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MC'NIN DERS KITAPLARI 
• 

"TATBIKAT" SAFHASıNDA 

MC'NIN ONLO "DERS KlTAPLARl" OZERINDEKI TARTIŞ
MALAR SOREDURSUN, BU DERS KITAPLARıNıN BAŞKA 
HANGI IŞLERE YARAYACAGI DA YAVAŞ YAVAŞ GÖROL
MEYE BAŞLANDı' MC DESTEKLI FAŞIST MILlSLER, "DERS 
KITAPLARl"NIN IÇERIGINDEN HAREKETLE OKULLARDA 
BAŞLATIlKLARı OLA YLARl ÖZELLIKLE BAZI BÖLGELER
DE OKUL DıŞıNA TAŞıRMAYA ÇAlıŞıYORLAR, ÇORUM'
UN ALACA ILÇESINDE "ALEVI-SONNI" ÇATıŞMASı BıÇIMI
NE BORONDOROLMEK ISTENEN OLAYLAR SONUCUNDA 
S'I AGıR OLMAK OZERE ÇOK SAYıDA INSAN YARALANDı' 
OÇ EV, IKI OTO VE BIR IŞYERI TAHRIP EDILDI. 

MC'nin Milli Eeitim Bakanheı ders 
kitaplan aracıhlı ile başlattıl"ı yeni hare
kit, kitaplann nitelili ve düzeltilmesi gi
bi konular tartışıladursun, yan ürünle
rini şimdiden venneye başladı. 

EgemenliRinin güvencelerinden bi
rini, emekçi halkı bölmekte, suni çatış
malar yaratarak birwrine düşÜlmekte 
gören sennaye, "gözü kara" MC iktidan 
aracılıeı ile çalışmalan Anadolu 'da kö-

ME. 

riiklemeye başladı. "Ders kitaplan" ara· 
cıhfı ile tezgahlanan açık bir kışkırtma 
eylemi ömeli, geçtilimiz yılın son gün
lerinde, çorum 'un Alaca ilçesinde göriil· 
dü, 

ORTAM HAZıRLANıYOR 

MC'nin aradıeı ortam, Alaca'da 
mevcuttu; "aleviler", "sünniler", faşist 
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ölretmen, beyni yıkanmış bir avuç ö�· 
renci ve nihayet hedef olarak gösterile
cek ilericiler . 

Bu koşullarda, önce ortam yokJan
dı. Alaca lisesinde öRretmenlik yapan 
Alaca OIkü-Bir demeli başkanı Rama
zan Do�uz, olaylar zincirine ilk halkayı 
taklı. Sınıfında, yakalanna Atatürk 
rozeti takan ö�rencilere yönelerek, "bu 
rozetleri çıkanp acele tarafından birer 
kurt rozetl temin etmeleri gerektieini" 
söyledi. ö�rencilerin itirazı üzerine, OL· 
kü·Bir'in "sınıf mümessillieini" yapan 
bir kaç "bozkurt" işe kanştı. Karşılıklı 
küfürleşmeler başladı. Olkü-Bir yanlısı 
ö�retmenler daha sonra kendi yanIann
daki öerencilerle birlikte okulu terke
derek, olaylan şehire sıçratmanın ilk 
provaiannı sergilemeye koyuldular. 

Durumdan tedirgin olan bir kaç ve
li, olaylar üzerine ilçe kaymakamı Os
man Nuri Eyövge'yi uyardılar. Ancak, il
çe kaymakamı da MHP yanlısı olarak ta
nınmaktadır. Gelen uyanlan gülümseye
rek ve "biz çıkacak olaylan önlemeye 
kadiriz" şeklinde yanıtlıyar. 22 Aralık 
günkü olaylar, bu noktada sona eriyor. 

