine daha hızlı 
bir biçimde gidenler de oldu. Açıkça şu 
söylendi :  Halk en çok demokrasi ile ilgi
leniyordu. Halk yalnızca MC'den kurtul
mak, demokrasiye kavuşmak istiyordu_ 
DemOkrasiyi getirecek olan partinin 
kurultayının, demokratik bir biçimde o
luşup, demokratik bir biçimde siirmesi 
önemli değildi ve kimseyi ilgilendirmi
yordu. 

DAHA ÇOK "DEMOKRASI" IçiN 

Yukarıdaki mantık, bazı "ilerici"le
rin benimsediği en yeni demokrasi anla
yışının en son ve en uç örneklerinden 
biri. 

Daha önceki suskunlukları çok da
ha büyük bir açıklıkla sergileyen bir ör
nek. CHP'nin bazı yerel kongrelerinin 
soyadı tekerlemelerine yol açacak ölçü
de anti demokratik yöntemlerle oldu 
bittiye getirilmesine bir iki yazar hariç 
kimse karşı çıkmadı; çünkü CHP "de
mokrasi getirecekti". 1 Mayıs gösterile
rine katılan bir CHP 'linin parti onur ku
ruluna verilmesi üzerine kimse tek satır 
yazmadı ;  çünkü CHP "demokrasi getire· 
cekti". Sendikaların, sosyalist yönetici-

lerden arındırılıp CHP'liIeştirilmesine 
yönelik eşi görülmemiş "üç kağıt" cam
bazlıklarına kinse ses çıkarmadı; çünkü 
CHP " demokrasi getirecekti" . 

Şimdi CHP Genel Başkanı'nın, da
ha çok "demokrasi" getirebilmek için 
demokratları ve sosyalist hareketi daha 
çok karşısına almak istediği anlaşılıyor_ 
CHP'nin, sosyalist hareketi, sendikal ha
reket aracılığıyla kıstırıp etkisiz kılma 
niyetleri CHP liderinin kurultay konuş
malarından ortaya çıkıyor. 

Ecevit, ilerici sendikal hareket için
de gerçekleştirilen anti demokratik tas
fiyeleri yeterli bulmuyor. Açıkça, daha 
"temizlenmiş" ve daha güdümlü bir sen
dikacılık istiyor. Bir de tehdit: Eğer sen
dikalar istediği çizgiye gelmezlerse parti
si, tabanı zaten % 80 CHP'Ii olan işçile
rin arasında "karınca gibi çalışacak" ve 
"tabandan tavana" bir yöntemle sendi
ları ele geçirecek. 

TEHDIT, NIYET VE GOLDORO 

Niyet ve tehditle birlikte, güldürü de 
burada ortaya çıkıyor. Çünkü, Ecevit'in 
bu sözleri, karşı tarafı da düşünerek ha
zırlanmış bir danışıklı tehditle n öte an
lam taşımıyor. Güldürünün birinci yanı, 
burada. 

Ikinci yanı ise, CHP'nin "karınca gi
bi çal ışarak sendikal hareketi tabandan 
tavana yanına çekme" girişimine ilişkin_ 
Çünkü CHP'I; yöneticilerin ve onların 
çevresindeki " ilerici " lerin küçümsedik
leri sosyalist düşüncenin ortaya koydu
ğu ve her zaman kanıtlanan bir doğru 
var: işçilerin belirli bir siyasaı doğrultu
da yönlendirilebilmeleri, niyetlere değil, 
nesnel ve öznel koşullara bağlı. 

Nesnel koşullar, ülkenin ekonomik 
durumuna, ö7l1el koşullar da işçilere yö
nelen siyasal örgütün niteliklerine iliş
kin. Türkiye'nin nesnel koşulları, örne
ğin bir Almanya'da, Isveç'te olduğu gi· 
bi işçiıerin "nisbi refah" ortamında sos
yal demokrat şartlanmalara ya da CHP 
programındaki büyÜıü sözlere kapılmala
rına izin vermiyor. Hiçbir zaman da ver
meyecek. Türkiye'de sosyalist hareketin 
önündeki en büyük avantajlardan biri, 
bu. Bunun yanısıra, CHP'nin bünyesin
de işçi tabanında etkin çalışma yapabi
lecek hiçbir öznel güç yok. Işçilerin ço
ğunlukla CHP'ye oy vermeleri ise, CHP' 
ii ya da sosyal demokrat olmaları an la-

mına gelmiyor. 
Şu açıdan gelmiyor: Kapitalizmin 

sonucu olan nesnel koşullar, işçi kitlele· 
ri arasında kendiliginden anti-kapitllisı 
eğilimler doğuruyor. Anti-kapitalist eği
lim, kendi başına, politik bilinç ya da 
sosyalist bilinç anlamına gelmiYQr. Poli· 
tik bilinç, başka. Bu nedenle, anti-kapi
talist eğilimlere sahip işçilerin, belirli bir 
dönem, AP'ye oy vermeleri, Tercüman 
okumaları ya da "CHP'li olmal;;m" çok 
doğaL. 

işçi sınıfına dışarıdan bilinç verile
bileceği ilkesi de bu noktıda ortaya Çı
kıyor. işçi sınıfına dışarıdan gelen bilinç 
sınıf mücadelesinin bütün alanlarını, te
meldeki işçi-işveren ilişkisinin dışındaki 
alanları da kapsayan bir nitelik taşıyor. 
Bu, sosyalist partinin işi. Ne CHP'nin, 
ne de sendikaların. işçi sınıfının siyual 
partisi, işçi sınıfı içindeki kendiliğinden 
ama henüz yetersiz anti·kapitalist bilinci 
genel sosyalist siyasal bilinçle bütünleşti
riyor . Kimilerinin bir türlü anlayamoııyıp 
"tekerleme" olarak niteledikleri ilke de 
burada ortaya çıkıyor: Sosyalist potansi
yelin sosyalist güce çevrilmesi. 

işçi sınıfı içinde güçlü bir sosyalist 
potansiyelin bulunduğu çok söylendi. 
Ama yine de çok tekrarlanması gereki
yor. Çünkü burjuvazinin uykularını ka
çıran bu potansiyeli CHP aracılığı ile 
"ehlileştirme" olanakları yok. Ne Türki
ye'nin ekonomik koşulları ne de CHP' 
nin elindeki silahlar (liderinin "istisnai 
kişiliği" dahil) buna elvermiyor. 

Bu nedenle, güldürü yönü bir yana 
CHP liderinin söylediklerini sosyalist ha
rekete karşı yeni bir "operasyon"un 
başlama sinyali olarak değerlendirmek 
ve sendikal hareketin üst yönetimi aracı
!ığı ile başlatılacak yeni girişimleri izle· 
mek gerekiyor. 

Çünkü önümüzdeki dönemde, CHP' 
nin sendikal hareket içindeki misyonu 
ancak hareketin tavanında şanslı. CHP, 
iktidarda bulunduğu dönemde, köylülü
ğe yaklaşmak için taban fiyatlarını kul. 
landı. Şimdi, sosyalist harekete karşı ve 
büyük burjuvazi adına sendikal harekete 
daha çok yaklaşmak istiyor. Ama bura
da, taban değil tavan fiyatları geçerli o
lacak. Çünkü, sendikal hareket burjuva
zi için çok daha önemli. Ve sendikaların 
tavanındaki yöneticiler de bu önemin 
farkındalar. 
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GETIREBILMEK 
DEMOKRAT OLMAK 

çözümlemeleri, evren
kaynaklanıyor. 

çözümlemelerin yine 
geçerlilikleri var. "Ev

olmak" bun
bunun kadar ge
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olmak. Başka 
demokrat un

çalışan bir örgüt, 
savunucusu ola

demokrasiyi yerleşti
demokrasiyi 

çok açık bir 

HALKı NE ILGILENDIRIYOR? 

Çeşitli yollar denendi. .Kimileri, ku
rultay salonunu yalancı pehlivanlar gibi 
arşınlayıp. zamanı geldiğinde bar fedai
leri gibi davranan Gençlik Kolları üyele
rini "anti demokratik baskıların sorum
lusU" yaptı. Bu gençler, "Eyüboğlu'nun 
kamburu" idiler. Eyüboğlu, böyle temi
ze çıkarıldı. 

Özel olarak Eyüboğlu'nu değil, ge
nel olarak CHP yönetimini temize çıkar
mak isteyenler ise daha farklı yöntemler 
izlediler. Bunlardan bir bölümüne göre, 
kurultayda "demokrat sözlerin büyük 
tezahüratla karşılanması" CHP'nin de
mo,l<.ratlığı için başhbaşına bir güvence 
teşkil ediyordu. Böylece CHP Kurultayı 
gerçekten "demokratik kurultay�' olu
yordu. 

Bir başka "ilerici" yazar ise Ecevit 
(çok ıükür) henüz SO yaıında olduğu 
için seçilecek genel sekretere ancak "ka
tiplik" görevini yakıştırarak, olup biten
lerin hiç de önemli olmadığını kanıtla
maya çalışıyordu. ıyordu. ıyord

Ama, çelişkinin üzerine daha hızlı 
bir biçimde gidenler de oldu. Açıkça şu 
söylendi :  Halk en çok demokrasi ile ilgi
leniyordu. Halk yalnızca MC'den kurtul
mak, demokrasiye kavuşmak istiyordu_ 
DemOkrasiyi getirecek olan partinin 
kurultayının, demokratik demokratik bir biçimde o
luşup, demokratik demokratik bir biçimde siirmesi 
önemli değildi ve kimseyi ilgilendirmi
yordu. 

DAHA ÇOK "DEMOKRASI" IçiN 

Yukarıdaki mantık, bazı "ilerici"le
rin benimsediği en yeni demokrasi anla
yışının en son ve en uç örneklerinden 
biri. 

Daha önceki suskunlukları çok da
ha büyük bir açıklıkla sergileyen bir ör
nek. CHP'nin bazı yerel kongrelerinin 
soyadı tekerlemelerine yol açacak ölçü
de anti demokratik yöntemlerle oldu 
bittiye getirilmesine bir iki yazar hariç 
kimse karşı çıkmadı; çünkü CHP "de
mokrasi getirecekti". 1 Mayıs gösterile
rine katılan bir CHP 'linin parti ku

yönelik eşi görülmemiş "üç kağıt" cam
bazlıklarına kinse ses çıkarmadı; çünkü 
CHP " d" demokrasi getirecekti" . 

Şimdi CHP Genel Başkanı'nın, da
ha çok "demokrasi" getirebilmek için 
demokratları ve sosyalist hareketi daha 
çok karşısına almak istediği anlaşılıyor_ 
CHP'nin, sosyalist hareketi, sendikal ha
reket aracılığıyla kıstırıp etkisiz kılma 
niyetleri CHP liderinin kurultay konuş
malarından ortaya çıkıyor. 

Ecevit, ilerici sendikal hareket için
de gerçekleştirilen anti demokratik tas
fiyeleri yeterli bulmuyor. Açıkça, daha 
"temizlenmiş" ve daha güdümlü bir sen
dikacılık istiyor. Bir de tehdit: Eğer sen
dikalar istediği çizgiye gelmezlerse parti
si, tabanı zaten % 80 CHP'Ii olan işçile
rin arasında "karınca gibi çalışacak" ve 
"tabandan tavana" bir yöntemle sendi
ları ele geçirecek. 

TEHDIT, NIYET VE GOLDORO 

Niyet ve tehditle birlikte, güldürü de 
burada ortaya çıkıyor. Çünkü, Ecevit'in 
bu sözleri, karşı tarafı da düşünerek ha
zırlanmış bir danışıklı tehditle n öte an
lam taşımıyor. Güldürünün birinci yanı, 
burada. 

Ikinci yanı ise, CHP'nin "karınca gi
bi çal ışarak sendikal hareketi tabandan 
tavana yanına çekme" girişimine ilişkin_ 
Çünkü CHP'I; yöneticilerin ve onların 
çevresindeki " i" ilerici " l" lerin küçümsedik
leri sosyalist düşüncenin ortaya koydu
ğu ve her zaman kanıtlanan bir doğru 
var: işçilerin belirli bir siyasaı doğrultu
da yönlendirilebilmeleri, niyetlere değil, 
nesnel ve öznel koşullara bağlı. 

Nesnel koşullar, ülkenin ekonomik 
durumuna, ö7l1el koşullar da işçilere yö
nelen siyasal örgütün niteliklerine iliş
kin. Türkiye'nin nesnel koşulları, örne
ğin bir Almanya'da, Isveç'te olduğu gi· 
bi işçiıerin "nisbi refah" refah" ref ortamında sos
yal demokrat şartlanmalara ya da CHP 
programındaki büyÜıü sözlere kapılmala
rına izin vermiyor. Hiçbir zaman da ver
meyecek. Türkiye'de sosyalist hareketin 
önündeki en büyük avantajlardan biri, 
bu. Bunun yanısıra, CHP'nin bünyesin
de işçi tabanında etkin çalışma yapabi

Şu açıdan 
sonucu olan nesnel 
ri arasında kendiligin
eğilimler doğuruyor. 
lim, kendi başına, 
sosyalist bilinç anlamına 
tik bilinç, başka. 
talist eğilimlere sahip 
dönem, AP'ye 
okumaları ya da 
doğaL. 
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Bu, sosyalist partinin 
ne de sendikaların. 
partisi, işçi sınıfı 
ama henüz yetersiz 
genel sosyalist siyasal 
riyor . Kimilerinin 
"tekerleme" olarak 
burada ortaya çıkıyor: 
yelin sosyalist güce 

işçi sınıfı içinde 
potansiyelin bulunduğu 
Ama yine de çok 
yor. Çünkü burjuvazinin 
çıran bu potansiyeli 
"ehlileştirme" olanakları 
ye'nin ekonomik 
nin elindeki silahlar 
kişiliği" dahil) buna 

Bu nedenle, 
CHP liderinin söylediklerini 
rekete karşı yeni 
başlama sinyali 
ve sendikal hareke
!ığı ile başlatılacak 
mek gerekiyor. 

Çünkü önümüzdeki 
nin sendikal hareket 
ancak hareketin 
iktidarda bulunduğu 
ğe yaklaşmak için 
landı. Şimdi, sos
büyük burjuvazi 
daha çok yaklaşmak 
da, taban değil tavan 
lacak. Çünkü, sendikal 



ÇALIŞAN HALKıN KAZANıMLARININ 
ÇOCALDlCI DöNEMLERIN HEMEN AR
DıNDAN IKTIDARLARıN BUN LA R ı  GERI 
ALMAYA ÇALIŞMA DöNEMI BAŞLIYOR. 

HALKıN 1 9 7 1  ÖNCESI Dö
NEMDE YOCUN MüCADELELER SONU
CUNDA ELDE ETIıCı HAKLA R .  12 MART 
DöNEMINDE "KANUN KUVVETINDEKI 
KARARNAMELER" ILE GERI AlıNMAYA 

ÇAlıŞıLDı' BUNUN YANıSı R A ,  UYGU
LAMADAKI HER I LE R I  ADıM, DAHA 
SONRA ÇıKARıLAN BIR KARARNAME 
ILE ENGElLENMEYE ÇAlıŞıLDı' 

Kitlelerin hızla politize olmaları, iklidardak:leri 
yeni önlemler ,,,lmaya, sevkediyor. Önlemler, çeşitli 
isimler altında formÜıe edilir. Formülasyonlarda amaç 
giılidir. 

Işçi memur ayırımı konusu da bu tür formülas
yonlardan biridir. 

işçilerin ekonomik-demokratik mücadelesi yükse
lerek sürmektedir. Bu yükselişıe politik içerik ağır
lığını giderek artırmaktadır. Toplumda öncü sınıf olan 
işçilerin mücadeleleri ve kazanımları, tüm emekçi kit
lelere örnek olmaktadır. Emekçi kitleler çelişkilerin 
kaynağını görebilmekte, işçi sınıfının mücadelesini 
benimseyerek, mücadele. için ileri atılmaktadır. Bu 
mücadelede örgül!ü olmanın zorunluluğu biliniyor. 
Vazgeçilmez. yan ise, mücadelenin ekonomik-demok
ratik, ideolojik ve politik boyutlarının birlikteliğidir. 

Burjuva demokrasilerinde, hakların sınırı burjuva
zi tarafından belirlenmek istenir. Bu belirlenişte, işçi 
sınıfı ve tüm emekçilerin ekonomik mücadelesi, hele 
hele ideolojik ve politik mücadelesi için " uygunluk" 
söz konusu değildir. Mücadele için hak kitlelere ve· 
rilmez, verilmemiştir de. Kitleler burjuvazinin belirle· 
diği hak sınırlarını, bizzat mücadele ile aşmaya çalışır
lar ve aşarıar. 

ülkemizde memur denilen kesimin doğrudan po
litik mücadeleye katılma hakları halen yoktur. Me
murlara, partilere üye olma hakkı tanınmamıştır. Ay
rıca memurlar, tek taraflı tesbit edilen ücretlerle ça· 
lışmak zorundadırlar. Yani iş şartları ve ücretlerinin 
tesbitinde söz hakları yoktur. 

Sayıları milyonları aşan memur kitlesi burjuva 
kurallarının (yasaların) sınırlarını zorlayarak işçilerin 
kazanılmış haklarını kullanabilme mücadelesini 1965' 
lerden sonra hızlandırdılar. Örgütlü ve etkili ilk eylemi 
Sosyal Sigortalar Kurumu'nda çalışanlar 1967 yılında 
uygulamaya koydular. Örgütleri Sosyal.lş 53 gün sü· 
ren ve bir çok kazanımlar sağlayan bir grev uyguladı. 
Bu eylem, memur sayılanların ilk grevidir: 

Bir yandan da bizzat burjuvazinin koyduğu ku· 
rallar (yasalar) kullanılarak ve bu yasaların açık ol· 
mayan hükümlerinden yararlanılarak işçi olma, yani 
kazanılmış işçi haklarını kullanma yolu açıldı. En 
çok kullanılan yasa hükmü ise, burjuvazinin 1970'de 
sendikalar yasasında yaptığı bir değişiklikle getirilmiş 
olan kuraldır. Bu kural, işçilerin şan l ı  1 5-16 Haziran 
direnişlerine yol açan sendikalar yasasındaki değişik. 
liklerden, anayasa mahkemesince iptal edilmeyen bir 
maddedir. Bu maddeden 1970 yılından sonra memur 
sayılanların işçi olmalarını sağlayıcı unsur olarak 
yararlanılmıştır. Yine de bu madde ile getirilmiş olan 
"işçi olma" kıstası çok ilkeldir. ilkel kıstas, işçi ol
mada "bedeni çalışmanın üstün olması" dır. 

Bu yolu zorlayarak, işçi olanların ve işçilik hak· 
larını kul lananların sayısının giderek artması, işçi 
memur olayının egemen güçlerce sıcak tutulmasını, 
kazanılmış hakların da geri alınması için bazı düzen· 
lemelerin yapılmasını gündeme getirmiştir. Önlem dü· 
zenlemelerine geçmeden önce özet olarak işçi·memur 
olayının özünde yaıanları bilmek gerekiyor. 