HAREKATıN IKINCI BöLüMU 

Alaca lisesinin Olkü-Bir'li ö�retmeni 
Dolu:z., olaylan ikinci günü sürdünnekte 
kararlıdır. Bu kez devreye, üzerinde gün· 
lerdir tartışılan ünlü "Felsefe Kitabı" gi
riyor. ö�retmen, kitabın "Aleviler" bö
lümünü o derste ele almak istiyor. ÖR
rencilerin, istedikleri cevap!an venne
diklerini gören öl"retmen, bu kez pıan
Ianmış tahrik mekanizmasını işletmeye 
baJilıyor. öRrencilere "alevi piçler" 
...... çocuklan" biçiminde ifadelerle 
yaklaşan öRretmen, sınıfın kız öRrencile· 
rini de ihmal etmiyor. Kız öRrenciler 
için daha çarpıcı kürürler bularak, tah
rik sürecini hızlandınyor. Bu durum üze
rine kız ölrenciler okulu terkediyortar 
ve polise başvurarak durumu anlatıyor
lar. 

POLIS GELIYOR AMA .. 

Okula usülen iki polis gönderiliyor. 
Polisin gelmesi üzerine lisenin "ülkücü" 
öeretmenleri ve öRrencilerl birlikte, ön
ceden hazırladıklan sopa, taş ve zincir
lerle öRrencilere ve dlRer öRretmenlere 
saldınyorlar. Polis ortadan "yok olu
yor". Alaca harekatının "okul" faslı 
böylece tamamlanmış oluyor. 

Daha önceden haberli bir kaç grup 
bu arada camiieri ve kahveleri dolaşma. 
ya başlıyorlar. "Komünistler okulu bas· 
tı" "Dinini seven, müslüman olan arka· 
mızdan gelsin" çaRnla" ile halk tahrik 
ediliyor. Bütün bunlar olurken, okul· 
daki bozkurt saldınsı sonucunda Hüse
yin Şahin, Carer Kaya, Necati Kılıç ve 
Fuat Şahin adlı öRrenciler aeır biçim
de yaralamyorlar. Okulun Ikıncı katın
dan aşaRıya atılan Cemal Onver adlı bir 
ö�renclnin de beli kın lıyor. Bu arada 
olaylann başlamasında büyük rol oyna
yan raşist öRretmen Ramazan DoAuz'
un köyüne haber salmayı da unutmu
yarlar. DoRuz'un köyünden, kamyon 
ve traktörlerle, silahlı beslemeler iniyor 
kasabaya. 

Kasabada sürdürülen tahrik ve saldı
nlarda başı çekenlerin kimlikJeri de bel
li. Fevzi Obuz, hhan Bayrak ve Kadir 
Yöntem adlı kişilerin öndertılinde "vu
run dinsizlere, yakın" nidalanyla sürdü
rülen saldınlar sonucunda Ahmet Kay
nak adındaki yurt�ın büfesi ateşe veri· 
liyor. Getirilen itfaiyenin yangma 'u sık
ması da engelleniyor. Olaylar sırasında 
Ahmet Çekiş ve Zeynel Çavdan adlı ki
şilerin otomobilleri de komandolar tara
fından tahrip ediliyor. Saldınlar, evlere 
de yöneliyor. Refik Kulaksız, İbrahim 
Atlas ve Süleyman Okmen adlı kişilerin 
evleri saldınlar sonucunda tahrip edili· 
yor. 

Olaylann önünün hiç bir şekilde a
lınmaması üzerine daha da azgınlaşan 
komandolar, bu kez tabancalara davra
narak Seyit Ergücen ve Selahattin Cihan 
adlı ölrencileri yine aRIr biçimde yara
lıyorlar. Okul içindeki arbedede ise, ha
mile olan okulun fransızca ölretmeni 
yerlerde tekmeleniyor. 

NEDEN MEZHEP AYıRıMı? 

Alaca 'da binlerce kişiyi karşı kartı
ya getiren olaylann nedeni hiç ku,ku
suz f,-,ist tahriklerdi. Alaca'dı okul için· 
de daha önce ufak çapta olaylara nIlan
mıştı. Ancak bu olaylar hiç bır zaman 0-
kul dışına taşmamıştı. "Anarti vu" IÖ-
riinümünü, artık okul sınırlan Içinde ye
terli gönneyen MC iktidan uzun bir sü
redir, aynı görünümü okullann dJ .... &lı
şınnak amacIRJ l.a4lyordu ve &on "den 
kitapla"" ile dahı dı körüklenmeye ça· 
Iışılan mezhep "çatışması" bu ameca 
doRrusu iyi hizmet etmı,ti. 