öZET OLARAK ıŞÇI-MEMUR OLA Y I  

Dışa bağımlı çarpık Türkiye kapitalitmi v e  ser· 
maye sınıfı iktidarlarının, işçi sınıfı ve geniş çalışanlar 
kitlesini olabildiğince sömürü çemberi içinde hapset
ınek ve demokratik istemlerini engellemek için, ya
pay olarak yaratmak istedikleri sorunlardan biridir 
işçi·memur .. yrımı. 

BURJUVAZI 

KIMLERI MEMUR 
O kadar ki, işçinin ya da memurun tanımını yap· 

mak çok 70rmuşcasına kununun özü gizlenmekte, Çı' 
karları ortak geniş çalışan kitlelerin bölünmesi, kar· 
Şı karşıya getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bilinçli olarak yaratılan bu karmaşa içinde ser· 
maye smıfının politik sözcüleri, işçi· memur ayrımı 
konusunu yıllardır sürekli canlı tutumuşlar, "bu soru
nu kesinlikle çözeceğiz", "çözdük" "yine çözeceğiz" 
türünden politik baskı ve yaıınm aracı olarak kullana
gcimişlerdir. 

Oysa konunun özünde tüm çalışanların demokra· 
tik örgütlenme haklarının tanmmak istenmemesi, top· 
lu sÖzleşmeli·grevli sendikalılaşma özgürlüğunün ve bu 
uğurda verilen mücadelenin engellenmesi işlemi yat· 
maktadır. 

Zira memurların 1961 yasasında yer alanbiçim· 
sel sendikalılaşma haklarına dahi tahammül edemeyen 
sermaye sınıfı ve partileri, bir yandan geniş çalışan 
kesiminin ekonomik·demokratik istemlerini yasak ko
yarak önlemeye ve sömürü çarkını devam ettirmeye 
çalışırken, öte yandan yine emeğiyle geçinen mil· 
yonların siyasal etkinliğini bu yolla sınırlayabilmekıe· 
dir. 

işçiye ya da emeğiyle geçinme uğraşı verenlere 
memur denildiği zaman bugünkü düzenlemeler çer· 
çevesinde zaten kısıtlı olan toplu sözleşmeli-grevli 

Bunlar işçi 

sendikal hakkı geniş yığınların alınmış ve 
bunların siyasal partilere üye olması yasaklanmış olur. 

Işte, işçi-memur ayırımı diye bilinen ya da bir so· 
run Oılduğu söylenerek çözülmeye çalışıldığı belir· 
tilen olay budur. 

ÖNLEMLER BAŞLIYOR 

Konumuta dönerek, işçi memur olayının dünün· 
de gerçekleştirilmeye çalışılan önlemler dizisini an· 
latmaya çalışalım. 

Bunlar da memur 

iktidarların önlemler dizisi, kazanımların çoğal· 
dığı dönemin ertesine rastlıyor. Ortam ise 12 Mart dö
nemidir. Bu önlemler 12 Mart döneminden başlayan 
"kanun kuvvetinde kararnameler" dizisidir. Demokra· 
tik mücadeleler sonucu kazanılmış haklar (yasalarla 
belirlenen) 12 adet kararname ile geriye alınmaya 
çalışılmıştır. Uygulamada her ileri bir adım, bir karar· 
name ile engelienmeye çalışılmıştır. Ayrıca mevcut 
iktidarlarla Türk.iş, konuyu sürekl i  "çözüldü·çözÜıü
yor" çizgisinde tutarak puan toplama yoluna gitmiş
Jerdir. işçi.memur ayırımı konusu Türk.iş genel ku· 
nıllarında birincil konu olarak ele alınmış, konunun 
çözülmemesi halinde "genel grev uygulanacağı" karar· 
ları alınmıştır. Kararlar, I<onuyu çözmek için değil, 
kitleleri saflara çekmek ya da saflarda tutabilmek 
için, konu ile ilgi derecelerini anlatmak içindir. Aynı 
amaçla, gelmiş geçmiş hükümetler de konu ilc ilgilen· 
mişlerdir. i lgilenmelerinin sonucu 12 adet kararname 
ortaya çıkmıştır. Kararnamelerin tümünün ortak ka-
rakteri ise: 

1· Kazanılmış haklardan bir parçasını geri alması, 
2- Türk.iş ile birlikte hazırlanmış olmasıdır. 

KARARNAMELERIN 1 2  SAYILISI 

Bu konudaki kararnamelerin sonuncusu, yani 1 2  
sayılısı, CHP-MSP koalisyonu döneminde çıkarılmış· 
tır. Kararname ile getirilen kural ise Ecevit hüküme· 
tince uygulamaya sokulmamıştır. Getirilen kural, 
hangi kuruluşların "devletin asli ve sürekli işh�rjni ge
nci idare esaslarına göre yaptığınııı" tesbitinin bakan· 
lar kurulunca yapılmasıdır. "Objektif" gibi görünen 
bu kuralm siyasal iktidarların görüşüne göre subjek
tif olarak belirleneceği ortadadır. Belirlemeden kaçı· 
şın vebali ise koalisyon ortağı MSP'ye yüklenemez . 
Zira bugün bile CHP hala bu konuda net bir görüşe 
sahip değildir; ya da görüşünü açıklamış değildir. 

Ecevit hükümetince çıkarılıp uygulamaya sokula
maya n kararnamenin hemen aynısı MC iktidarı dö· 
neminde 1897 sayı ile yasalaştınlmıştır. Yasa ile geti· 
rilen kural ise, 6 ay içinde "hangi kuruluşların devle· 
tin asli ve sürekli görevini genel idare esaslarına göre" 
yaptığının tesbitidir. Bu tesbit 1975 yılının Kasım '" 
yında yapılmış ve kararname olarak resmi gazetede 
yayınlanmıştır. 

"DEVLETIN ASLI GöREVI" 

"Oevletin asli ve sürekli kamu hizmetini genel 
idare esaslarına göre yürütmekle" yükümlü olan ku· 
rumiarın tesbitinde şu kıstasların göz önüne alındığı, 
Maliye ve Çalışma Bakanlıkları temsilcilerinin de ka· 

örgül!ü olmanın zorunluluğu biliniyor. biliniyor. 
yan ise, mücadelenin ekonomik-demokekonomik-demok
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sel sel sendikalılaşma sendikalılaşma haklarına haklarına dahi dahi tahammül tahammül edemeyen edemeyen 
sermaye sermaye sınıfı ve partileri, bir yandan geniş çalışan çalışan 
kesiminin kesiminin ekonomik·demokratik istemlerini yasak koistemlerini yasak ko
yarak yarak önlemeye ve sömürü çarkını devam ettirmeye ettirmeye 
çalışırken, öte yandan yine emeğiyle geçinen mil· mil· 
yonların yonların siyasal siyasal etkinliğini etkinliğini bu yolla yolla sınırlayabilmekıe· sınırlayabilmekıe· 
dir. 

işçiye ya da emeğiyle geçinme uğraşı verenlere 
memur denildiği zaman bugünkü düzenlemeler çer· 
çevesinde zaten kısıtlı olan toplu sözleşmeli-grevli 

Bunlar işçi 

sendikal sendikal hakkı hakkı geniş geniş yığınların yığınların alınmış alınmış ve ve 
bunların bunların siyasal partilere üye olması yasaklanmış olur. olur. 

Işte, Işte, işçi-memur ayırımı diye bilinen ya da bir so· so· 
run Oılduğu Oılduğu söylenerek söylenerek çözülmeye çözülmeye çalışıldığı çalışıldığı belir· belir· 
tilen olay budur. 

ÖNLEMLER BAŞLIYOR 

Bunlar da 

iktidarların önlemler 
dığı dönemin dığı dönemin ertesine rastlıyor. rastlıyor. 
nemidir. nemidir. Bu önlemler 
"kanun "kanun kuvvetinde kararnameler" 
tik tik mücadeleler sonucu 
belirlenen) 12 belirlenen) 12 adet kararname 
çalışılmıştır. çalışılmıştır. Uygulamada 
name name ile engelienmeye 
iktiktidarlarla Türk.iş, konuyu 
yor" yor" çizgisinde tutarak 
Jerdir. Jerdir. işçi.memur ayırımı konusu 
nıllarında nıllarında birincil konu 
çözülmemesi çözülmemesi halinde "genel grev 
ları ları alınmıştır. Kararlar, 
kitleleri kitleleri saflara çekmek çekmek 
için, için, konu ile ilgi derecelerini 
amaçla, amaçla, gelmiş geçmiş 
mişlerdir. mişlerdir. i lgilenmelerinin 
ortaya ortaya çıkmıştır. çıkmıştır. Kararnamelerin Kararnamelerin 
rakteri ise: 

1· Kazanılmış haklardan 
2- Türk.iş ile birlikte 

KARARNAMELERIN 

Bu Bu konudaki konudaki kararnamelerin kararnamelerin 
sayılısı, sayılısı, CHP-MSP koalisyonu 
tır. tır. Kararname ile getirilen 
tince tince uygulamaya sokulmamıştır. 
hangi hangi kuruluşların "devletin 
nci nci idare esaslarına göre 
lar kurulunca lar kurulunca yapılmasıdır. 
bu bu kuralm siyasal iktidarların 
tif tif olarak belirleneceği ortadadır. 
şın şın vebali ise koalisyon 
Zira Zira bugün bile CHP hala 
sahip sahip değildir; ya da 

Ecevit Ecevit hükümetince çıkarılıp 
maya maya n kararnamenin hemen 
neminde 1897 sayı ile yasalaştınlmıştır. 
rilen kural ise, 6 ay içinde 
tin asli ve sürekli görevini 
yaptığının tesbitidir. Bu 
yında yında yapılmış yapılmış ve kararname kararname 
yayınlanmıştır. 

"DEVLETIN 

"Oevletin asli ve sürekli 
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ORMEK ISTIYOR? 
tıldığı komisyonda, komisyon raporunda şöyle belir
tiliyor: 

--Altyapı ve hizmet yapan kurumlar. 
-Mal ve hizmet üretiminde monopol durumunda 

olan kurumlar. 
-Anayasanın devlete verdiği ekonomik ve sos

yal görevleri yürüten kurum ve bankalar. 
Bu kıstaslar, yorum yap. lmayacak kadar açık bi

çimde siyasal iktidarın sermaye sınıfının nasıl emrinde 
olduğunu açıklamaya yetiyor. 

Bu kurallarla da yetinilmiyor; Maliye Bakanlığı 
temsilcisi, Milli Piyango ve Atatürk Orman Çiftliği'ni 
de "devletin asli ve sürekli kamu hizmetini genel idare 
esaslarına göre yürütmekle yükümlü kurumlar" listesi· 
ne sokmak istiyor. Bu istem, buduvazinin hizmetine 

'aktarmak için mali kaynak elde etmek kaygısından 
kaynaklanıyor. 

Kuralların böyle belirlenmiş olması, işçi-memur 
ayırımı konusuna yaklaşımı da belirlemesi bakımın
dan önemli. Yani Anayasada belirlenen memur tanı

hareketle 1897 sayılı yasaya konulan objektif 
kural, siyasal iktidarın anlayışına göre, siyasal ter

cihine göre, subjektif �Iarak belirlenmiş oluyor. 

Veuletin "asli göreu;"n; yapıyorlar ... 

�CI AŞAMA: HANGl MEMUR LAR IŞÇI 
HANGı ıŞÇILER M E M U R  

Oldlıkça karmaşık gibi görünüyor: Hangi memur
lar işçi, hangi işçiler memur. Ama yapılanın özü bu. 
Yani geçtiğimiz hafta resmi gazetede yayınlanan işçi
memur ayırımının özeti bu. 

"Devletin asli ve sürekli kamu hizmetini genel 
idare esaslarına göre yürüten" kurumlarda çalışan me
mu rlardan bir bölümü işçi sayılıyor; bu kurumların 
dışında kalan kuruluşlarda çalışan ve halen işçi olan
lardan bir kısım çalışanlar ise memur sayılıy"r. Yayın
laııan karara göre. 

Bu tesbitin uygulanmak için değil, yapılmış ol
mak için yapıldığı da hemen sırıtıyor. Nedenleri şun
lar: Birincisi, yapılması için yasa ile tanınan sürenin 
son gününde yayınlanmış olmasında. Ikincisi, uygula
maya geçirilmesi için zaman belirlenmemiş, ya da bu 
kOfluda kural getirilmemiş olmasında. ikincisini, kara· 
rı açıklayan Terdiman gazetesi manşette şöyle verdi: 
" Işçi-memur raporunun mevzuattaki boşluklar yüzün
den uygulanması zor görülüyor." Bu manşeıin altında 
ise alkış; hem de iri puntolarla: 400 bin memur işçi 
oluy�r. 

Yukarıda aktardığımız duyurma ikinci ağız. Bi
rinci ağız olan hükümet yetkiliıeri ise, kararın yürürlü
ğe girebilmesi iı;:in Bakanlar Kurulunun kararına gerek 
olduğunu belirtiyorlar. Bunun anlamı "vuslat'ın bir 
başlu bah ... " kaldığı. 

MC iktidarının, yeni düzenleme ile düşlediği bir 
başka amacını belirlemek açısından "işçi sayılan mc
murlar" ile "memur yapılan işçiler" konusunu incele
mek gerekiyor. 

ıŞÇı SAYıLAN MEMUR LAR 

i şç i  sayılan memurlar, kurum olarak cumhurbaş
kanlığından başlayıp tüm bakanlıkları içine alan yer
lerde çalışıyorlar. Tüm bakanlıklar ve bakanlıklara 
bağlı kurumlar, MC'nin iktidar olmasından bu yana 
işgal altında. Tüm kadrolara odacısına varıncaya ka
dar, işgalci MC ortağı partinin militanları yerleştiril
miş durumda. Bu militanlara "politik" arenada etkin 
çaba harcama, fiilen katılma imkanının sağlanması 
böylece gerçekleştirilmiş oluyor. Bu sonucu sağlamak 
için 1970 yılında sendikalar yasasına eklenen bir hü
küm işletilememişti. Bu hüknıürı işletilememesinin 
nedeninin. fiili işgalin tamamlanamamış olmasından 
ileri geldiği bugün açıkça görülüyor. Böylece bazı me
murların işçi sayılmasının ardındaki gerçekıere indi
ğimizde "işçi sayılan" memurların özellikle MC yer
leştirmesi sağ militanlar oluşu ilk anda dikkati çeki
yor. MC'nin bu adımı aımasındaki subjektif niyet 
böylece ortaya çıkıyor. 

MEMUR SAYıLAN ıŞÇILER 

ikinci listede yer alan kuruluşlarda, yani devletin 
asli ve sürekli görevini yapmayan kuruluşlarda, işçi 
iken yeni kararname ile memur sayılanlar var. Bunla
rın tamamına yakını teknik eleman. Böyle oluşu da 
tesadüf değiL. Bunun böyle olmasını etkiıeyen, tek
nik elemanların işçi sınıfının örgütlü mücadelesınde 
bugün aldıkları tavırdır. 

Bu kuruluşlarda çalışan ve bugün de işçi olanlar 
işçi olarak kalıyorlar. 

Bu kuruluşların ortak özelliği ise, siyasal iktidar
larca çiftlik gibi kullanılır olmaları. Birkaçı şöyle: De· 
mir ve çelik işletmeleri, süt endüstrisi kurumu, selüloz 
ve kağıt sanayi, yem sanayii, Et ve Balık Kurumu. 
Bu kuruluşlarda işçi olarak kalanlar yine hesapsız ki
tapsız bu kuruluşlara yerleştirilen MC ortaklarının mi
litanları. 

GEREKÇENIN TUTARSıZlıCı 

Baştan beri söylediğimiz "devletin asli ve sürekli 
işlerini genel idare esaslarına göre yapma" kuralı, 
Anayasada var olan bir kuraL. Anayasa, devletin asli 
ve sürekli işlerinin memurlar eliyle yürütÜıeceğini be
lirliyor. Yani memuru tanımlıyor. 

Bu tanım, işçi-memur ayırımı konusunda kural 
olarak göstermelik biçimde kullanılmak zorunda 
olunduğu için kullanılmış. Başka bir deyişle, Anaya
sa emri olduğu için. 

Bu kural var olduğuna göre, devlet, asli ve sürekli 
görevleri başkasına devredemez. Yani milli eğitimi, 
devlete verilmiş asli ve sürekli bir görev saydığı sürece 
özel okul açılmaması gerekir. Ya da milli eğitim işleri 
memurlar eliyle yürütülüyorsa, özel okullarda çalışan
ların da memur olması gerekir. Bu, uygulamada böyle 
değilse, "devlete verilmiş asli ve sürekli görev" savsak
lanıyor, yerine getirilmiyor demektir. 

Devletin asli ve sürekli görevini yapar görünen ku
rumlardan birisi olarak da TC Ziraat Bankası gösteril
mektedir. Eğer bankacılık görevi, devletin asli ve sü
rekli görevi ise, bu görev devredilemez. Yani özel ban
kaların varlığı izah edilemez. Ya da bu özel ba'1kalar-

GEçrıCIMIZ HAFTA RESMI GAZH�J>I' 
YAYıNLANAN " I ŞÇI MEMUR A Y ı R ı M ı "  
N I N  ÖZ ÜNÜ, H A N G I  ıŞÇI LER IN MEMUR . 
HANGI MEMU R LA R ı N  ıŞÇı YAPı LACACl 
HAKKI NDA VERILEN KARAil OLARAK 
YANSITA O I Ll RIZ. YAYıNLANAN KARA· 
RA GÖRE. "DEVLETIN ASLI VI:. S Ü R E K LI 
KAMU HIZMETINI GENEL IDARE I:SAS· 
LA RINA GÖRE YÜR ÜTEN" KURU M LA I! ·  
DA ÇALIŞAN MEM U R LA R DAN BELIRLI 
BIR BÖLÜMÜ ıŞÇı SAY I LI R KEN, BUN· 
LAR ı N  Dı ŞıNDAKI KURUMLA R DA H A
LEN ıŞÇı OLARAK ÇAlıŞANLARıN B I R  
BÖLÜMÜ D E  MEMUR SAYılıYOR. 

da işlerin memurlar eliyle yürütülmesi zorunluluğu 
çiğneniyor demektir. . Örnekleri çoğallmak mümkün. 

Ortada olan Bakanlar Kurulu'nun "devletin asli 
ve sürekli bir kamu hizmetini genel idare esaslarına gö
re yürütmekle yükümıÜ kurumlarının" tesbitinde ob
jektif ve kurallara bağlı kalınmadığıdır. 

"Nasıl tesbit edildi" sorusunun karşılığı ise, yu
karıdaki bölümlerde anlatılmıştır. Bütün boyutlarıyla 
olmasa bile. Özetle, sermaye sınıfının çıkarlarını en 
iyi biçimde korumak ve kollamak için, toplumu en 
kolay biçimde yönetebilmek için gerekenler yapılmış
tır. 

BUG Ü N K Ü  GÖRüNÜM 

işçi-memur ayırımı diye bilinen konunun bugün
kü durumu bu. Görünürde sayısı henüz belirleneme
yen sayıda olup memur sayılanlar, işçi yapılmıştır. 
Herhalde Tercüman gazetesinin açıkladığı gibi 400 
bin değiL. Yarısı bile değiL. Yüzbinin altında olduğu 
söylenebiir. Bu işçilerin işçilik haklarını gerçek an· 
lamda ne zaman kullanabilecekleri ise karanlık. Net
liğe kavuşması, önümüzdeki günlerde yapılacak açık
lama ya da kararnamelerle sağlanabilir. Ancak bu ha
va verilmek isteniyor da olabilir. Gerçekten '1etliğe 
kavuşabilmesi için kitlelerin ayrıca mücadele verme
si gerekiyor. Tıpkı, 1961 Anayasasında grev hakkının 
tanınmasına rağmen, üç yıla yakın bir süre yasa çıkar
tı lmayarak işçilere bu hakkın kullandırılmak istenme· 
mesi karşısında direnen işçilerin sonunda yasayı 
Uygulattırmış olması gibi i 

Önemli sayılan bir nokta ,daha var. Memurken 
işçi sayılanların büyük bölümü, yarıdan fazlası, sağlık 
tesisleri ile öğrenim kurumlarında çalışanlar. Bu Çalı
şanların işçi sayılmaları da tesadüfi değiL. Bu kuruluş
larda çalışanların yürürlüktPki toplu sözleşme yasası
na göre grev yapma hakıarı yok. Ekonomik çıkarları 
daha çok kendilerinin dışında düzenleniyor yasaya 
göre. Bir nevi özel tahkim sistemi. Işçilerin isteklerine 
işveren hayır diyor, uyuşmazlık çıkıyor, konuyu il 
hakem kurulu ve yüksek hakem kurulu çözüyor. Bu 
kurulun kararına itiraz edilemiyor. Işçiler adına toplu 
sözleşme yapmaya yetkili kılınan yüksek hakem kuru
lunun teşekkülü şöyle: Yargıtay'ın iş davalarına bakan 
dairesi başkanının başkanlığında, Danıştay'dan, üni
versiteden, Çalışma Bakanlığı'ndan. Türk-Iş'den ve iş
verenlerden seçilen kişiler. Bu teşekkül tarzı, konu· 
nun işçiler yararına mı yoksa başkalarının yararına mı 
çözÜıeceğini açıklamaya yeterli. 

Yani, daha açığı işçileştirilen kesim, ekonomik
demokratik mücadelede belirleyici mücadele vereme· 
yecek. Yasal olarak bundan mahrum. 

Işçi sayılan memurların yanında, memur yapılan 
işçiler var. Çok sayıda teknik eleman memurlaştırıl
mıştır. Teknik elemanların grevli·toplu sözleşmeli ör
gütlenme hakkı için verdiği mücadeleyi engelleyici, 
geriletlei bir yandır bu. Kazanılmış hakların açıkça 
geri alınmasıdır. 

SONUÇ 

Konu çözümlenmiş midir? Elbette hayır. Özün
de, konuyu çözümlemek için gerçek bir istek de yok. 

Konuyu çözümleyici unsur nedir? Bu gelecekle iL
gili. Önümüzdeki mücadele, hem geri .. Iınmış hakları 
tekrar geri alarak memurlaştırılmış işçilerin hakları
nın elde edilmesi, hem de tüm çalışanların grevi i-top lu 
sözleşmeli örgütlenme hakkını kazanmaları yonünde 
olacak. Belirleyici unsur, kitlelerin mücadelesidir. 
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ileri geldiği bugün açıkça görülüyor. Böylece bazı me
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ğimizde "işçi sayılan" memurların özellikle MC yer
leştirmesi sağ militanlar oluşu ilk anda dikkati çeki
yor. MC'nin bu adımı aımasındaki subjektif niyet 
böylece ortaya çıkıyor. 

MEMUR SAYıLAN ıŞÇILER 

ikinci listede yer alan kuruluşlarda, yani devletin 
asli ve sürekli görevini yapmayan kuruluşlarda, işçi 
iken yeni kararname ile memur sayılanlar var. Bunla
rın tamamına yakını teknik eleman. Böyle oluşu da 
tesadüf değiL. Bunun böyle olmasını etkiıeyen, tek
nik elemanların işçi sınıfının örgütlü mücadelesınde 
bugün aldıkları tavırdır. 

Bu kuruluşlarda çalışan ve bugün de işçi olanlar 
işçi olarak kalıyorlar. 

Bu kuruluşların ortak özelliği ise, siyasal iktidar
larca çiftlik gibi kullanılır olmaları. Birkaçı şöyle: De· 
mir ve çelik işletmeleri, süt endüstrisi kurumu, selüloz 
ve kağıt sanayi, yem sanayii, Et ve Balık Kurumu. 
Bu kuruluşlarda işçi olarak kalanlar yine hesapsız ki
tapsız bu kuruluşlara yerleştirilen MC ortaklarının mi
litanları. 

GEREKÇENIN TUTARSıZlıCı 

Baştan beri söylediğimiz "devletin asli ve sürekli 
işlerini genel idare esaslarına göre yapma" kuralı, 
Anayasada var olan bir kuraL. Anayasa, devletin asli 
ve sürekli işlerinin memurlar eliyle yürütÜıeceğini be
lirliyor. Yani memuru tanımlıyor. 

Bu tanım, işçi-memur ayırımı konusunda kural 
olarak göstermelik biçimde kullanılmak zorunda 
olunduğu için kullanılmış. Başka bir deyişle, Anaya
sa emri olduğu için. 

Bu kural var olduğuna göre, devlet, asli ve sürekli 
görevleri başkasına devredemez. Yani milli eğitimi, 
devlete verilmiş asli ve sürekli bir görev saydığı sürece 
özel okul açılmaması gerekir. Ya da milli eğitim işleri 
memurlar eliyle yürütülüyorsa, özel okullarda çalışan
ların da memur olması gerekir. Bu, uygulamada böyle 
değilse, "devlete verilmiş asli ve sürekli görev" savsak
lanıyor, yerine getirilmiyor demektir. 

Devletin asli ve sürekli görevini yapar görünen ku
rumlardan birisi olarak da TC Ziraat Bankası gösteril
mektedir. Eğer bankacılık görevi, devletin asli sü
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sözleşme yapmaya yetkili kılınan yüksek 
lunun teşekkülü şöyle: Yargıtay'ın iş 
dairesi başkanının başkanlığında, Danıştay'dan, 
versiteden, Çalışma Bakanlığı'ndan. 
verenlerden seçilen kişiler. Bu teşekkül 
nun işçiler yararına mı yoksa başkalarının 
çözÜıeceğini açıklamaya yeterli. 

Yani, daha açığı işçileştirilen kesim, 
demokratik mücadelede belirleyici mücadele 
yecek. Yasal olarak bundan mahrum. 

Işçi sayılan memurların yanında, 
işçiler var. Çok sayıda teknik eleman 
mıştır. Teknik elemanların grevli·toplu 
gütlenme hakkı için verdiği mücadeleyi 
geriletlei bir yandır bu. Kazanılmış 
geri alınmasıdır. 

SONUÇ 

Konu çözümlenmiş midir? Elbette 
de, konuyu çözümlemek için gerçek 

Konuyu çözümleyici unsur nedir? 
gili. Önümüzdeki mücadele, hem geri .. 
tekrar geri alarak memurlaştırılmış işçilerin 

elde edilmesi, hem de tüm çalışanların 



• • 

DO GANIN ETKISINDE 

DÜZENİN KURBANLARı 
Ülkemizde sık sık yinelenen deprem 

olayları, kitle halinde insan ve maddi 
kayba neden oluyor. Ama ne var ki, bu
güne kadar gelmiş geçmiş iktidarlar, 
depremler karşısında hiçbir ıaman kalıcı 
önlemler alma yoluna gitmediler. Yapı
lan yallUzca, depremler sonucunda ölen
lerin cesetleri üzerinden siyasi çıkar sag
lama çabaları oldu. 

Zi'fNET KARŞillGI 
KAZMA, KÜREK 

Ülkemizde, depremlerin öıeliikle teh· 
likeli olduğu bölgeler herkes tarafından 
biliniyor. Buna rağmen hiç bir önlem 
alınmış değil bugüne kadar. Bunun baş
ta gelen nedenlerinden biri, bölgelerarası 
dengesizliğin, egemen güçlerce bir çıkar 
kaynağı olarak korunmak istenmesi. Bu 
nedenle, bugüne kadar depremlerden bü
yük acı çekmiş Doğu Anadolu halkına 
ciddi bir yardım eli uzatılmıyor. 

Son depremde de, halkımızın ceset
leri üzerinde sömürü çarklarını işletmek 
isteyenler sıraya gireceklerdir. Hatta 
şimdiden girmişıerdir bile. Örneğin, YÜ
RÜYÜŞ'ün Van 'dan aldığı haberlere 
göre, bugün için deprem bölgesinde bir 

SERMAYENIN YENI öRGüTü: 

ka7nıanın, küreğin bedeli, Türk lirası ile 
belirlenmiyor. Halk, kadınların ziynet 
eşyaları, çeyiz altınları karşılığında an
cak temin edebiliyor bu araçları. 

KERVAN FURYASI 

Gelişigüzel ve dağınık bir biçimde 
toplanan yardımların ise ya yerlerine, 
ya da gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşma· 
dığı da Van'dan gelen haberler arasında. 

Depremle birlikte, Kervancılık moda· 
sı yeni bir boyut kazandı. "Hac kervan· 
ları", "Eğlence kervanları", "çekiliş ker· 
vanları" gibi, egemen çevreler bu kez de 
"depreme yardım kervanları" düzenli· 
yoriar. 

Burada gözden kaçırılmaması gere
ken nokta şu: "Kervan" düzenleyicileri· 
nin asıl amacı, şirketlerinin, holdingleri. 
nin reklamını halkın duyarlılığını da sö· 
mürerek yapabilmek. Böylece bir yanıy· 
la, depreme yardım kervanları, aynı daı: 
da üretim yapan büyük şirketlerin, bir
birlerine karşı gövde gösterileri olarak 
kullanılıyor. işin diğer bir yanı da, üre
timin bir bölümenü "yardım" biçiminde 
gösteren büyük firmaların belirli bir mik
tar vergiden "sıyırtma" olanaklarının 

"EN GÜÇLÜ BASKı G R UBU" 

"Böylece Türk siyasi hayatında sayıları 10 milyonu bulan bir oy potansi
yeli ve baskı grubu doğmuş bulunmaktadır." 

Bu sözleri Tercüman Gazetesi, sermayenin yeni örgütü "Hür Teşebbüs 
Ktıruluşları Birliği" hakkında geçtiğimiz hafta kull."ıdı. Aralarında Tercüman 
gazetesinin sahibi Kemal I l ıcak'ın da bulunduğu büyük sermaye temsilcileri 
önceki haha sonunu izmir'de Efes otelde geçirdiler ve Otel salonlarında işçi 
sınıfına karşı sermayenin yeni örgütünü kurdular. 

Sermayenin yeni bir üst örgütte toplanma çalışmaları 1975 yılı başlarına 
kadar gitmektedir. Türkiye işveren Sendikalacı Konfederasyonu tarafından 
yapılan bir çağrıyla büyük sanayinin temsilcilerinden oluşan bir çalışma gru· 
bu ortaya çıkmıştı. Daha sonra, düzen savunucusu, sermayenin sözcüsü beş 
örgütün katılmasıyla çalışmalar sürdürüldü. 

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Tür
kiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Esnaf Vf' Sanatkarlar Konfederasyonu ve 
Türkiye işveren sendikaları Konfederasyonu ile Türk Sanayicileri ve iş Adam
ları Derneği'nin siyasal tartışmaların yapılacağı üst karar organı olarak ortaya 
çıkan yeni örgütün niteliği hakkındaki karar çok öncelerden verilmişti. Karara 
göre sermaye bu örgütü "Mevcut düıeni koruma, rejimi savunma, bir takım 
hükümet kararlarında müzahir olmak için" kurmuştur. (Yürüyüş, sayı 69) 

AP yeni örgütle seçimler öncesinde kendine bir de yandaş buldu. Çünkli 
örgütleniş biçimine göre iki başlı bir nitelik taşıyan burjuvazinin bu örgütü
nün bir başına Demirerin has adamı Sezai Dıhlan; öteki başına .. da AP'nin 
en sadık dostu ve işçi sınıfının " sermayeyi sömürdüğünü" savunacak kadar 
işçi düşmanı olan işveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Halit Narin ge· 
tirildi. 

Hür Teşcbbüs Başkanlar Kurulu olarak adlandırılan örgütün içindeki 5 ku· 
ruluşun başkanının parti eğilimlerine bakıldığı ıaman, Tercüman Gazetesi'nin 
pek de acele yayımlanan şu yorumunun nedeni daha açık ortaya çıkıyor: 

"Gerek ekonomik yönden ve gerek siyasi ağırlık bakımından, Türk,jye'nin 
en güçlü baskı grubu." Tercüman örgütten beklediklt'rini,  umduklarını yazdı. 

Başkanlar Kurulu'nun başkanı Sezai Dıhlan'ın politik kişiliği biliniyor. 
Ziraat Odaları Birliği Başkanı AP için her türlü girişimi yapabilir. Ancak yaşlı. 
Iığı nedeniyle asıl yönetimi 1977'de AP'den .ıday olmayı ve yeniden parl,,
mentoya dönmeyi aklına koymuş Genci St·kreıeri Zeki Yüceıürk'e vermiş. 
Türkiye Esnaf ve Sanatkaridr KonretJerasyonu başkAnı Hüsamettin 
ise AP istanbul milletvekili. 

Böylesi bir örgüttcn AP'Ii olmaktan bJşkd işçi sınıfını cımeye yönl'lif... YJ' 
sal ve idari tedbirler alma bekleniyor. 
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doğması. 
Bunlar, yarın deprem güncel liğini yi

tirdiğinde tekrar kupon dağııacaklar. 
"hizmet götürecekler" vb. 

"DEVLET BATMAZ" AMA ... 

Bunlar, madalyonun bir yüzü. 
Madalyonun ikinci yüzü ise aynı öl

çüde ilginç. Deprem sonucunda, binler
ce konut yerle bir oldu. Ancak, işin il
ginç yanlarından biri, devlete ait binala· 
rın da tümü ile yıkılan binalar arasında 
olması. ilginçlik şurada: Bayındırlık Ba
kanlığı ilc imar iskan Bakanlığı'nın so
rumluluğunda, yani müteahhitlere ihale 
edildikten sonra denetimi ve teslimatı 
devlet kurumların·ın elinde olan binalar 
da, sıradan köy evleri gibi dökülüveri· 
yor. 

Eğer bu konutlar, Bakanlıklarca ya· 
yınlanan ve uygulandığı iddia edilen ya· 

sa ve yönetmeliklere göre inşa 
di, Van'daki son deprem sonucundi 
biri yıkılmayacak, bu binalar aııındıı 
ceset barındıran enkazlar haline dönü,
meyccekti. 

YÖNETME liK NE DiYOR? 

T.C. imar ve ıskan Bakanlığı Deprem 
Araştırma Enstitüsü Başkanlığınca 1975 
Kasımında yayınlanan yönetmeliğin 1 .  
sayfasında şöyle deniyor: 

"Metinde açıkça bclirtilmemiş ol na
sına rağmen, yönetll1elikıe öngörülen 
koşullar aşağıdaki temel ilkeleri gerçek
leştlınıeye yöneliktir: 

a· Yapı, hafif depremde hiç bir hasir 
görmemelidir, 

b- Orta şiddette bir deprem, taşıyıcı 
sistemde bir hasar meydana 
dir. Ancak taşıyıcı olmayan demanları 
hasar görebileceği kabul edilmektedir. 

egemen güçlerce bir çıkar 
olarak korunmak istenmesi. Bu 

kadar depremlerden bü
Doğu Anadolu halkına 
eli uzatılmıyor. 

de, halkımızın ceset
sömürü çarklarını işletmek 

gireceklerdir. Hatta 
girmişıerdir bile. Örneğin, YÜ

'dan aldığı haberlere 
deprem bölgesinde bir 

SERMAYENIN YENI öRGüTü: 

ken nokta şu: "Kervan" düzenleyicileri· 
nin asıl amacı, şirketlerinin, holdingleri. 
nin reklamını halkın duyarlılığını da sö· 
mürerek yapabilmek. Böylece bir yanıy· 
la, depreme yardım kervanları, aynı daı: 
da üretim yapan büyük şirketlerin, bir
birlerine karşı gövde gösterileri olarak 
kullanılıyor. işin diğer bir yanı da, üre
timin bir bölümenü "yardım" biçiminde 
gösteren büyük firmaların belirli bir mik
tar vergiden "sıyırtma" olanaklarının 

"EN GÜÇLÜ BASKı G R UBU" 

Türk siyasi hayatında sayıları 10 milyonu bulan bir oy potansi
baskı grubu doğmuş bulunmaktadır." 

Tercüman Gazetesi, sermayenin yeni örgütü "Hür Teşebbüs 
Birliği" hakkında geçtiğimiz hafta kull."ıdı. Aralarında Tercüman 
sahibi Kemal I l ıcak'ın da bulunduğu büyük sermaye temsilcileri 

sonunu izmir'de Efes otelde geçirdiler ve Otel salonlarında işçi 
sermayenin yeni örgütünü kurdular. 

Sermayenin yeni bir üst örgütte toplanma çalışmaları 1975 yılı başlarına 
gitmektedir. Türkiye işveren Sendikalacı Konfederasyonu tarafından 

çağrıyla büyük sanayinin temsilcilerinden oluşan bir çalışma gru· 
ortaya çıkmıştı. Daha sonra, düzen savunucusu, sermayenin sözcüsü beş 

katılmasıyla çalışmalar sürdürüldü. 
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Tür

Odaları Birliği, Türkiye Esnaf Vf' Sanatkarlar Konfederasyonu ve 
Türkiye işveren sendikaları Konfederasyonu ile Türk Sanayicileri ve iş Adam

ği'nin siyasal tartışmaların yapılacağı üst karar organı olarak ortaya 
örgütün niteliği hakkındaki karar çok öncelerden verilmişti. Karara 

bu örgütü "Mevcut düıeni koruma, rejimi savunma, bir takım 
kararlarında müzahir olmak için" kurmuştur. (Yürüyüş, sayı 69) 

örgütle seçimler öncesinde kendine bir de yandaş buldu. Çünkli 
biçimine göre iki başlı bir nitelik taşıyan burjuvazinin bu örgütü

Demirerin has adamı Sezai Dıhlan; öteki başına .. da AP'nin 
ve işçi sınıfının " sermayeyi sömürdüğünü" savunacak kadar 

olan işveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Halit Narin ge· 

Teşcbbüs Başkanlar Kurulu olarak adlandırılan örgütün içindeki 5 ku· 
başkanının parti eğilimlerine bakıldığı ıaman, Tercüman Gazetesi'nin 

yayımlanan şu yorumunun nedeni daha açık ortaya çıkıyor: 
ekonomik yönden ve gerek siyasi ağırlık bakımından, Türk,jye'nin Türk,jye'nin Türk,

grubu." Tercüman örgütten beklediklt'rini,  umduklarını yazdı. 
Kurulu'nun başkanı Sezai Dıhlan'ın politik kişiliği biliniyor. 