Tam anlamıyla bir "cihat" çaınu 
içinde bulunan faşist komandolu ilk p
I!"da lise felsefe kitaplannda aleviler 
hakkında yazılanlarta yola çıkıyorlar, 
saldın başlatılıncı da camiiere, kah,ele
re daeılıp mümkün olduRunca çok ki,iyi 
tahriklerle olaylann içine çekmeye çalı
şıyorlardı. 

HAREKAT BITIYOR, 
SINDIRME BAŞLIYOR 

Artık sıra, durumun vilıyete bildi· 
rilmesine gelmiştir. hçe'de çıkan olaylar 
üzerine çorum Valisi ilçede ıdeta bir Si· 
kıyönetim ilan ediyor. nçeye çok sayıda 
polis ve jandanna gönderiliyor. 

Olaylardan sonra ilçe savcısının da 
kimden yana oldulu ortaya çıkıyor. O
laylann ele başlan belli iken, bunlarla 
ilgisi olmayan 8 kişi "olay çıkarmak"· 
tan tutuklanıyor. Olaylann asıl failieri 
söz konusu edildieinde ise bunl.nn "il
çede bulunmadıklan" söyleniyor. Olay
lann ele başlanndan öRretmen Ramaun 
Do�uz olaylann hemen akabinde Ço
rum 'a gidiyor ve salcı bir mahalli gaze
tede başkalannın a�undan haberler ya
zıp demeçler veriyor. öRretmenin dışa
ndan çabalan sürerken, içeriden de kay
makam ilçeye giriş çıkışla" yasakhyar. 
Ancak doeal olarak "imtiyazlı" bulu
nan komandolara hiç mi hiç uygulanm i
yor bu yasak. 

MC'nin, "ders kitaplan "nı raşlst be· 
yin yıkama amacının yanısıra böyle 
"günlük" olaylar için nud kullanıIdıeı
na bir örnek Alaca Olaylan. 

Eeitim Bakanheı 
başlattıl"ı yeni hare
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cıhfı ile tezgahlanan açık bir kışkırtma 
eylemi ömeli, geçtilimiz yılın son gün
lerinde, çorum 'un Alaca ilçesinde göriil· 
dü, 
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derek, olaylan şehire sıçratmanın ilk 
provaiannı sergilemeye koyuldular. 

Durumdan tedirgin olan bir kaç ve
li, olaylar üzerine ilçe kaymakamı Os
man Nuri Eyövge'yi uyardılar. Ancak, il
çe kaymakamı da MHP yanlısı olarak ta
nınmaktadır. Gelen uyanlan gülümseye
rek ve "biz çıkacak olaylan önlemeye 
kadiriz" şeklinde yanıtlıyar. 22 Aralık 
günkü olaylar, bu noktada sona eriyor. 

HAREKATıN IKINCI BöLüMU 

Alaca lisesinin Olkü-Bir'li ö�retmeni 
Dolu:z., olaylan ikinci günü sürdünnekte 
kararlıdır. Bu kez devreye, üzerinde gün· 
lerdir tartışılan ünlü "Felsefe Kitabı" gi
riyor. ö�retmen, kitabın "Aleviler" bö
lümünü o derste ele almak istiyor. ÖR
rencilerin, istedikleri cevap!an venne
diklerini gören öl"retmen, bu kez pıan
Ianmış tahrik mekanizmasını işletmeye 
baJilıyor. öRrencilere "alevi piçler" 
...... çocuklan" biçiminde ifadelerle 
yaklaşan öRretmen, sınıfın kız öRrencile· 
rini de ihmal etmiyor. Kız öRrenciler 
için daha çarpıcı kürürler bularak, tah
rik sürecini hızlandınyor. Bu durum üze
rine kız ölrenciler okulu terkediyortar 
ve polise başvurarak durumu anlatıyor
lar. 