Birliği Başkanı AP için her türlü girişimi yapabilir. Ancak yaşlı. 
asıl yönetimi 1977'de AP'den .ıday olmayı ve yeniden parl,,

dönmeyi aklına koymuş Genci St·kreıeri St·kreıeri St Zeki Yüceıürk'e vermiş. 
ve Sanatkaridr KonretJerasyonu başkAnı Hüsamettin 
milletvekili. 

doğması. 
Bunlar, yarın deprem güncel liğini yi

tirdiğinde tekrar kupon dağııacaklar. 
"hizmet götürecekler" vb. 

"DEVLET BATMAZ" AMA ... 

Bunlar, madalyonun bir yüzü. 
Madalyonun ikinci yüzü ise aynı öl

çüde ilginç. Deprem sonucunda, binler
ce konut yerle bir oldu. Ancak, işin il
ginç yanlarından biri, devlete ait binala· 
rın da tümü ile yıkılan binalar arasında 
olması. ilginçlik şurada: Bayındırlık Ba
kanlığı ilc imar iskan Bakanlığı'nın so
rumluluğunda, yani müteahhitlere ihale 
edildikten sonra denetimi ve teslimatı 
devlet kurumların·ın elinde olan binalar 
da, sıradan köy evleri gibi dökülüveri· 
yor. 

Eğer bu konutlar, Bakanlıklarca ya· 
yınlanan ve uygulandığı iddia edilen ya· 

sa ve yönetmeliklere 
di, Van'daki son deprem 
biri yıkılm
ceset barındıran enkazlar haline dönü,
meyccekti. 

YÖNETME

T.C. imar ve ıskan 
Araştırma 
Kasımında 
sayfasında 

"Metinde 
sına rağmen, 
koşullar 
leştlınıeye 

a· Yapı, 
görmemelidir, 

b- Orta 
sistemde 
dir. Ancak 
hasar görebileceği 



c- Yurdumuzda beklenilebilecek en 
şiddetli depremler (bu Richter ölçeğine 
göre 8.7 olarak saptanmıştır) sırasında 
yapının hem taşıyıcı, hem de taşıyıcı oL
mayan elemanlarının hasar görebileceği 
(çatlama, deformasyon) kabul edilmek· 
te, ancak çökmeden ayakta kalabilmesi 
öngörülmektedir" deniyor. 

Yönetmc�:k çok açık. Eğer bu yönet
melik "gerçekten" uygulansa idi, 7.6 
şiddetindeki Van depreminde "8.7 şid
dete göre inşa edilen" hiçbir resmi bina 
çökmeyecektL Bu binalarda çalışan 
kimse ölmeyecekti. 

Madalyonun önemli ikinci yanı, bu. 

"DEVLETIN SıCAK KOLLARı" 

Ancak, madalyonun ikiden de çok 
yüzü var. 

Bugün, şimdiden kazma, kürek ve 
benzeri malzemeyi depolayıp karaborsa
dan satanlar, daha sonra da dünyalık ya
pacak olanaklar bulataklar. Ileride, ko
nutlar deprem yöresinde ihaleye çıkarıl-edığında, yine aynı çevreler sıraya gire

- cek ve yeni sömürü olanaklarından ya
rarlanacaklar. 

Müteahhitlerimiz, işadamlarımız, şir· 
ketlerimi! ve holdinglerimiz, pazar ya
ratma derdinden zaten bunalmışken, ha
Zlf açılmış bir deprem pazarında mal sa· 
tacak, kan satacak ve nihayet ileride ko· 
nut satacak. 

"Yardım"lar da bir başka alem. 
Depremden sonra "yetkililer" ekran· 

larda boy gösterdiler: "Açıkta kalan fe
laketzedeler, devletimiıin sıcak kolları 
arasındadır ... 

Oysa, Van 'da deprelTl bölgesinde bu
lunanlar gördüler ki depremi n 1. hafta· 
sında yerine ulaşmış hemen hiçbir yar· 
dım malzemesi yoklUr. 

Y Mdımı kamyonlarla bölgeye iletme
nin sakıncaları ise büyük. Örneğin, "kcr· 
van"a dahil kdmyonldfdan bir bölümü· 
nun, daha deprem yerine Uldşmadan 
"kervan"dan ayrıldıktuı kesin olarak 
biliniy r .  Bütı;nüyle sürliciilerin inisiyati· 
finde ulan bu durum sonucundd, YOL' 
::;J7, Malatya ve Elazığ'da "sürüden ayrı
Idn" malıemelerin satıldı;;ı da kesin ola· 
rak hilinen gerçekler ar.ısında. 

Yerine ulaşabilen çadır ve baıı.lniye
lerin ise ıstllfll,ık ve barınmak için deAii, 
ulüle,e kefeıı ul.u,ı� kull,IIHldığl bilini· 
Yuı. 

KAYIPLARI ÖNLEMEK IçiN 

Peki, ne yapılabilir? 
Sorunun Köklü çözümü, depremlerin 

zararlarının azaltılmasından geçiyor. Bu
nun için de kayı/ak yaratmak, ödenek 
ayırmak, konutların yönetmelikterde be
lirtilen ilkeler çerçevesinde inşasına 
özen göstermek gerekiyor. 

Özellikle, deprem bölgelerinde yapı
latak konutlarda, müteahhitlerin insiya
tifi ortadan kaldırılmalı. Konutlar i ilgili 
bakanlıklar tarafından, yönetmelikler 
uyarınca, bölgenin özel koşullarına göre 
yapılmalı. 

Bunların yanısıra, dünyanın bir çok 
yerinde yararlanılan "önceden haber al
ma sistemi" Türkiye'de de yerleştirilme
Ii. Bu sistemin uygulanabilmesi için ge
rek.li ödeneklerio ayrılmasına ve diğer 
hazırlıklara şimdiden başlanılmalı. 

Oysa, 4. Beş yıllık kalkınma planı 
dahil, hiçbir yerde, depremlere ilişkin 
bir mevzuatın, plan ya da programın bu
lunmadığı da bir gerçektir. Hemen 
"kaynak kıtlığından", " söz konusu giri
şimıerin yüksek maliyetlerinden" söz 
edilecektir kuşkusuz. Ancak, Türkiye 
kapitalizminde toplumsal içerikli harca· 
malar için � wnak kıtlığı değil, çarpık 
kapitalizmin kaynak israfıd.r söz konusu 
olan. Örneğin haçııarımız milyonlarca li· 
rayı petrol zengini ülkelere akıtırkcn, 
MEYAK kesintileri burjuvazi tarafından 
"iç edilmeye" çalıştl.rken, teşvik tedbir
leri adı altında devletin kaynakları özel 
kesime pcşkeş çekilirken, bir deprem 
araştırma merkezinin ve 12 algılama is· 
tasyonunun kurulması için "kaynak bu· 
lunmadığından" söz etmek, yalnızca gü· 
ıünçtür. 

SONUÇ 

SÖ7 konusu olan, bir yazg. değiL. YU· 
karıda değinilenler, doAal bir etkenin, 
çarpık, bozuk bir sosyoekonomik yapı 
ilc büıünleşıiğindc kııyıpları ne denli 
artırdığıııı Van'daki son dep· 
rem, ne ilk ne de son deprem. Sorunun 
köklü çözümü, sınıfsal nitelikte. Çöılim; 
ama köklü çöıüm, bölgesel eşi15izliğe, 
çıkarclllAa, ihm.ılciliJ.1e, vurgunCUilığa 
son verecek ula n sınıfs;,1 iktidar c\rAişik· 
liı1indı'. 

• 
Türkiye'de Depremlerle ilgili Bazı Iıginç istatistikler 

• 67 I limizden 47'si deprem bölgesinde bulunmaktadır. 
• Söz konusu deprem bölgelerinde 4 milyon 200 bin ev deprem tehdidi 

altındadır. 
• Bunların 3 milyon SOO bini köy konutlarıdır. 
• Deprem bölgesindeki tüm konutların yüzde SO'ine yaklO bir bölümü ta· 

sarıama, malzeme ve işçilik yönünden orta kuvvetteki bir depreme bile 
dayanabilecek durumda değildir. 

• "Milli endüstrimizin" yüzde 39'u deprem bölgesindedir. 
• Toplam "milli yatırımlar"ıo yüzde 96'si deprem bölgesindedir. 
• Türkiye'de her 100 ki:jiden 66'51 deprem bölgesinde yaşıyor. 
• Deprem bölgeleri, topraklarımızın yüzde 56'5101 kapsıyor. 
• Bu toprakların yüzde 53'ü ise birinci derece deprem bölgesinde bulunu

yor. 
• Son Van depremi dışında, geçtiğimiz 30 yıl içindeki depremler SO bini 

aşkın can ve milyarlarc .. liralık maddi kayba yol açmıştır. 

ÖZETLE, NÜFUSUN YÜZDE 66'SI, SANAYI VE YATıRıMLARıN 
ÇOK BÜYÜK BiR BÖLÜMü DEPREM TEHDiDi ALTıNDADıR. 

• 
BAZI SONUÇLAR 

T�rkiye'de Meydana Gelen Depremler 

lli Yöresi ölü 

1 168 Erzincan 1 2 000 
1454 Erzincan 22 000 
1509 istanbul 13 000 
1 584 Erzincan 15 000 
1653 AydlO 3 000 
1668 ızmir 1 5 000 
1668 Kastamonu 1 800 
1 11 0  izmit 1 000 
1 895 Malatya 500 
1903 Malazgirt 6 000 
1912 Mü,efte 1 850 
1939 Erzincan 32 372 
1943 I lgal 4 016 
1944 Düzce 80 
1955 Söke 
1957 Fethiye 

NOT: HERBIRi BüYüK DEPREM NITEllGi TAŞıYAN VARTO GEDIZ 
LlCE VE SON VAN DEPREMLERi KONUSUNDA, ILGıl i KURU: 

' LUŞLAR "ELLERINDE KESiN RAKAM BULUNMADIGINI" BE· 
Li RTMEKTEDiRLER. 

• 

• Depremiere karşı, önceden haberalma ve ikaz sistemleri kurulmalıdır. 
• Depremler için yapılan yardımların gecikmeksizin halka iletilmesi bakı· 

mından, deprem yörelerinde dep. 'ama ve iletim merkezleri kurulmalıdır 
• Deprem bölgeleri ve buralarda yaşayan halk, çıkarcıların ve müteahhit

lerin insafına bağlı kalmaktan kurtarılmalıdır. 
• Klonut politikasında, konut yapımı ilc ilgili yasalar ve yönetmelikler ek· 

siksiz uygulanmalıdır. 
• Depremlerin özellikle etkili olduğu Oogu Anadolu'da gerekli teknik hiz· 

metler sağlanmalıdır. 
• Yine depremlerin özellikle etkin oldugu Doğu Anadolu bölgesi başta ol

mak üzere, altyapı hizmet ve yatırımlarına Önem verilmelidir. 

ANCAK BÜTüN BUNLAR, BÖLGESEL DENGESIZLiKLERIN GiDERiL· 
ULUSAL KAYNAKLARıN HALKTAN YANA KULLANILMASI· 

NI ,  ZENGIN YARATMA AMACIYLA YASALARıN ÇIGNENMESINiN 
ÖNLENMESINI, GERI VE ÇARPıK KAPITAliST YAI' IN IN FELAKETE 
UGRAYANLARA UZANAN KOLLARININ KESILMESINI GEREKTIR· 
MEKTEDiR. BUNUN ÇÖZüMü ISE YALNıZCA SıNı FSAL PLANDADıR. 
DOGAL AFETLER IN  ETKILERI,  ANCAK HALKTAN YANA POLITIKA 
UYGULAYAN SOSYALIST BIR IKTiDAR TARAFINDAN ASGARIYE 
iNDiRiLEBiL IR. 
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KAYIPLARI IçiN 

Peki, ne yapılabilir? 
Sorunun Köklü çözümü, depremlerin 

zararlarının azaltılmasından geçiyor. Bu
nun için de kayı/ak yaratmak, ödenek 
ayırmak, konutların yönetmelikterde be
lirtilen ilkeler çerçevesinde inşasına 
özen göstermek gerekiyor. 

Özellikle, deprem bölgelerinde yapı
latak konutlarda, müteahhitlerin insiya
tifi ortadan kaldırılmalı. Konutlar i ilgili 
bakanlıklar tarafından, yönetmelikler 
uyarınca, bölgenin özel koşullarına göre 
yapılmalı. 

Bunların yanısıra, dünyanın bir çok 
yerinde yararlanılan "önceden haber al
ma sistemi" Türkiye'de de yerleştirilme
Ii. Bu sistemin uygulanabilmesi için ge
rek.li ödeneklerio ayrılmasına ve diğer 
hazırlıklara şimdiden başlanılmalı. 

Oysa, 4. Beş yıllık kalkınma planı 
dahil, hiçbir yerde, depremlere ilişkin 
bir mevzuatın, plan ya da programın bu
lunmadığı da bir gerçektir. Hemen 
"kaynak kıtlığından", " s" söz konusu giri
şimıerin yüksek maliyetlerinden" söz 
edilecektir kuşkusuz. Ancak, Türkiye 
kapitalizminde toplumsal içerikli harca· 
malar için � wnak kıtlığı değil, çarpık 
kapitalizmin kaynak israfıd.r söz konusu 
olan. Örneğin haçııarımız milyonlarca li· 
rayı petrol zengini ülkelere akıtırkcn, 
MEYAK kesintileri burjuvazi tarafından 
"iç edilmeye" çalıştl.rken, teşvik tedbir
leri adı altında devletin kaynakları özel 
kesime pcşkeş çekilirken, bir deprem 
araştırma merkezinin ve 12 algılama is· 
tasyonunun kurulması için "kaynak bu· 
lunmadığından" söz etmek, yalnızca gü· 
ıünçtür. 

SONUÇ 

SÖ7 konusu olan, bir yazg. değiL. YU· 
karıda değinilenler, doAal bir etkenin, 
çarpık, bozuk bir sosyoekonomik yapı 
ilc büıünleşıiğindc kııyıpları ne denli 
artırdığıııı Van'daki son dep· 
rem, ne ilk ne de son deprem. Sorunun 
köklü çözümü, sınıfsal nitelikte. Çöılim; 
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DONYADA yaRaras 

• 

ASK ERI 

G ÜÇLÜ 
• 

DÜNYANIN KARŞıT ASKERi BLOK· 
LARA BÖLüNMESiNiN AşıLMAsı. 
ULUSLARARASI iLişKiLERIN KÖK
Lü BiçiMDE NORMALLEŞTIRicME
SININ ÇıKARıNADIR. ANTLAŞMA 
ÜYESI ÜLKELER. VARŞOVA ANT
LAŞMASI ÖRGOTÜNON VE KUZEY 
A TLANTiK PAKTI ÖRGOTONON A y
Nı ANDA DACITILMASı VE iLK· A
DıM OLARAK DA. ASKERi ÖRGOT
LERiNIN KALDıRıLMASıNA HAZıR 
OLDUKLARıNı YENIDEN BELiRTIR
LER. 

• 
Varşova Antlaşması'na üye ülkelerin 

önceki hafta, Helsinki Belgesi'ne imza 
koyan devletlerin, nükleer silahları i lk 
kullanacak ülke olmayacaklarını taahhüt 
eden bir anlaşma baelanması yolunda 
yaptılı öneri, dünya demokratik kamu
oyunda büyük bir ilgiyle karşılandı. Var
sova Antlaşması Politik Danışma Kaose
yitnin Bükreş'te yaptıgı toplantıdan son
ra açıklanan anlaşma önerisinde, anlaş
manın süresiz olarak geçerli olması şartı 
da yer alıyordu. Politik Danışma Konse
yitnin bildirisi, Alman Demokratik Cum
huriyeti, Bulgaristan, Macaristan, Polan
yaJ Romanya. Çekoslovakya ve SSCB'· 
nin komünist ve işçi partilerinin \iderleri 
tarafından imzaJanmıştl. . 

Silahlanma ve özellikle stratejik silah· 
ların sınırlandırılması ve orta Avrupa'da· 
ki kuvvet indirimi gibi sorunların da ele 
alındıRı toplantıdan sonra, anlaşma öne· 
risinden başka konularda da belgeler ka· 
bul edildi. Bu belgeler arasında, Varşova 
ilLifakın'ın genel do�rultusunu açıklayan 
bir ortak açıklama yer alıyor. öte yan· 
dan Politik Danışma Konseyi'nin top' 
lantısında yedi ülkenin dışişleri bakan· 
larından oluşan bir komitenin ve bir 
koordinasyon sekretaryasının kurulması 
kararlaştırıldı. 

TAM GÖRÜŞ BiRLlCi 

Yapılan ortak açı klamada, ülkeler 
arasındaki ıı:örüşmelerin gelişmesi konu
sunda .şöyle dendi: "Politik Danışma 
Konseyi'nin toplantısı, tam bir karşılıklı 
anlayış, kardeşçe dostluk ve sıkı işbirli· 
A:i havası içinde geçmiştir. Toplantının 
olanak .saj:i: ladıgı görüş alış verişi, Var· 
şova Antlaşmalıl üye devletlerinin, dün
ya politikasının bütün temel sorunları 
üzerindeki lam gorüş birli�ini ortaya 
koymuş ve barış ve sosyalizm, uluslara
sı işbirlif1i ve halklar arasında dostluk 
mucadelesindeki hedeflerin biriiRini te
yid etmiştir." 

SILAHLi\NMANI� 
SOMUTLAŞTIRILMASI 

Politik Konsey in bildirisinde ise en 
"eniıı yer, silahlanma yarışına karşı mü
cadele ve varolan askeri hlokların aynı 
anda daı:ıtılma�ı konularına ayrıldı. 13il
diride, ICünumuzlin en derin ve en ivedi 
flOrununun, silahlanmanın durdurulması, 
silahsızlanmanın somutla.şlırılması, özel· 
likle nukleer silahsızlanma yoluna giril
me"i Vf' hir dünya savaşı tehlikesinin or
ladan kaldırılması oldu�u belirtildi: 
"Aksi takdirde, ulusI3rarası ilişki lerde 
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kendisini gösteren olumlu eRilimleri ger
çekten geriye çevrilemez hale getirmek, 
dünyada hakiki bir güvenUA'i saA'lamak 
mümkün olmayacaktır." 

YENI ÇABALAR ZORUNLU 

Sosyalist ül kelerin, kimyasal silahların 
yasaklanması ve ortadan kaJdınlrnasl, 
kitle imha silahlanmn yeni tür ve sistem· 
lerinin yapımının yasaklanması üzerine 
uluslararası bir konvansiyonun imzalan
masını zorunlu saydıkları belirtilen açık· 
lamada daha sonra şöyle dendi: "Antlaş
ma üyesi ülkt>ler, silahlı k uvvetlerin ve 
konvansiyonel silahların azaltılması üze
rine anlaşmalar ba�lanmasına, yabancı 
topraklardaki askeri üsleri n sökütmesi ve 
başka devletlerin topraklarındaki ya
bancı kuvvetlerin çekilmesi yönünde 
uluslararası düzeyde yeni çabalara giril
mesine ve devletlerin askeri bütçelerinin 
sınırlandırılmasına büyük bir önem ver
mekt.edirler." 

KUVVETE BAŞVURMAMA 

Polit.ik Danışma Konseyi'nin açıkla
masında, uluslararası ilişkilerde kuvvet.e . 
başvurulmaması konusunda bir dünya 
anlaşması imzalanmasıkonusunada şöyle 
deij:inildi: "Uluslararası ilişkilerde kuvve· 
le başvurulmaması üzerine bir dünya an· 
laşmasının ba�lanmasl, uluslararası yu
muşOlmanın sa�lamlaştırılmasl ve genel 
barışın güçlendirilmesi çalışmasında 
önemli bir ilerleme elde edilmesini sağ· 
layacaktır. Varşova Antlaşması üye ülke· 
leri, BM Teşkilatı'nın da uygun g�' :-düğ:ü 
bu anlaşma projesini, genel anlayış or
tamının iyi bir zemini olarak görmekt.e· 
dirier. Anlaşma projesi nin somut kayıt
larıyla ilgili görüşmelerde yer almaya ve 
bu anlaşmayı ilgili diA"er devletlerle aynı 
zamanda imzalamaya hazırdırlar." Ulus
lararası ilişki lerde kuvvete ve kuvvet teh
didine başvurulmamasını öngören bir 
dünya anlaşmasının baitlanması, ilk kez, 
SBKP'nin 25. Kongresi 'nde önerilmişti. 
Aynı öneri, Avrupa Komünist ve Işçi 
Parti leri'nin Berlin'deki son konreransın· 
da da dile getirilmişti. 

ASKERI BLOKLARıN DACITILMASı 

Damşm3 Konseyi'nin bildirisinde, 
karşıt askeri blokların dagıtılması konu· 
suna da şöyle yer verildi: "Dünyanın 
karşıt askeri bloklara bölünmesinin aşıl· 
ması, uluslararası ilişkilerin köklü biçim
de nornıalleştirilmesinin çıkarınadır. 
Antlaşma üyesi ülkeler, Varşova Antlaş' 
ması örgutiinün ve Kuzey Atlantik Paktı 
örgütüniin aynı aml" daj:{llllm8s1 ve ilk 
adım olarak da, askeri örgütlerinin kal· 
dırılmasına olduklarını yeniden be· 
!irtirler. Olitün d('vletleri, varolan askeri· 
politik gruplaşmil ve ittirakların genişle· 
tilmeııine ya da yeni ittirakların oluştu· 
rulm3sına yol açacak girişimde 
bulunmamayıil ı:,·ajtırırlar." 

Barıştan yana giiçIü adımlar. 

PORTEKIZ'DE SOSYALIST PARTI'NIN 5 SOL KANAT 
YöNETICISI GÖREVINDEN AlıNDı 

Portekiz Sosyalist Partisi 'nin sol kanadına mensup S parti yöneticisi, 
parti ulusal sekreteryasının olağanüstü bir toplantısı sonucunda "disiplinsiz· 
lik" gerekçesiyle görevlerinden alındılar. Böylece Sosyalist Parti içinde sol g. 
nada karşı girişilen temizleme hareketinde önemli bir gelişme daha gerçekleş· 
miş oldu. Sosyalist Parti'nin Ekim ayı sonundaki son kongresinden önce, sol 
kanadin sözcülerinden Tarım Bakanı istifa etmek zorunda kalmış, kongre sıra· 
slnda da parti üzerinde sağın ağırlığı artmıştı. 

Görevlerinden alınan son S yöneticinin 4'ü parti ulusal komisyonunun 
üyeleri arasındaydılar ve son kongrede Soares'e karşı açıktan muhalefet etmiş
lerdi. Görevlerinden alınmalanna ilişkin gerekçede, 5 parti yöneticisinin, bir 
grup sendikanın bombalı suikastieri protesto etmek amacıyla düzenledikleri 
bir gösteriye katılacaklarını açıklayan bir bildiri yayınlamış oldukları karara 
neden olarak gösterildi. Bu davranışın, "partinin genel çizgisi konusunda ka
mu önünde tavır alma biçiminde değerlendirildiği ileri sürüldü. 

Ancak, bildiri yayınlama olayının, SP içinde, kongre sırasında yönetim
den tam olarak silinemeyen sol kanat sosyal istlerinin yukardan aşağı temiz
lenmesi için bir vcsile olduğu belirtiliyor. Portekiz Sosyalist Partisi yönetimi. 
nin, sol bir politika için komünistlerle işbirliğine yanaşmayan politikası, parti. 
nin yığınlarla bağlarının gitgide zayıflamasında ve örgüt içinde çatlakların 
doğmasına yol açmış bulunuyor. 

• • • 
CARI LLO'NUN MADRID SOKAKLARıNDA ÇEKILEN 
FILMI.  FRANSIZ TELEVIZYO N UNDA YAYıNLANDı'  

Ülkeye serbestçe girmesi üzerindeki yasak sürdürülen Ispanya Komünist 
Partisi Genel Sekreteri Santiago Carillo'nun, ülkeye gizli olarak girişlerinin so· 
nuncusunda Fransız 2.  kanal t�'ıevizyonu tarafından çekilen bir filmi yayın· 
IandJ. Ülkeye sıksık girdiği önceden de bilinen S. Carillo'nun Madrid sokakla· 
rında yabancı televizyonlarca filmi çekilecek kadar bulunabilmesi, parti üze· 
rinde sürdürülmege çalışılan yasağın hayaleiliğini bir kere daha ortaya koydu. 

Yaz aylarında Ispanya'da kısmi bir siyasi af ilan edilmiş, birçok politik 
sürgünün ülkelerine dönmeıcrine olanak doğmuş, ancak I .K.P.'nin iki yönetici· 
si Dolores Ibarruri ile S. Carillo'ya giriş izni verilmemekte direnilmişti. Faşist 
hükümet bu tutumunu, Ibarrurl ve Cırillo'nun..!'güvenliklerini sağlayamayaca
ğı" gerekçesiyle açıklıyordu. 

Son olarak Madrid'in sokaklarındaki görüntüsü tesbit edilen S. Carillo, 
ülkeye giriş çıkışları üzerinde şöyle dedi. "Bu, Ispanya'da olma, her ıspanyol 
gibi ülkernde yaşama hakkımı ilan etmenin yollarından biridir." 

Öte yandan, bir başka komünist yöneticinin sürgünden dönmesi büYük 
gösterilerle karşılandı, 37 Yıldır ülke dışında bulunan, Katalonya Sosyalist 
Birlik Parıisi'nin yöneticiıerinden 85 yaşındaki Rafael Vidiella'nın yurduna 
dönüşü, Barselona'da binlerce kişinin gösterileriyle kutlandı. Kızıl bayraklarla 
gösteri yapan binlerce kişi "Enternasyonal"i söyledi. Rafael Vidiella, Ispanya 
ulusal·devrimci savaşı sırasında, o zaman özerk olan bölgenin hükümeti "Ge· 
neraliıaı"ın danışmanlığı görevinde bulunuyordu. Vidiella'nın onuruna, Kata· 
lonya Susyalisı Birlik Partisi Genel Sekreteri Gregorio Lopez Raimundo'nun 
başkanlığında bir ıoplanıı düzenlendi. 

• 
Antlaşması'na üye ülkelerin 
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konularına ayrıldı. 13il

derin ve en ivedi 
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YENI ÇABALAR ZORUNLU 

Sosyalist ül kelerin, kimyasal silahların lahların 
yasaklanması ve ortadan kaJdınlrnasl, nlrnasl, 
kitle imha silahlanmn yeni tür ve sistem· sistem· 
lerinin yapımının yasaklanması üzerine üzerine 
uluslararası bir konvansiyonun imzalanimzalan
masını zorunlu saydıkları belirtilen açık· açık· 
lamada daha sonra şöyle dendi: "Antlaş"Antlaş
ma üyesi ülkt>ler, silahlı k uvvetlerin ve ve 
konvansiyonel silahların azaltılması üzeüze
rine anlaşmalar ba�lanmasına, yabancı yabancı 
topraklardaki askeri üsleri n sökütmesi ve ve 
başka devletlerin topraklarındaki yaya
bancı kuvvetlerin çekilmesi yönünde yönünde 
uluslararası düzeyde yeni çabalara girilgiril
mesine ve devletlerin askeri bütçelerinin devletlerin askeri bütçelerinin 
sınırlandırılmasına büyük bir önem verver
mekt.edirler." 

KUVVETE BAŞVURMAMA 

Polit.ik Danışma Konseyi'nin açıklaaçıkla
masında, uluslararası ilişkilerde kuvvet.e kuvvet.e . 
başvurulmaması konusunda bir dünya bir dünya 
anlaşması imzalanmasıkonusunada şöyle şöyle 
deij:inildi: "Uluslararası ilişkilerde kuvve· kuvve· 
le başvurulmaması üzerine bir dünya an· bir dünya an· 
laşmasının ba�lanmasl, uluslararası yuyu
muşOlmanın sa�lamlaştırılmasl ve genel genel 
barışın güçlendirilmesi çalışmasında asında 
önemli bir ilerleme elde edilmesini sağ· sağ· 
layacaktır. Varşova Antlaşması üye ülke· · 
leri, BM Teşkilatı'nın da uygun g�' :-düğ:ü :-düğ:ü 
bu anlaşma projesini, genel anlayış oror
tamının iyi bir zemini olarak görmekt.e· görmekt.e· 
dirier. Anlaşma projesi nin somut kayıtkayıt
larıyla ilgili görüşmelerde yer almaya ve ve 
bu anlaşmayı ilgili diA"er devletlerle aynı aynı 
zamanda imzalamaya hazırdırlar." UlusUlus
lararası ilişki lerde kuvvete ve kuvvet tehteh
didine başvurulmamasını öngören bir bir 
dünya anlaşmasının baitlanması, ilk kez, dünya anlaşmasının baitlanması, ilk kez, 
SBKP'nin 25. Kongresi 'nde önerilmişti. önerilmişti. 
Aynı öneri, Avrupa Komünist ve Işçi Işçi 
Parti leri'nin Berlin'deki son konreransın· eransın· konreransın· konr
da da dile getirilmişti. 

ASKERI BLOKLARıN DACITILMASı DACITILMASı 

Damşm3 Konseyi'nin bildirisinde, bildirisinde, 
karşıt askeri blokların dagıtılması konu· konu· 
suna da şöyle yer verildi: "Dünyanın "Dünyanın 
karşıt askeri bloklara bölünmesinin aşıl· aşıl· 
ması, uluslararası ilişkilerin köklü biçimbiçim
de nornıalleştirilmesinin çıkarınadır. rınadır. 
Antlaşma üyesi ülkeler, Varşova Antlaş' Antlaş' 
ması örgutiinün örgutiinün ve Kuzey Atlantik Paktı Paktı 
örgütüniin aynı aml" daj:{llllm8s1 ve ilk ilk 
adım olarak da, askeri örgütlerinin kal· kal· 
dırılmasına olduklarını yeniden be· be· 

PORTEKIZ'DE SOSYALIST PARTI'NIN 
YöNETICISI GÖREVINDEN 

Portekiz Sosyalist Partisi 'nin sol kanadına mensup 
parti ulusal sekreteryasının olağanüstü bir toplantısı 
lik" gerekçesiyle görevlerinden alındılar. Böylece Sosyalist 
nada karşı girişilen temizleme hareketinde önemli bir gelişme 
miş oldu. Sosyalist Parti'nin Ekim ayı sonundaki son 
kanadin sözcülerinden Tarım Bakanı istifa etmek zorunda 
slnda da parti üzerinde üzerinde sağın sağın ağırlığı artmıştı. 

Görevlerinden alınan son S yöneticinin 4'ü parti 
üyeleri arasındaydılar ve son kongrede Soares'e karşı 
lerdi. Görevlerinden alınmalanna ilişkin gerekçede, 
grup sendikanın bombalı suikastieri protesto etmek 
bir gösteriye katılacaklarını açıklayan bir bildiri yayınlamış 
neden olarak gösterildi. Bu davranışın, "partinin genel 
mu önünde tavır alma biçiminde değerlendirildiği ileri 

Ancak, bildiri yayınlama olayının, SP içinde, 
den tam olarak silinemeyen sol kanat sosyal istlerinin 
lenmesi için bir vcsile olduğu belirtiliyor. Portekiz 
nin, sol bir politika için komünistlerle işbirliğine yanaşmayan 
nin yığınlarla bağlarının gitgide zayıflamasında ve 
doğmasına yol açmış bulunuyor. 

• • 
CARI LLO'NUN MADRID SOKAKLARıNDA 
FILMI.  FRANSIZ TELEVIZYO N UNDA 

Ülkeye serbestçe girmesi üzerindeki yasak sürdürülen 
Partisi Genel Sekreteri Santiago Carillo'nun, Carillo'nun, ülkeye ülkeye 
nuncusunda Fransız 2.  kanal t�

Santiago 
�

Santiago '�'�ıevizyonu ıevizyonu tarafından tarafından 
IandJ. Ülkeye sıksık girdiği önceden de bilinen S. Carillo'nun 
rında yabancı televizyonlarca filmi çekilecek kadar 
rinde sürdürülmege çalışılan yasağın hayaleiliğini bir 

Yaz aylarında Ispanya'da kısmi bir siyasi af 
sürgünün ülkelerine dönmeıcrine olanak doğmuş, ancak 
si Dolores Ibarruri ile S. Carillo'ya giriş izni verilmemekte 
hükümet bu tutumunu, Ibarrurl ve Cırillo'nun..!'güvenliklerini .!'güvenliklerini 
ğı" gerekçesiyle açıklıyordu. 

Son olarak Madrid'in sokaklarındaki görüntüsü 
ülkeye giriş çıkışları üzerinde şöyle dedi. "Bu, Ispanya'da 
gibi ülkernde yaşama hakkımı ilan etmenin yollarından 

Öte yandan, bir başka komünist yöneticinin 
gösterilerle karşılandı, 37 Yıldır ülke dışında bulunan, 
Birlik Parıisi'nin yöneticiıerinden 85 yaşındaki Rafael 
dönüşü, Barselona'da binlerce kişinin gösterileriyle 
gösteri yapan binlerce kişi "Enternasyonal"i söyledi. 
ulusal·devrimci savaşı sırasında, o zaman özerk olan 



"PA TLA MA NOK TASıNDA" 
• 

"NOI DONNE' DERGISı' SÖZ KONUSU YAZıDA TÜRKI
YE ıŞÇı PARTISI GENEL BAŞKANı BEHICE BORAN'IN YA
ŞAM VE MÜCADELESINE DE DECINIYOR . "PATLAMA NOK
TASıNDA" BAŞLICINI TAŞıYAN YAZıDA, BEHICE BORAN' 
Il': ULUSLARARASı' KADı N LAR GÜNÜ DOLAYıSIYLE YÜ
Y Ü R Ü Ş' ÜN 1 6  r,IART 1 976 TARiiiLI 49. SAYıSıNDA YER A
LAN DEMECINE DE ATıF YAPılıYOR . 

• 
"NOI DONNE" DERGISINDE YERALAN YAZıDA. ÖRNECIN



BEHICE BORAN'IN YAŞı VE MAHKUMIYET SÜRESI GIBI 
KONULARDA BAZI MADDI HATALAR DA BULUNUYOR. 
BUNUNL.\ B I R LIKTE, "PATLAMA NOKTASıNDA" BAŞlıKlı 
YAZıNıN BAZI 3ÖLÜMLERINI  ÖZETLEYEREK AKTARMAK
TA Y A R A R  GÖRÜYORUZ. 

"Binlerce çelişki arasında Türk kadınlan, patlamaya hazır bir çok beko 
lenti arasında kendisine gerçek bir yol bulmaya çalışıyor. 

"Ve kadınlar 
bizim kadınlanmız ... 
korkunç ve mübarek elleri 
ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle 

anamız, avradunız, yarimiz, 
ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen 
ve soframızdaki yeri 

öküzümüzden sonra gelen 
ve daglara kaçınp ugrunda hapis yattlglO\Jz, 
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki, 
ve karasapana koşulan 
ve ae-ıllarda 
ışıltısında yere saph bıçaklann 
aynak aeır kalçalan ve ıilleriyle bizim olan 

kadınlar" 

"Hayatının 17 yılını yurdunun hapisanelerinde, geri kalanının da hemen 
hemen tümünü sürgünde.geçiren ve 1964 yılında Moskova'da ölen, yeni Türki· 
ye'nin ozam Nazım Hikmet, ülkesinin kadın dünyasına böyle bakıyor, 

"O günlerden bu yana yaklaşık 50 yıl geçti. 1934 yılında ilk kez seçme 
ve seçilme hakkınaıe�itim haklanna kavuşan Türk kadınının yaşamında ne de· 
Rişti? Do�u ile Batı arasında bir köprü durumunda olan, kapitalist gelişme ile 
feodal yapının bazı kaJıntllan arasında kalan bu ülkede, kayna�ınıl(uran'dana· 
lan bazı yasalar bugün ne ölçüde a�ırlıg-ını duyuruyor? 

",.,Henüz başındalar. Genç kızlar arasında "feminist bilinç" olgunlaşma 
yolunda. Ancak, soldaki partiler de bu konuda bilinçli bir çözümlemeden 
kaynaklanan "katıhk" içinde. Yalnızca sosyalist bir dÜZende gerçekleşebile· 
cek olan "kadının vesayetten kurtulması" hedefini sulandıracak bir takım tar· 
bşmalara kapılan nı kapıyortar, Bu tür tartışmalara ihtiyatlı bir biçimde yakla· 
şıyorlar, Bu açıdan, henüz genç sayılsa bile, kadın sorununa gerçekçi yakla· 
şım Türkiye sosyalist hareketinden geliyor. 

".,.Türkiye'de kadının durumuna ilişkin kannaşık gerçeklerden bir veri : 
Şaşırtıcı bir şey: Türkiye ışçi Partisi'nin Genel Başkanı bir kadın. Behice Bo· 
ran 60 yaşında, Güçlü bir etkiye sahip. 1961 yılında gerçekleşen kuruluşun
dan bu yana Türkiye ışçi Partisi'nin yöneticileri arasında, 

"Türkiye Işçi Partisi, 1971 yılındaki sal darbe sonucunda kapatıldı. YÖ· 
neticileri hapsedildi. Behice Boran 20 yıla mahkum olmuştu. 2 yıl sonra bir af 
sonucu hapisten çıkınca, 1975 yılında yeniden kurulan Türkiye Işçi Partisinin 
Genel Başkanı oldu. Türkiye Işçi Partisi bugün yasalaı ... göre 67 ilin en az 15' 
inde örgütlenmesini tamamlamış durumda. Behice Boran, sosyalist hareketin 
en büyük partisinin yöneticisi. 