POLIS GELIYOR AMA .. 

Okula usülen iki polis gönderiliyor. 
Polisin gelmesi üzerine lisenin "ülkücü" 
öeretmenleri ve öRrencilerl birlikte, ön
ceden hazırladıklan sopa, taş ve zincir
lerle öRrencilere ve dlRer öRretmenlere 
saldınyorlar. Polis ortadan "yok olu
yor". Alaca harekatının "okul" faslı 
böylece tamamlanmış oluyor. 

Daha önceden haberli bir kaç grup 
bu arada camiieri ve kahveleri dolaşma. 
ya başlıyorlar. "Komünistler okulu bas· 
tı" "Dinini seven, müslüman olan arka· 
mızdan gelsin" çaRnla" ile halk tahrik 
ediliyor. Bütün bunlar olurken, okul· 
daki bozkurt saldınsı sonucunda Hüse
yin Şahin, Carer Kaya, Necati Kılıç ve 
Fuat Şahin adlı öRrenciler aeır biçim
de yaralamyorlar. Okulun Ikıncı katın
dan aşaRıya atılan Cemal Onver adlı bir 
ö�renclnin de beli kın lıyor. Bu arada 
olaylann başlamasında büyük rol oyna
yan raşist öRretmen Ramazan DoAuz'
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LOCKHEED:OYUN içiMDE OYUM 
YALÇIN KVÇVK 

Günler geçiyor. Geçen günler unutuluyor. Geçen günlerle birlikte olay
lar ve tepkiler de geride kalıyor. Zaman zaman hatırlanmah. Hatırlamak için 
geriye dönmek gerekli. Bunun için de gazete kupürlerine bakıhnca oldukça iL
ginç bir durum ortaya çıkıyor. Buna, oyun içinde oyun demek mümkün. Ya 
da karşılıklı oyunların denkleşmesi. 

Şimdi olayın başlangıcı şöyle olIJyor: "Lockheed Firmasının başkanı 
Türkiye'de de rüşvet verdiklerini açıkladı". (Cumhuriyet, 7 Şubat 1976). 
Sonra devam ediyor: "Melen rüşvet iddiaları konusunda açıklama yaptı'" 
(Cumhuriyet. 11 Şubat 1976). MC Hükümeti'ni" Milli Savunma Bakanı 
"Lockheed firmasında" Silahlı Kuvvetlerce uçak alınmadı" diyor. Sonradan 
belgelerle yalanlanan bu açıklamayı herkes biliyor. Yalanlayan belgeler Ame
rikan basınında yer aldı ve Türkiye basınına aktarıldı. Melen'i yalanlama 
Amerika'da yapıldı. 

Henüz Amerikan basınında Melen'i yalanlayan belgeler çıkmadan önce 
Türkiye'deki durum ilginç bir gelişme gösteriyor. "Genel Kurmay rüşvet ola
yını soruşturuyor". (Cumhuriyet-Anka, 14 Şubat 1976). Burada kamuoyuna 
duyurulan şu: "Kıbrıs bunalımını izleyen günlerde ıtalyan Hava Kuvvetleri ta· 
r.ltından 26 Temmuz 1974'de F-l04-S uçaklarının kısa sürede yenileneceğini" 
bildirilmesinin üzerine Türk Hava Kuvvetlerinin caydırıcllık gücünü artırmak 
amacıyla teklifin olumlu karşılandığı öne sürülmektedir. O günkü koşullarda 
uçak almak için rüşvete gerek olmadığı, ancak firmanın bu koşullardan yarar
lanarak uçakları paravan olarak kullanabileceği de incelenen ihtimaller arasın
dadır". ifade oldukça karışık ama sonraki gelişmeler karşısında hatırlanmaya 
ve hatırlatılmaya değer bir nitelik kazanıyor. Bundan sonra bir demeç görülü
yor: "Rüşvet ciddi toplumsal bir hastalıktır". (Cumhuriyet, 15 Şubat 1976). 
Tahmin edileceği gibi bu "ciddi" ve genel demeç CHP Genel Sekreterine ait. 
Bir gün sonra CHP'nin Milli Savunma Bakanı IŞık, bir başka demeç veriyor: 
"F-l04-S uçaklarının nasıl alındığı tahkikat sonucu beklenmeden hemen açık
I.nmalı". (Cumhuriyet, 16 Şub.t 1976). 