"Behice Boran, kadın sorunu üzerine ne düşündülünü soran Yürüyüş 
muhabirine cevap veriyor: 

" Tüm sosyalistlerin kadın sorunu ile ilgilenrneleri gere�ine inanıyorum. 
Kadın haklan ve sorunlanyla ilgilenrnek, burjuva reminizmi de�ildir. Bugün 
kadın, iki katlı bir sömürü altındadır. Tabii ki, kadın sorunu, diger toplumsal 
sorunlar gibi, sosyalist bir toplumda çözüme ulaşacaktır, Ama biz de bunu 
bekleyerek vakit geçiriyor deliliz. Herşeyden önce çalışma alanında kadın 
haklannı korumak zorundayız, Dj�er önemli bir nokta, kadının toplumsal ha· 
yata katılımını sa�larnaktır. Çalışma hayatında kadına kaqı konulmuş olan 
farklılıklan tasfiye etmek kolay olsa bile; kadın· erkek ilişkisini, toplumsal de· 
�erteri, kadının sahip oldu�u toplumsal yeri deliştirrnek oldukça güçtür. Ö· 
nemli olan, kadınların haklanm savunmak için kesin olarak örgütlenmeleri ge· 
re�idir." 

"Behice Boran'ın bu cümlelerinin arkasında yalan anlamı, kadın sorunu· 
nun bugün solda yer alan güçler açısından sahip oldugu konumu dikkate al· 
madan anlayabilmek güçtür, Kadının vesayett.cn bütünüyle kurtulması, gelece· 
le bagıı bir olgudur, Bunun üzerinde bugünden tartışılması bir yarar getirme· 
yecektir, Bunun yerine herşeyden önce kadın ve birlikLc, sosyalizmi 
kunnak için çalışmalan gerekmektedir. 

ıTALYA'DA YAYINLANMAKTA OLAN , ıTALYAN KA
DıNLAR B I R LICI'NIN ORCANI "NOI DONNE" DERCısı 
CEÇTIC IMIZ AY ıÇiNDE YAYıN LANAN BIR SA YISıNDA 
TÜRKIYE VE TÜRKIYE'DE KADıN SORUNUNA GENIŞ YER 
AYıRDı'  

"Ankara'nın bir gecekondu semtinde, Abidinpaşa'dayız. AyakbHekle
rinden sıkıştınlmış geniş geleneksel panlalanlardan giyinmiş kadınlardan biri 
semaverinden bize çay ikram ediyor. Aslen Sivas'h imiş. 39 yaşında ve 6 ço· 
cuk sahibi, 14 yaşında evlenmiş. En büyük çocu�u 24 yaşında. Şöyle diyor 
bizlere: 

"Şanslıyım, kocam iyi bir adam. Evlenmezden önce onu tanımıyordum, 
Ama bugün, çocuklanmın seçimlerini kendilerinin yapmalannı jsterim. Benim 
kızımın da mutlu olması gerekir, ama benimki gibi tesadüfen de�il." 

"1968 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de kentsel alanlarda 
yaşayan ailelerin % 66'sı yalnızca kan, koca ve çocuklardan oluşuyor. Yine 
1969 yılında yapılan bir başka araştırmanın sonuçlarından ögreniyoruz ki, 3 
büyük şehirde yerleşmiş bulunan 45 yaşından aşaeı kadınlar arasında, % 59'u 
koca1anm kendileri seçmiyor, Bunlardan % 16'sl ise, evlenecegi adamı, daha 
önceden hiç görmemiş. 

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Medeni Kanunu şöyle söylüyor: Evde seçim 
kocaya aittir. Koca, kansından aileye ekonomik katkıda bulunmasını isteyebi· 
Iir ve kadın, kocasının nzası olmaksızın ev dışı bir işte çalışamaz." 

"Galip Usta 
baktı Atıret'e 

"Evlenseydim eeer 
torunum olurdu bu kadar" 
diye düşündü, 

... 

Sonra birdenbire aklına Şevkiye geldi. 
Emin'in kızı 
mavi mavi gözleri vardı. 
Geçen sene 
daha adet görmeden 
Şahbaz'ın arsasında bozmuşlardı." 

"Memleketimden Insan Manzaralan" adlı yapıtında yer alan bu şiirde 
Nazım Hikmet, Şevkiye'nin kaderinden bahsetmiyor. 

Tüm Iktisatçılar Birligi'nin yayınladıgı bir araştırma bu konuda şöyle 
diyor: 

"Geleneklete göre, tecavüze u�rayan bir kız halen ölümle cezalandırıla· 
bilmektedir." 

... 

"Türkiye'de kadın sorunu üzerınde araştınna yapanlardan biri ise sonı
nu şöyle delerlendiriyor: Mevcut durumu deeiştirmek, yasaları ve gelenekleri 
de�jştirmek, yurdumuzda kadını özgürlül!üne kavuşturmaya çalışmak, ülke· 
mizdeki önemli bir parçası." 
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mübarek elleri 
çeneleri, kocaman gözleriyle 

anamız, avradunız, yarimiz, 
yaşamamış gibi ölen 

amızdaki yeri 
öküzümüzden sonra gelen 

kaçınp ugrunda hapis yattlglO\Jz, 
tütünde, odunda ve pazardaki, 

koşulan 

yere saph bıçaklann 
kalçalan ve ıilleriyle bizim olan 

kadınlar" 

yılını yurdunun hapisanelerinde, geri kalanının da hemen 
ünde.geçiren ünde.geçiren ünde.geçir ve 1964 yılında Moskova'da ölen, yeni Türki· 
Hikmet, ülkesinin kadın dünyasına böyle bakıyor, 

yana yaklaşık 50 yıl geçti. 1934 yılında ilk kez seçme 
hakkınaıe�itim haklanna kavuşan Türk kadınının yaşamında ne de· 

arasında bir köprü durumunda olan, kapitalist gelişme ile 
kaJıntllan arasında kalan bu ülkede, kayna�ınıl(uran'dana· 

ne ölçüde a�ırlıg-ını duyuruyor? 
başındalar. Genç kızlar arasında "feminist bilinç" olgunlaşma 

soldaki partiler de bu konuda bilinçli bir çözümlemeden 
"katıhk" içinde. Yalnızca sosyalist bir dÜZende gerçekleşebile· gerçekleşebile· gerçekleş

vesayetten kurtulması" hedefini sulandıracak bir takım tar· 
kapıyortar, Bu tür tartışmalara ihtiyatlı bir biçimde yakla· 

henüz genç sayılsa bile, kadın sorununa gerçekçi yakla· 
sosyalist hareketinden geliyor. 
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Güçlü bir etkiye sahip. 1961 yılında gerçekleşen kuruluşun
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çıkınca, 1975 yılında yeniden kurulan Türkiye Işçi Partisinin 
Türkiye Işçi Partisi bugün yasalaı ... göre 67 ilin en az 15' 

tamamlamış durumda. Behice Boran, sosyalist hareketin 
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st bir toplumda çözüme ulaşacaktır, Ama biz de bunu 

geçiriyor deliliz. Herşeyden önce çalışma alanında kadın 
zorundayız, Dj�er önemli bir nokta, kadının toplumsal ha· 

sa�larnaktır. Çalışma hayatında kadına kaqı konulmuş olan 
etmek kolay olsa bile; kadın· erkek ilişkisini, toplumsal de· 

oldu�u toplumsal yeri deliştirrnek oldukça güçtür. Ö· 
haklanm savunmak için kesin olarak örgütlenmeleri ge· 

'ın bu cümlelerinin arkasında yalan anlamı, kadın sorunu· 
yer alan güçler açısından sahip oldugu konumu dikkate al· 

güçtür, Kadının vesayett.cn bütünüyle kurtulması, gelece· 
olgudur, Bunun üzerinde bugünden tartışılması bir yarar getirme· 

yerine herşeyden önce kadın ve birlikLc, sosyalizmi 

"Ankara'nın bir gecekondu semtinde, Abidinpaşa'dayız. 
rinden sıkıştınlmış geniş geleneksel panlalanlardan giyinmiş kadınlardan 
semaverinden bize çay ikram ediyor. Aslen Sivas'h imiş. 39 yaşında 
cuk sahibi, 14 yaşında evlenmiş. En büyük çocu�u 24 yaşında. Şöyle diyor 
bizlere: 

"Şanslıyım, kocam iyi bir adam. Evlenmezden önce onu 
Ama bugün, çocuklanmın seçimlerini kendilerinin yapmalannı 
kızımın da mutlu olması gerekir, gerekir, ger ama benimki gibi tesadüfen de�il." 

"1968 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de kentsel 
yaşayan ailelerin % 66'sı yalnızca kan, koca ve çocuklardan 
1969 yılında yapılan bir başka araştırmanın sonuçlarından ögreniyoruz 
büyük şehirde yerleşmiş bulunan 45 yaşından aşaeı kadınlar arasında, 
koca1anm kendileri seçmiyor, Bunlardan % 16'sl ise, evlenecegi 
önceden hiç görmemiş. 

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Medeni Kanunu şöyle söylüyor: 
kocaya aittir. Koca, kansından aileye ekonomik katkıda bulunmasını 
Iir ve kadın, kocasının nzası olmaksızın ev dışı bir işte çalışamaz." 

"Galip Usta 
baktı Atıret'e 

"Evlenseydim eeer 
torunum olurdu bu kadar" 
diye düşündü, 

... 

Sonra birdenbire aklına Şevkiye geldi. 
Emin'in kızı 
mavi mavi gözleri vardı. 
Geçen sene 
daha adet görmeden 
Şahbaz'ın arsasında bozmuşlardı." bozmuşlardı." 

"Memleketimden Insan Manzaralan" adlı yapıtında yapıtında yer alan yer alan 
Nazım Hikmet, Şevkiye'nin kaderinden bahsetmiyor. 

Tüm Iktisatçılar Birligi'nin yayınladıgı bir araştırma bu 
diyor: 

"Geleneklete "Geleneklete göre, tecavüze u�rayan bir kız halen ölümle 
bilmektedir." 

... 

"Türkiye'de kadın sorunu üzerınde araştınna yapanlardan yapanlardan 
şöyle delerlendiriyor: Mevcut durumu deeiştirmek, Mevcut durumu deeiştirmek, yasaları 



MC AVR UPA-DA YA R GıLANıYO R 
Yasadışı eylemde bir kez daha suçüs· 

tü yakalanan MC iktidan kendisine baş
ka suç ortaklan da aradı. Şili'li sa· 
nalçılann Ankara'dan sınırdışı edildik· 
leri derhal Fransa'ya, Fransız polisine 
bildirilmişti. Ama, Palricio Castillo'nu" 
ıstanbul'da basın toplantısında söyledi
gi gibi, "faşizmin insanlıgın düşmanı ol· 
dugunu bilen" tüm kişiler, kuruluşlar, 
devletler faşizme karşı mücadeleye, bu 
mücadeleyi veren haklarla dayanışma 
hareketlerine etkin bir biçimde katılı· 
yoflardı. Yine TIp Genel Başkanı Behice 
Boran'ın İstanbul'daki toplanbda belirt
ligi gibi, bu mücadelede "gönüııeri ve 
düşünceleri... beraber olan daha onbin
lerce, yüzbinlerce, milyonlarca insan 
var"dı, "Türkiye'de ve tüm dünyada." 

İşte MC iklidannın yasadışı eylemi
ne karşı bir anda, uluslararası birçok ku· 
ruluş, basın harekete geçiyor, Şili'li 
halk sanatçılanna sahip çıkarken, Türki
ye halkının da faşizme karşı mücadelede 
yalnız kalmadıeını, yalnız kalnuyacaeım 
belirten büyük bir protesto ve dayanış· 
ma hareketine dönüşüyordu TIP'in Şili 
Halkıyla Dayanışma toplanblan. MC ik· 
tidannın antidemokratik, yasadışı baskı
lan teşhir ediliyordu tüm dünyaya. 

Şili'li sanatçılann Türkiye'den smır· 
dışı edilmeleri aynı akşam Belçika Rad· 

'yosu baber bülteninde şöyle veriliyordu: 
" Şili halkının iki direniş şarkıcısı lsa

bel ve Angel Parra ile yazar·besteci Pat· 
ricio Castillo 17 Kasım 1976 günü Türk 
polisi tarafından sımrdışı edildiler. Sa
natçılar Türkiye'de, Türkiye Işçi Partisi 
tarafından üç şehirde düzenlenen Şili 
Halkıyla Dayanışma gecelerine katılmak 
üzere bulunuyorlardı. 

"Sanatçılar 13 Kasım'da İzmir'de ve 
14 Kasım'da İstanbul'daki gecelere katıl· 
mışlardı. Gecelere büyük dinleyici toplu· 
luklan gelmişti. 

"Şili'li sanatçılar Ankara'ya vardıkla· 
nnda, polis memurlan, İçişleri Bakanh· 
lının, kendilerine · ülkenin başkentine 
girme izni vermedieini bildirmiştir. Türk 
hükümeti, bu keyfi smırdışı etme olayı 
ilgili herhangi bir gerekçe göstermemiş. 
tir. 

"Türkiye Işçi Partisi'nin itirazlanna 
raemen, Şili'li sanatçılar, Türkiye'den 
çıkanlmışlardır." 

Aynı gün Belçika'nın en büyük sendi· 
kası olan FGTB'ye baeh Türkiye'li işçi· 
ler de bir bildiri yayınlayarak olayı pro-

testo ettiler; " ... dünyanın tüm demokra· 
tik güçlerini, Türkiye'de insan haklmnır 
ihlaline karşı seslerini yükseltmeye" ça
eırdılar. 

Aynı gece Paris'e gelen Şiii'li sanatçı· 
lar, havaa1anında "Uluslararası Af örgü· 
tü", siyasi mültecilere yardım örgütü 
"Terre d'Asile'in temsilcileri ve aynca 
çok sayıda Şiii'li, Latin Amerika'lı ve 
""-ansız tarafından karşılanıyorlardı. 
Türk polisinden gelen "uyan" ile sanat
çılann ifadesine başvuran (o�ransız poli
sin ce ise, tutarsız, yasadışı gerekçeler 
karşısında yapacak hiçbir şey yoktu. 

Dünyanın en etkili gazetelerinden 
"Le Monde" 20 Kasım 1976 tarihli sa· 
yısında "Türkiye İşçi Partisi Tarafından 
Davet Edilen Oç Şili'li Sanatçı Türkı 
ye 'den Çıkartıldı" başlı eı ile şu haberi 
veriyordu: 

"Sürgündeki Şili'li şarkıcılar Pana'· 
lar ve P. Castillo, Şili halkı ile dayanış- ris'e yollandılar. 
ma için düzenlenen toplantılara katıl· nışma gecelerine katılmak üzere gittik- "Paris'e vanşlannda ise üç sanatçı 
mak üzere geldikleri Türkiye'de 17 Ka- �:�
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sım günü, Türk makamlannın emriyle, tele(onu bahane eden Fransız polisi tara. 
Ankara havaalanından, halen ikamet et- sonra Ankara'da söylemelerı beklenen fından da bir süre alıkonuldular. İçişleri 
mekte olduklan Fransa'ya müLeveccihen sanatçılan, uçaktan inişlerinde polis Bakanı pay Ponlatowski ne zamandan 
sınırdışı edilmişlerdir. durdurmuş ve zorla bir Lufthansa uçaeı. bu yana Ankara'dan emir aldlAınl bize 

"Türk polisi, halen hiçbir vatandaşlı. na bindirerek F�nkfurt'a yollamıştır. açıkJıyabilecek mi?" 
ea sahip olmayan ve Nansen pasaportu "Belçika'da GTB'ye baeıı Türkiyeli Belçika Sosyalist Partisi'n!n yayın or 
taşıyan üç sanatçının ne oturma ne de işçiler, bir bildiri yayınlayarak bu keyfi organı "le Peuple" 20 Kasım tarihli sayı. 
çalışma izinlerinin bulundu�unu ileri sınırdışı etme karannı protesto etmişler sında "Türkiye - Hükümet Pinochet'nin 
sürmüştür. Oysa, sanatçılar geçen Cu· ve bu konuda herhangi bir gerekçe gös- suç ortaeı. .. " başııeı ile haberi şöyle ,e. 
martesinden beri Türkiye'de bulunmak. termeyen Türk Hükümetini suçlamışlar· riyordu: 
taydılar ve TIp tarafından önce İzmir'de dır. Gözleri kör halk şairi Şahturna'nın "Oç Şiii'li şarkıcı, Türkiye'deki 
sonra da ıstanbul'da düzenlenen iki top- elli ay hapse mahkum edilmesinden son· nelerinin üçüncü konserini Ankara" 
lantıya katılmışlardı. Ayrıca sanatçılar ra bu yeni hareket, Türkiye'nin gerici vermek olana�ını bulamadan, Çarşamba 
Partinin onur konukları olarak Türkiye'· iktidan tarafından insan haklanna karşı akşamı, bu ülkeden sınırdışı edilmişler-
de bulunuyorlardı. işlenen suçlann yeni bir örneeidir." dir. 

"Başkent Ankara 'nın Salvador Allen- Fransız Komünist Partisi'nin 300 bin "I. Pana, Angel Pana ve Patricio Cas-
de ve Luis Corvalan 'ın dev portreleriyle tirajlı günlük gazetesi I'Humanite de 22 tillo Şili askeri cuntasına karşı popüler 
süslü tıklım tık1lm dolu bir salonunda Kasım tarihli sayısında verdi�i haberde, ve yurtsever şarkılar söylemekle tanın. 
TIp Başkanı Boran hükümetin taham- Şili'li halk sanatçılannın Türkiye'de dü· mışlardır ... Oç sanatçı daha önce lstan. 
mülsüzlüeünü kınayarak söz örgütlüeüne zenlenen dayanışma toplantılanna git· bul ve İzmir'de konserler vermiş bulu· 
saygısızııemı protesto etmiştir. tiklerini bildirdikten sonra şöyle devam nuyorlardı. 

"Ankara havaalanından aynlmadan ediyor: "Smırdışı etme emri koalisyon hükü· 
önce Şili'li sanatçılar acı bir gülümseme "İzmir ve İstanbul'daki ilk toplantı- metini oluşturan dört partiden en lutu-
ile TİP'li evsahiplerine Yoldaşlar: tekrar lar çok büyük başan saeladı, ızmir'de cusu olan Milli Selamet Partisine men· 
geleceliz demiştir." 4 bin ıstanbul'da ise 8 bin kişi bu top- sup İçişleri Bakam tarafından verilmiş· 

Belçika Komünist Partisi 'nin günlük Iantılara katıldı, bütün basın bundan söz tir." 
gazetesi "Le Drapeau Rouge"un 19 Ka· etti. 17 Kasım'da da kordiplomatiAin de Şili'li halk sanatçılmnm Türkiye'-
sım tarihli sayısında ise şu haber yer ah· ı,..aır bulunaca�ı bir toplantı daha dü- den sınırdışı edilmelerinin uluslararası 
yordu : zenlenmişti. Türkiye'de bulunuşlan ta- kamuoyunda yankılanndan yalnızca bir 

"Belçika'da çok kez dinledi�imiz üç mamen yasalara uygun olmasına raAmen kısmı bunlar. Ancak MC'nin yasadışı ey-
Şiii'li şarkıcı, Angel Parra, İsabel Parq. üç sanatçı Ankara'ya vanşiarında polis leminde suçüstü yakalandıeını uluslar· 
ve Patriclo Castillo, Türkiye ışçi Par4t. tarafından sekiz saat alıkonulduktan arası a1anda da belgelerneye yeterli 
si 'nin düzenledi ei Şili Halkı i le 

BELÇiKA'DAKI TÜRKiYELI IşÇiLER ŞILI'LI SANATÇıLARA ÇıÇEK 
SUNDU. 

PARRA 'LAR, GECELERIN DÜZENLENMESINDE BÜYÜK BIR ORGA
NIZASYON GÜCÜ GÖSTEREN TÜRKİYE ıŞÇı PARTiliLERE TEŞEK
KÜR EDIYORLAR. 

FGTB Sosyalist Sendikası'nın Türkiyeli üyeleri, ayrıca, sınırdışı etme oıayı 
ile ilgili olarak iki dilde yayınladıkları bir protesto bildirisini de konsere kal!· 
lan Belçikalı dinleyicilere dağıttılar. 

Şili'li sanatçılar, Türkiyeli işçilerle yaptıları sohbette Türkiye'deki daya· 
nışma gecelerinden duydukları memnuniyeti şu şekilde belirttiler: 

"Türkiye'de verdiğimiz konserlerde halkın gösterdiği olağanüstü ilgi, ver· 
diğimiz mücadelede azmimizi bir kat daha güçlendirdi. O kadar ki ideolojik 
olarak karşımızda bulunan sağcı gazetcler dahi konserlerimizle ilgilenmek zo· 
runluluğunu duydular, halkımızın mücadelesi üzerine bizimle konuşarak bilgi 
istediler. 

Türkiyc'den sınırdışı edilen Şili'li sanatçılardan Angel Parra ile Par
ra, bu olaydan sonraki ilk konserlerini Belçika'nın Louvain şehrinde verdiler. 
Grand Beguinage'de "Halk için Oratoryo"yu söyleyen Şili'li sanatçıları, kon. 
ser sırasında, Belçika'daki Türkiyeli işçiler adına bir heyet ziyaret ederek ken
dilerine dayanışmaların. belirtti ve bir çiçek sundu. 

"Türk Hükümeti'nin hakkımızda verdiği sınırdışı etme kararı, halkın poli
tik uyanıklığından duyduğu paniğin bir ifadesidir. Çünkü Şili halkı ile daya· 
nışma geceleri, sadece Şili halkının değil, Türkiye halkı da dahil bütün dünya 
halklarının kurtuluş mücadelesini zafere ulaştırma yolundaki enternasyonalist 
davranışın yeni ve büyük bir göstergesi olmuştur. 

"Hcmen _ şunu da belirtmek isteriz ki, Türkiye'deki dayanışma gecelerinin 
düzenlenmesinde, Türkiye Işçi Partili yoldaşlar, örnek bir örgütlenme düzeyi 
ve yaratıcı bir disiplin anlayışı göstcrdiler, Gecelerin hazırlanmasında emeği 
geçen tüm yoldaş la ra kendimiz ve halkımız adına teşekkür ederiz." 
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SEvci'YE SELAM 
VARLıK OZMENEK 

Anararlalar Caddesindeki büyük 
Adliye Binasınm cümle kapısının girişin
de sol yanda iki jandarma erinin arasın
da duruyordu. Beni görünce gülümsedi. 
Bir an konuşmak istedi ama hemen bi
raz ilerde duran jandarma başçavuşu"
dan yana bakarak vazgeçtL .. 

Birşeyler söylemek istemişti.. 
Yandan bakıldığında, jandarmalann 

sırtlarında süngüler minare, Sevgi'ni" sarı 
başı da kubbe gibi görünüyordu. Yaktaş-
um. 

" - Gönderdiğim gazeteleri alıyor 
musun" diye sordum. 

Mümkün olduğunca Sevgi 'ni" mu
hafızlarını ürkütmemeye çalışmıştım. 
Tutukluluk hali sesine sinmişti. Kısacık 
cevap verdi: 

" . Evet alıyorum, sağol..." 
Dedi demedi, hemen ilerideki jan

darma başçavuşunun bizden yana dön
düğünü ve üzerimize doğru yürümeye 
başladığını gördüm. O anda, kendisiyle 
konuşmaya çalışmakta Sevgi adına iyi 
mi, fena mı yaptığımı düşünrneğe başla· 
dım. Neyse, başçavuş kısa konuşmayı 
seven adammış: 

.. . Yasak!" dedi. 
Galiba fit olabileceğimiz en az kötü 

olasılık buydu. Biraz da bu yüzden ra· 
hatlayarak: 

.. . istedigin bir şey var mı Sevgi" 
diye devam ettim. 

Başını iki yana salladı. 
.. - Hayır . ık, sağo!. .... 
Güıümsüyprdu .. 
Sonra, b�şçavuş önde, iki jandar

manın arasında Sevgi, döndüler, cadde
nin kıyısında kendilerini tutukevine gö
türmek için bekleyen askeri araca doğru 
yürüdüler ... 

ArkAsından baktım. 
Kahverengi bir ceketi, uzun bir e· 

tekliği vardı. Ve bu giysiler içinde Sevgi' 
nin dal gibi kurumakta olduğuna ilk kez 
orada tanık oldum. Daha sonra bu gözle· 
mimi hiç düşünmek bile istemedim. 
Yoksa bana mı öyle gelmişti? .. , 

Şurası muhakkaktır ki, diye düşü
nüyordum. Günün malum ortam ve ko· 
şullarında Sevgi'yi hem de pek sevimli 
bir iş  için gitmediilim Adliye kapısında 
jandarmalar arasında görünce, görüntü· 

lerdeki en sivri izlenimler belleğime çö· 
keldi kaldı.. 

Bilmiyorum .. 
Ama ne olursa olsun, yüreeeğine bir 

zehir akıtıldığı içerlerden bir yerden ö· 
lüm ateşi yakıldığı belliydi Sevgi'ciğın .. 

1972 yılının sonlarına doğruydu ... 
Sevgi, 1 2  Mart rejiminin tutuklusuydu .. 

1 965'lerdi. Ankara'da Mithatpaşa 
caddesindeki televizyon binasına girer· 
ken onu çokça sabahları görürdüm. Q
muz başından yana doğru sarkıtıığı 
çantanın sallantısına aldırmadan, elleri 
cepte, kırda yalınayak dolaşır gibieesine, 
uzun adımlarla( o da aynı cadde üzerin
deki T-RT Genel Müdürlüğü binasına 
doğru giderdi.. 

Özentisiz, yapmacıksız, kendine a· 
labildiğine güvenli, deli dolu bir hali var
dı. Sonradan söylediler: 

Merkez Programdan Sevgi ... 
Devrimeiyoi, demokrattı. Mertti, 

dürüsttü, pırıl pınldı. 12 Marttan sonra 
sorgusuz sualsiz TRT'den birlikte atıl
dık... Bir elin parmakları gibiydik .. 
işsizlik çektik. 

O günlerdi. Sevgi, Ekmekçi, üçümüz 
Piknik'te oturmuştuk. Mustafa Ekmekçi 
de Türk Haberler Ajansından atılmıştı ... 

Hem birkaç kadeh parlatmış, hem 
de konu�muştuk ... Sevgi gümbür gümbür 
neşe içinde, zekasının aydınlattığı anla
tımıyla 12 Mart rejimini aşşağılıyor, bu 
arada halimizi de karikatürize etmeyi ih- ' 
mal etmiyordu ... 

Bugün de, in karanlığında bir ay· 
dınlık çizgi savaŞÇıSı olan Ekmekçi'nin 
işinden atılışına üzülmekten çok, 12 

Mart'a lanetler ve sövgüler savuruyordu 
Sevgi. Ifade edilişiodeki gümbürtünün 
fazlalığına yapılabilecek ufacık bir itira
zın dışında Sevgi kaya 
boynu dikti .. 

1 2  Mart Kızılay'da karşı· 
dan karşıya geçiyordu. Polis 525 kuruş 
<;eza kesti. Kırmızı lamba yanarken geç· 
.,,;şti ... 

Cebinden 50 lira çıkarmış: 
. .  _ Üstü kalsın, demişti. Dokuz kez 

daha kırmızı yanarken .. . . .  

Salt bireysel bir tepki miydi? ..  
jri  iri lanar etmeye gerek yok. 
Özündeh: yaratıcılığın olanca eoş-

kusuyla, hayat dolu'luğu, eğilmezliği, a
teşler çaktırıyordu beyninde ve yüreğin. 
de ... Sevgi, 12 Mart reiiminin tutuklu a· 
dayı idi ... 

Geçen yılın Ekim ayının başlarıydl. 
Sevgi'nin ameliyat olduğunu duymuş· 
tum. Biraz aslını astarını karıştırınca 
kaynar sular döküldü başımızdan. 

. Bizim yiğit kardeşimiz, bir tek· 
me :;avurabiliyor muydu malum illetin 
beline?. 

Ne gülerdik ve ne çok gülerdik, ah 
öyle olaydı ... 

Eski Sevgi değildi. Ama daha ileri 
daha çok bir Sevgi idi. üretken olmuş
tu. Kısacık bir zaman parçası içersine, 
salt romanları, hikayeleri, gazete yazıla
rını değil, iki de çocuk doA:urmayl .sığdı
rıvermişti . . .  

Daha önceleri, Yenigüngazetesinin i· 
kinci sayfasında da aylar süren bir kom
şuluk yapmıştık. 

Şi! ara başla'yıp bır.ııktığı pzeteci-

likten iyi anılarla ayrılmadığını bUrnerne 
rağmen ameliyattan kalkar kalkmaz 
kendisine bir yazı dizisi önerdim. Doğ
rusu bu ya, kendi karanmca, aklımca', 
Sevgi'nin ameliyatı unutmasına katkıda 
bulunabilir .. 

Bir ajansın Ankara temsilcisiydim. 
O sıralarda bir de yeni gazete çıkacaktı. 
O gazetede yayınlayabilirdik yazısını ... 
Belki de sürekli yazmasını sağ
layabilirdik ... Biz hala onu gazeıeciliğe 
çekmeyi mi deniyorduk ne?.. 

12 Ekim Senato üçte bir yenileme 
ve millet meclisi ara seçimleri vardı. GOl· 
zeteci olarak Ecevit'i izliyorduk. Her git· 
tiği yerde Ecevit'i karşılayan kalabalık
lar arasında kadınların çokluğu dikkati 
çekiyordu. 

- Acaba Sevgi bir gezide kadınlarla 
konuşamaz mıydı?, .. 

Telefon ettiğimde memnuniyetle 
kabul etti önerimi. Amasya'ya gidecek· 
tik Ecevit ile. Otobüs ile gidecek, sonr.ıı 
Samsun'a geçip u�akla dönecektik. 

Amasya meydanındaki kalabalığın 
içinde kadınların genç kızların içinde cı
vıi cıvıl dolaştı Sevgi. Ben de fotoğraf 
makinemle resimliyordum. Sevgi'yi ame· 
liyatlı halde buralara getirmiştim ama o 
da memnun görünüyordu ... 

Beş saat yolculuğumuz boyunCOl da 
sürekli konuşmuştuk. Kendini aşmıştı. 
işçi sınıfı hareketine, sosyalist harekete, 
yoğun bir ilgi duyuyordu ... çarpıcı kişi
sel yetenek ve özelliklerine sağlıklı poli. 
tik görüşler eklenmişti ... 

Nitekim Ankara'da kurulan Işçi 
Kültür Derneğinin kuruluş çalışmalarına 
katıldığım ve Yönetim Kurulunda görev 
alarak, dalında usanmadan çaba göster
diğine tanık oldum sonr.ııları. Hiç burnu 
büyüklük yapmamış, çalışmalara katıl
mıştı. 

Kariyerizme sapmamıştı. Kariyerist
leri kınıyordu ve pek de güzel alay edi, 
yordu onlarla ... Amasya'dan sonra Sam· 
sun'dan uçak kalkmadı. Gene otobüsle 
dönmeğe mecbur kaldık Ankara'ya. Yo· 
rulmuştu. Evde iki çocuk bekliyordu üs· 
telik ... 

"Ecevit ve Kadınlar" yazı dizisi"i 
kısa bir zaman sonra bana gönderdi. 
Ama yazıyı gazete yayınıamıyordu. Bir 
başka gazeteye verdik. Orada yayınlan
dı. Yazının sonunda Ecevit'e " işin zor" 
dediğini hatırlıyorum. Çektiğım fotoğ
rafları da- beğenmişti. O fotoğraOan ona 
önceki ay Londra'ya gideceğinden iki 
gün Önce gönderebildim. Gidememiştim. 

Sadece telefonda konuşurken: 
.. - Güle güle git, güle güle dön" de

miştim. 
Dönmedi ... 

Hikayeci, romancı velhasıl sanatçı 
Sevgi ... 

Ama Sevgi, hepsinden önce, kendi· 
sini Türkiye'nin sosyalist hareketinin di· 
namiğinde arayıp bulmağa çalışan, yete. 
neklerini o doğrultuya koşturmaya ha
zırlayan, buna ilişkin de, çok �wgün, 
çok canlı örnekler yaratan bir düşün e
mekçisiydi. Türkiye yiğit bir antifaşist 
savaşçıyı yitirdi. Ama Türkiye'nin ay· 
dınlık geleceği, yitirmemek üzere çok
tan kazandı Sevgi'yi... 

Selam olsun yiğit anısına ... 
Hele hele satılmışlığın, dönekli�in 

üç kağıtçılığın cirit attığı bugUnlerde ... 
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anda, kendisiyle 
adına iyi 

düşünrneğe başla· 
konuşmayı 

az kötü 
yüzden ra· 

mı Sevgi" 

jandar
döndüler, cadde

kıyısında kendilerini tutukevine gö
araca doğru 

uzun bir e· 
içinde Sevgi' 

olduğuna ilk kez 
bu gözle· 

istemedim. 

diye düşü

dı. Sonradan söylediler: 
Merkez Programdan Sevgi ... Sevgi ... Sevgi 

Devrimeiyoi, demokrattı. Mertti, 
dürüsttü, pırıl pınldı. 12 Marttan sonra 
sorgusuz sualsiz TRT'den birlikte atıl
dık... Bir elin parmakları gibiydik .. 
işsizlik çektik. 

O günlerdi. Sevgi, Ekmekçi, üçümüz 
Piknik'te oturmuştuk. Mustafa Ekmekçi 
de Türk Haberler Ajansından atılmıştı ... 

Hem birkaç kadeh parlatmış, hem 
de konu�muştuk ... Sevgi gümbür gümbür 
neşe içinde, zekasının aydınlattığı anla
tımıyla 12 Mart rejimini aşşağılıyor, bu 
arada halimizi de karikatürize etmeyi ih- ' 
mal etmiyordu ... 

Bugün de, in karanlığında bir ay· 
dınlık çizgi savaŞÇıSı olan Ekmekçi'nin 
işinden atılışına üzülmekten çok, 12 

Mart'a lanetler ve sövgüler savuruyordu 
Sevgi. Ifade edilişiodeki gümbürtünün 
fazlalığına yapılabilecek ufacık bir itira
zın dışında Sevgi kaya 
boynu dikti .. 

1 2  Mart Kızılay'da karşı· 
dan karşıya geçiyordu. Polis 525 kuruş 
<;eza kesti. Kırmızı lamba yanarken geç· 

Geçen yılın Ekim ayının başlarıydl. 
Sevgi'nin ameliyat olduğunu duymuş· 
tum. Biraz aslını astarını karıştırınca 
kaynar sular döküldü başımızdan. 

. Bizim yiğit kardeşimiz, bir tek· 
me :;avurabiliyor muydu malum illetin 
beline?. 

Ne gülerdik ve ne çok gülerdik, ah 
öyle olaydı ... 

Eski Sevgi değildi. Ama daha ileri 
daha çok bir Sevgi idi. üretken olmuş
tu. Kısacık bir zaman parçası içersine, 
salt romanları, hikayeleri, gazete yazıla
rını değil, iki de çocuk doA:urmayl .sığdı
rıvermişti . . .  

Daha önceleri, Yenigüngazetesinin i· 
kinci sayfasında da aylar süren bir kom
şuluk yapmıştık. 

Şi! ara başla'yıp bır.ııktığı pzeteci-

likten iyi anılarla ayrılmadığını bUrnerne 
rağmen ameliyattan kalkar kalkmaz 
kendisine bir yazı dizisi önerdim. Doğ
rusu bu ya, kendi karanmca, aklımca', 
Sevgi'nin ameliyatı unutmasına katkıda 
bulunabilir .. 

Bir ajansın Ankara temsilcisiydim. 
O sıralarda bir de yeni gazete çıkacaktı. 

Amasya meydanındaki 
içinde kadınların genç 
vıi cıvıl dolaştı Sevgi. 
makinemle resimliyordum. 
liyatlı halde buralara 
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Nitekim Ankara'da 
Kültür Derneğinin kuruluş 
katıldığım ve Yönetim Kurulunda 
alarak, dalında usanmadan 
diğine tanık oldum 
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Ama Sevgi, hepsinden 
sini Türkiye'nin sosyalist 
namiğinde arayıp bulmağa 
neklerini o doğrultuya 
zırlayan, buna ilişkin 
çok canlı örnekler 
mekçisiydi. Türkiye 
savaşçıyı yitirdi. Ama 
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TÜRKIYE IŞÇi PARTISI GENEL BAŞKANı BEHICE 
BORAN, TIp KARTAL ILÇE ÖRGÜTÜNÜN i. KON· 
GRESINDE BIR KONUŞMA Y AI'TI. GENEL BAŞKAN 
BEHlcE BORAN'IN KONUŞMASıNıN ÖZETINI oKUR· 
LARIMIZA SUNUYORUZ. 

• • ıŞÇı 
SıNıFıNıN 

• • PARTISI 
OLDUGUNU 

• ISPATLAMIŞT 
Behice Boran bundan önce yapılan bir toplantıda 

"ıŞÇı SıNıFıNı SOSYALIST IKTIDAR VE SOSYALIZM YOLUNDAN SAPTıRMAK ıÇiN ÇOK OYUNLAR DÖNDÜRüLüYOR. 
BIR YANDAN SENDIKAL ÖRGüTü, DISK'I BIR PARTIYMIŞ GIBI KABUL ETTIRME ÇABASı SÜRDüRüLüRKEN, ÖTE 
YANDAN ıŞÇı SıNıFı CHP'YE BIR UMUT KAPISIYMIŞ GIBI KAPıLANSIN ISTENIYOR. CHP'NIN SOLUNDA YASAL ıŞÇı 
SıNıFı PARTISININ YER ALMA DlGI PROPAGANDASı ALTTAN ALTA YüRüTüLüYOR. OYSA PARTIMIZ, PROGRAMI, 
TÜZÜGO. ÇEŞITLI YAYıNLARı YE BIRBUÇUK Y I LI AŞKIN ÖRGüTLENMESI VE EYLEMLERI ILE ıŞÇı SINIFIMIZIN SOS
YALIZMI HEDEF ALAN PARTISI OLDUGUNU ISPATLAMI ŞTIR." 