Açıklama ise on ay kadar sonra yine CHP tarafından yapılıyor. Geçen 
yılın sonunda CHP Genel Başkanı bir basın toplantısı yaptı. Bu basın toplan
tısında 28 Temmuz 1974 tarihinde Genel Kurmay Başkanlığından Başbakan
lığa bir yazı geldiği açıklandı. Bu yazıda şu ifade yer alıyor: "Kıbrıs buhranı
nın ulaştığı boyutlar muvxehesindeilcil tedbirler almak zorunluluğu He karşı 
karşıya bulunulmaktadır. Bu yönde, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gösteri
len devamlı gayret muvacehesınde Lockheed firmasının kendi lisansı altında 
ıtalya'da Aer-italia tarafından imal edilmekte olan F-l04-S uçaklarından bir 
miktarın demal satın alınması imkanı ortaya çıkmış olmaktadır". (Cumhuri
yet, 31 Aralık 1976). Bu belgeyi Ecevit açıkl ıyor. Bu belgeyi Ecevit'in yeni 
elde etmiş olduğunu düşünmek çok zor. Bu belge, Başbakanlıktan ayrılırken 
Ecevit'de var olmalı. Öyleyse soru şu: Lockheed skandalı Türkiye'de patlayın
ca CHP, MC Hükümeti'nin Milli Savunma Bakanı Melen'in, yalan olduğu son
radan belgelerle kanıtlanan demecini neden yalanlamadı? 

Bu soru üzerinde durmak gerek. Bu soru ÜZerinde durulacak. Şimdi son
dan başlayarak başka bir "sorun" üzerinde düşünme zamanı. Son zamanlarda 
Amerika Birleşik Devletleri'nin "gizliliğe uyulmadığı" gerekçesiyle Lockheed 
"belgesi" göndermekten vazgeçtiği ileri sürülmeye başlandı. Gerçekten ABD' 
nin yeni belge gönderip göndermeyeceği konusunda bir açıklık yok. Yalnız 
böyle bir gerekçenin benimsenmesinde açıklık var. Gerekçe derhal benimsen
di .. Benimsenmekle de kalınmadı. Ortaya çıkan bu durumun Demirel'in bir 
"usta oyunu" olduğu da ilan edildi. Şöyle: "Sözleşme hiç bir yorum gerektir
meyecek kadar açıktır. Eğer, Amerika'dan yollanan bu belgeler ve bilgiler, 
'adli merciler' dışındaki resmi yerlere bildirilirse, ABD, Lockheed yolsuzluğu 
konusundaki yardımını kesecektir. Buna rağmen Başbakan Demireı, Adalet 
Bakanı Müftüoğlu sözleşmenin bu hükmünü çiğneyerek, belge ve bilgilerin 
gönderilmemesine yol açmıştır". (Cumhuriyet, Uğur Mumcu, 1 Ocak 1977). 
Mantık böyle ortaya konuyor. Bu yazının sonunda ise Adalet Bakanı Müftü
oğlu'nun da "zorlandığı" belirtilerek şöyle deniliyor: "Bunun başka 'izahı' 
vardır. Antlaşmanın böyle olduğunu çok iyi bilen Demireı, Adalet Bakanını, 
sözleşmeye aykırı olarak Lockheed belgesini Meclisteki Komisyona vermeye 
zorlamış ve böylece ABD'nin Lockheed Şirketinden rüşvet alanların adlarını 
Türkiye'ye bildirmesine engel olmuştur. Bu 'izaha' ne buyrulur?" 