"Hayat pahalılı�ı. geçim sıkıntısı, yetersiz gelir, 
işsizlik gibi sorunlar altında bunalırken bir de deprem 
felaketi geldi yaktı yüreklerimizi. Deprem bir tabiat 
olayı, önlenemez. Ama depremin do�urdu�u felaket 
bir ölçüde önlenebilir, önlenemiyorsa bunun sorumlu· 
su tabiat de�il, insandır, toplum düzenidir. Kapitaliz· 
min, hele Türkiye'ninki gibi geri kalmış ba�ımlı bir 
kapitalizmin her alanda görulen bozuklu�u, keşmeke· 
şi, bu deprem felaketi konusunda da kendini göster· 
mektedir. Her depremden sonra aynı ah Vf' vahlar, ay· 
nı serzeniş, aynı organizasyon bozuklu�u ve yeLersiz· 
li�i. Oysa Türkiye'nin deprem kuşa�ı üzerinde bulun· 
dueu ve hangi bölgelerinde depremlerin yo�unlaştıeı 
biliniyor. Ülkemizde depremler bilmemeye olanak bı· 
rakmıyacak kadar çok sık oluyor. Oysa ne deprerne 
dayanıklı bir konut yapımı politikası uygulanıyor, ne 
de acele yardıma hazırlıklı olabilmek için bölgesel de
polar, acil yardım merkezleri kuruluyor. Kırsal bölge· 
lerde haJkımız kerpiç ve yığma taştan evlerde otur· 
dukça, kenLlerdeki inşaat, depreme dayanıklılık sa�la· 
yacak tekniklerin kullanılması şöyle dursun, normal 
sa�lam inşaat standartlanna göre dahi kontrolden u· 
zak kaldıkça, her depremde halkımızın binlerce ve 
binlerce kurban vermesi kaçınılmazdır." 

"Toplum yaşamımızia ilgili hangi sorunu ele al· 
sak, sebepleri kapitalist düzene gelip dayanıyor. Bütün 
bu irili ufaklı sorunların temelden çözümü için iktida· 
nn büyük sermaye sınıfının elinden işçi sınıfının eline 
geçmesi gerek. Işçi sınıfının, emekçi sınınarla ortak· 
lıklar kurarak gerçekleştirece�i iktidardır ki ancak so· 
runlan planlı, akılcı, geçerli yöntemlerle çözüm yolu· 
na sokacaktır." 

POLiTiK DÜZEYDE ÖRGÜTLENME GERECI 

' ·I\ma sözünü etti�imiz nitelikte bir iktidar şu 
partiye değil de bu partiye sadece oy vermekle ger· 
çekleşmez. Işçi sınıfımızın kendisi iktidar için hazır· 
Ianmalıdır. Işçi sınıfının mücadele ufku ücret, ikrami· 
ye, kıdem tazminatı, referandum gibi ekonomik so· 
nınlarla sınırlanmamalıdır. Bunlar yaşamak için ö· 
nemli ve uerunda mutlak sonuna kadar mücadele ve· 
rilmesi gereken sorunlar olmakla beraber, işçi sınıfı
mız, işçi arkadaşlarımız, ülkemizin iç ve dış politika· 
siyle, tüm sorunlanyla, ekonomik, siyasal sorunlardan 
saelık, eeitim, sanat sorunlarına kadar tüm sorunlarıy. 
la ilgilenmek, bu konularda bilgi edinmek, bu konula· 
ra ilişkin sorunlann geçerli çözüm biçimlerini, yön· 
temlerini ö�renmek ve bu do�rultuda siyasal mücade· 
le vermek durumundadır. Iktidar olup ülkeyi yönele· 
bilmek bu bilgileri ve mücadele deneyimlerini kazan· 

makla, özümsemekle mümkündür. Işçi sınıf, bu bilgi· 
leri, mücadele deneyimlerini, iktidar için gerekli yete· 
nekleri ancak politik düzeyde örgütlenerek, partileşe
rek kazanabilir. Kendi ba�ımsız partisi araeıheı ile an
cak iktidar olabilir ve iktidarda kalıp işleri yürütebilir. 
Türkiye Işçi Partisi işçi sınıf,mızın bu nitelik ve yete
nekte olan partisidir. Işçilerimiz partilerine sahip 
malı, ona 'üye olmalı, partide görev almalıdırlar." 

SENDIKALAR VE SENDIKACılıK 

"Sendikalar işçi sınıfının ekonomik mücadele a· 
raçlarıdıriar. SendikaJar ne kadar politikleşse de parti. 

nin yerini almazlar. Sendikalann asli görevi ekono· 
mik mücadeleyi başanyla yürütmektir, siyasal partinin 
asli görevi de işçi sınıfını iktidar için hazırlamak ve 
iktidara getirmektir. Bildiğiniz gibi işçi sınıfının mu· 
cadelesi üç yanlıdır: Siyasal, ekonomik, ideolojik. Os· 
tun olan siyasal mücadele ve örgüttür, partidir. Çünkü 
tüm sorunlann son tahlilde çözümü siyasetten, iktidar 
sO'1lnundan geçer. Her hangi bir wndikal örgütü bir si· 
yasal örgüt, bir partiymiş gibi görmek ve göstermek ve 
bu anlayış içinde eylemlere yönelmek işçi sınıfını 
doğru örgütlenme ve mücadele yolundan, sosyalist ik· 
Lidar yolundan saptırmaktır." 

"SendikaJarın niLeliğine de çok dikkat etmek 
gerekir. Söylenenler, yazılanlardan önce davranışlara, 
durumlara bakmak gerekir. Sağa yönelip, sa�a kayıp 
solda keskin lanar elmek, keskin sol görünmek günü· 
müzde geçer akçe oldu, kullanılan başlıca yöntem ol· 
du. Sosyalist işçileri, temsilcileri, sendika yöneticileri· 
ni işlerinden ve örgütlerinden dışan alan bir sendikal 
örgüt, üst yöneticileri kendi dünyalıklannı kurmaya 
bakan bir sendikal örgüt, yayınlannda ve sözeillerinin 
demeçlerinde ne denli keskin lanar edilirse edilsin, iş· 
çilerin devrimci örgütü değildir, olamaz." 

SOSYALIST PARTI, TIp VE CHP 

'·Işçi sınıfını sosyalist iktidar ve sosyalizm yo· 
lundan saptırmak için çok oyunlar döndürulüyor." 

·'Bir yandan sendikal. bir örgütü, DISK'i bir par
lIymiş gibi gösLerip ,kabul ettimıe çabası sürdürülür· 
ken, öte yandan işçi sınıfı CHP 'ye bir umut kapısıy
IllIŞ gibi kapılansın isteniyor., CHP 'nin solunda yasul 
işçi sınıfı partisinin yer almadı�ı propa�8ndasl alttan 
alta yürütülüyor. Oysa partimiz, programı, lüziiRü, çe· 
şitli yayınlan ve birbuçuk yılı aşkın örgüLlenmesi ve 

eylemleri ile işçi sınıfımızın sosyalizmi hedef alan par· 
tisi olduğunu ispatlamı"tır." 

"CHP, kendi deyimleri ile "sınaileşme sürecinin 
değişen koşullannda" kapitaJizmi sürdürmek, bu ko· 
nu da büyük burjuvaziye güvence vermek çabasındadır. 
Bu değişen koşullar emekçi kitlelere yeni haklar tanı
mayı, demokratik özgürlükleri genişletmeyi gerektir. 
mekLedir. Büyük burjuvazi ve yandaşlan eski tutucu 
alışkanlıkJanndan, politikıılanndan vazgeçip bu yeni 
koşuııann gerektirdiği ödünlere razı olmalıdırlar; var· 
hklannı,.,sürdürebilmeleri buna bağlıdır. CHP 'nin poli· 
tikası ana çizgisiyle birkaç cümle içinde böyle özeUe· 
nebilir:· 

"Bununla beraber, biz CHP 'yi diğer burjuva 
partilerinden ayn tutanz. Demokratik özgürlüklerin, 
emekçi halk kitlelerinin ekonomik, sosyal, kültiirel 
hakJannın ve ulusal ba�ımsızlık ve egemenli�in savu· 
nueusu olduğu ölçüde ve SÜrece bu konuda kendisi 
güç ve işbirli�i yapabilmeyi öngörürüz. Ikinci bir nok· 
ta, işçi sınıfı diğer emekçi sınınarla ittifak kurmadan. 
on lan n desteğini kazanmadan iktidara gelemez ve ik
tidarda kalamaz. Bir yandan emekçi kitleler arasında 
sosyalizmi tanıtma, yayma"tutturma çalışmalan ya· 
parken, öte yandan da emekçi kitleler arasında tabanı 
olan demokratik nitelikteki partilerle, bugünkü du· 
rumda CHP ile, toplumun demokratikleşme sürecinde 
asgari bir platform üzerinde anlaşarak birlikte hareket 
etmeyi $8�ıamaya çaJışınz." 

MC'NIN GELECECI 

"Günün en çok tartışılan konusu koaJisyonun 
parçalanıp parçalanmıyacağı, MC'nin iktidardan dü' 
şüp düşmeyeceğidir. Bizim göruşümüze göre tam büt· 
çeden önce koalisyon parçaJanmaz. Ortaklar, özellik. 
le MSP Demirel'den koparaca�ını kopanr; Demirel 
her ne pahasına iktidarda kaJabilmek için ve bir ölçü. 
de de şimdi verilenleri ileride uygulamada geri alabil. 
me hesabı ile, koalisyon ortaklannın baskılanna bo

·
. 

yun eğer. Ama bütçeden sonra MSP koalisyondan ay. 
nlabilir. İktidarda kalarak seçimlere gitmekte Demirel 
için ne kadar yarar varsa, Erbakan için zarar vardır. 
Erbakan 'ın yaran Demirel ile AP·nin iktidardan düştü. 
gü kendisinin ise yeni bir koalisyonda iktidannı 5Ür. 
dürdü�ü bir ortamda seçime gitmektedir. Seçimlere 
münhasır, kısa süreli bir hükümetin kurulmasında gö. 
TÜŞ ve politika aynııklıın önemli rol oynamayacatın. 
dan, bütçeden sonra CHP·MSP·DP bir seçim hüküme. 
tinde birleşebilirler." 

YANDAN SENDIKAL ÖRGüTü, DISK'I BIR PARTIYMIŞ GIBI KABUL ETTIRME ÇABASı SÜRDüRüLüRK
YANDAN ıŞÇı SıNıFı CHP'YE BIR UMUT KAPISIYMIŞ GIBI KAPıLANSIN ISTENIYOR. CHP'NIN SOLUNDA 
SıNıFı PARTISININ YER ALMA DlGI PROPAGANDASı ALTTAN ALTA YüRüTüLüYOR. OYSA PARTIMIZ, 
TÜZÜGO. ÇEŞITLI YAYıNLARı YE BIRBUÇUK Y I LI AŞKIN ÖRGüTLENMESI VE EYLEMLERI ILE ıŞÇı 
YALIZMI HEDEF ALAN PARTISI OLDUGUNU ISPATLAMI ŞTIR." 

pahalılı�ı. geçim sıkıntısı, yetersiz gelir, 
sorunlar altında bunalırken bir de deprem 

yaktı yüreklerimizi. Deprem bir tabiat 
önlenemez. Ama depremin do�urdu�u felaket 

önlenebilir, önlenemiyorsa bunun sorumlu· 
de�il, insandır, toplum düzenidir. Kapitaliz· 

Türkiye'ninki gibi geri kalmış ba�ımlı bir 
her alanda görulen bozuklu�u, keşmeke· 

deprem felaketi konusunda da kendini göster· 
depremden sonra aynı ah Vf' vahlar, ay· 

aynı organizasyon bozuklu�u ve yeLersiz· 
Oysa Türkiye'nin deprem kuşa�ı üzerinde bulun· 

bölgelerinde depremlerin yo�unlaştıeı 
kemizde depremler bilmemeye olanak bı· 
kadar çok sık oluyor. Oysa ne deprerne 

konut yapımı politikası uygulanıyor, ne 
yardıma hazırlıklı olabilmek için bölgesel de

yardım merkezleri kuruluyor. Kırsal bölge· 
kerpiç ve yığma taştan evlerde otur· 

kenLlerdeki inşaat, depreme dayanıklılık sa�la· 
tekniklerin kullanılması şöyle dursun, normal 

standartlanna göre dahi kontrolden u· 
her depremde halkımızın binlerce ve 

kurban vermesi kaçınılmazdır." 
"Toplum yaşamımızia ilgili hangi sorunu ele al· 

kapitalist düzene gelip dayanıyor. Bütün 
irili ufaklı sorunların temelden çözümü için iktida· 

sermaye sınıfının elinden işçi sınıfının eline 
ek. Işçi sınıfının, emekçi sınınarla ortak· 

gerçekleştirece�i iktidardır ki ancak so· 
akılcı, geçerli yöntemlerle çözüm yolu· 

sokacaktır." 

DÜZEYDE ÖRGÜTLENME GERECI 

sözünü etti�imiz nitelikte bir iktidar şu 
de bu partiye sadece oy vermekle ger· 

Işçi sınıfımızın kendisi iktidar için hazır· 
Işçi sınıfının mücadele ufku ücret, ikrami· 
tazminatı, referandum referandum ref gibi ekonomik so· 

sınırlanmamalıdır. Bunlar yaşamak için ö· 
uerunda mutlak sonuna kadar mücadele ve· 

gereken sorunlar olmakla beraber, işçi sınıfı
arkadaşlarımız, ülkemizin iç ve dış politika· 

sorunlanyla, ekonomik, siyasal sorunlardan 
sanat sorunlarına kadar tüm sorunlarıy. 
bu konularda bilgi edinmek, bu konula· 

sorunlann geçerli çözüm biçimlerini, yön· 

makla, özümsemekle mümkündür. Işçi sınıf, bu bilgi· 
leri, mücadele deneyimlerini, deneyimlerini, deneyimler iktidar için gerekli gerekli ger yete· 
nekleri ancak politik düzeyde örgütlenerek, örgütlenerek, örgütlener partileşe
rek kazanabilir. Kendi ba�ımsız partisi araeıheı ile an
cak iktidar olabilir ve iktidarda kalıp işleri yürütebilir. yürütebilir. yürüt
Türkiye Işçi Partisi işçi sınıf,mızın bu nitelik ve yete
nekte olan partisidir. Işçilerimiz partilerine sahip 
malı, ona 'üye olmalı, partide görev almalıdırlar." 

SENDIKALAR VE SENDIKACılıK 

"Sendikalar işçi sınıfının ekonomik mücadele a· 
raçlarıdıriar. raçlarıdıriar. SendikaJar ne kadar politikleşse de parti. 

nin nin yerini almazlar. Sendikalann asli görevi ekono· 
mik mücadeleyi başanyla yürütmektir, siyasal partinin 
asli görevi de işçi sınıfını iktidar için hazırlamak ve 
iktidara iktidara iktidar getirmektir. Bildiğiniz gibi işçi sınıfının mu· 
cadelesi üç yanlıdır: Siyasal, ekonomik, ideolojik. Os· 
tun olan siyasal mücadele ve örgüttür, partidir. Çünkü 
tüm sorunlann son tahlilde çözümü siyasetten, iktidar 
sO'1lnundan geçer. Her hangi bir wndikal örgütü bir si· 
yasal örgüt, bir partiymiş gibi görmek ve göstermek ve 
bu anlayış içinde eylemlere yönelmek işçi sınıfını 
doğru örgütlenme ve mücadele yolundan, sosyalist ik· 
Lidar yolundan saptırmaktır." 

"SendikaJarın niLeliğine de çok dikkat etmek 
gerekir. Söylenenler, yazılanlardan önce davranışlara, 
durumlara bakmak gerekir. Sağa yönelip, sa�a kayıp 
solda keskin lanar elmek, keskin sol görünmek günü· 
müzde geçer akçe oldu, kullanılan başlıca yöntem ol· 
du. Sosyalist işçileri, temsilcileri, sendika yöneticileri· 
ni işlerinden ve örgütlerinden dışan alan bir sendikal 
örgüt, üst yöneticileri kendi dünyalıklannı kurmaya 
bakan bir sendikal örgüt, yayınlannda ve sözeillerinin sözeillerinin sözei
demeçlerinde ne denli keskin lanar edilirse edilsin, iş· 
çilerin devrimci örgütü değildir, olamaz." 

SOSYALIST PARTI, TIp VE CHP 

'·Işçi sınıfını sosyalist iktidar ve sosyalizm yo· 
lundan saptırmak için çok oyunlar döndürulüyor." 

·'Bir yandan sendikal. bir örgütü, DISK'i bir par
lIymiş gibi gösLerip ,kabul ettimıe çabası sürdürülür· 
ken, öte yandan işçi sınıfı CHP 'ye bir umut kapısıy
IllIŞ gibi kapılansın isteniyor., CHP 'nin solunda yasul 

eylemleri ile işçi sınıfımızın 
tisi olduğunu ispatlamı"tı

"CHP, kendi deyimleri ile 
değişen koşullannda" 
nu da büyük burjuvaziye 
Bu değişen koşullar emekçi 
mayı, demokratik özgürlükleri 
mekLedir. Büyük burjuvazi 
alışkanlıkJanndan, politikıılanndan 
koşuııann gerektirdiği gerektirdiği ger
hklannı,.,sürdürebilmelersürdürebilmelersürdür
tikası ana çizgisiyle birkaç 
nebilir:· 

"Bununla beraber, 
partilerinden ayn tutanz. 
emekçi halk kitlelerinin 
hakJannın ve ulusal ba�ımsızlık 
nueusu olduğu ölçüde ve 
güç ve işbirli�i yapabilmeyi 
ta, işçi sınıfı diğer emekçi 
on lan n desteğini kazanmadan 
tidarda kalamaz. Bir yandan 
sosyalizmi tanıtma, yayma"tutturma 
parken, öte yandan da emekçi 
olan demokratik nitelikteki partilerle, 
rumda CHP ile, toplumun demokratikleşme 
asgari bir platform üzerinde 
etmeyi $8�ıamaya çaJışınz." 

MC'NIN 

"Günün en çok 
parçalanıp parçalanmıyacağı, 
şüp düşmeyeceğidir. Bizim 
çeden önce koalisyon parçaJ
le MSP Demirel'den koparaca�
her ne pahasına iktidarda 
de de şimdi verilenleri 
me hesabı ile, koalisyon 
yun eğer. Ama bütçeden 
nlabilir. İktidarda kalarak 
için ne kadar yarar varsa, 
Erbakan 'ın yaran Demirel 
gü kendisinin ise yeni 
dürdü�ü bir ortamda seçime 
münhasır, kısa süreli süreli sür bir 