Aynı düşünce bir gün arayla tekrarlanıyor: "Eğer, Amerika Birleşik Dev
letleri Adalet Bakanlığı, Lockheed konusunda Türkiye'ye göndermek zorunda 
olduğu bilgi ve belgeleri göndermiyorsa, buna doğrudan doğruya Demirel'i" 
tutumu yol açmıştır". (Cumhuriyet, Uğur Mumcu, 3 Ocak 1977). Ancak, bir 
düşünceyi tekrarlamak bu düşüncenin güçlenmesine yol açmıyor. Çünkil, De· 
mirel'in gelen belgeleri, Meclis Araştırma Komisyonuna vermek istemediği ve 
bunu açıkladığı biliniyor. Demirel, ilericilerin yarattığı kamuoyunun baskısı 
ile "belgeleri" Araştırma Komisyonu'na vermeyi kabul etti. Bunun kanıtları 
çok. Bir tanesi şöyle: "Komisyon Başkanı Alpaslan ABD'den gelen belgelerin 
komisyona gönderilmesini istedi". (Cumhuriyet. 3 Ağustos 1976). Bir gün 
sonrasının "manşeti" ise şu: "Demirel: BütUn belgeler rüşvet araştırma komis. 
yonuna verilecek". (Cumhuriyet. 4'Ağustos 1976). Sadece buna bakarak ve 
ileri sürüler:ı "mantığı" kabul ederek Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı 
CHP 'Ii Alpaslan " ABD'nin Lockheed Şirketinden rüşvet alanların adlarını 

Türkiye'ye bildirmesine engel olmuştur" denilebilir. Kesinlikle reddedilmesi 
gereken bir görüş. Ama belli bir mantıktan hareket edince buraya geliniyor. 

Burada belli bir düşüncenin mantıksal sonuçlarını irdelenıek gerekli de
ğiL. Yalnız, Meclis Araştırma Komisyonu'na bilgi ve belge verildiği gerekçesiy
le ABD ile yapılan anlaşmanın "ihlal" edilmiş olduğu tezinin bu kadar kolay
ca kabul edilmesi çok düşündürücü. Bo kolay tezin CHP liderinin görüşlerinde 
de yansıma bulması, düşündürücü olmanın ötesinde, hayret verici. Ecevit, şöy
le diyor: "Lockheed'le ilgili rüşvet iddialarının başka ülkelerde olduğu gibi bir 
an önce aydınlığa çıkarılması için, hükümeti, her girişimde bulunmağa, o ara
da Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını kolaylaşıırmaya, gereki· 
yorsa bunun için Amerika ile yapılan anlaşmayı gözden geçirmeğe çağırıyo
rum". (Cumhuriyet, 31 Aralık 1976). Ecevit'in bu sözleri üzerine DeMirel'in 
ortaya çıkıp "Ecevit'in önerisini benimsiyorum, ABD ile yapılan anlaşmayı 
gözden geçirmek için görüşmelere başlayacağım" demesi halinde Lockheed 
skandalının soruşturmasının seçim ertesine kalacağında hiç kuşku yok. Ece
vit'in "bir an önce aydınlığa çıkarılması" önerisi ile yeni görüşmelere başlan· 
ması önerisi tutarlı olmaktan çok uzak. 

Burada söylenecekler çok açık. Meclis Komisyonu'na belgelerin verildi
ği gerekçesiyle ABD ile yapılan anlaşmanın "ihlal" edildiği tezi savunulamaz. 
Kesinlikle savunulamaz. Bir kez ABD'de de bu skandalı ortaya çıkaran bir 
Meclis Komisyonu. ikincisi Türkiye'deki komisyon, belli sonuçlara ulaşması 
halinde, yeni komisyonların kurulmasını sağlayabilecek nitelikte. Bunun so
nucunda yargısal işlemler de var. üçüncüsü ve en önemlisi şu: Henüz Meclis 
Komisyonu'na, Lockheed skandalının çözümüne yarayacak hiç bir ciddi bilgi 
veya belge verilmemiş durumda. Bu yüzden Meclis Komisyonu'nun araştırma
sında hiç bir ilerleme kaydedilemiyor. Bu yüzden Komisyon, Amerika Birle
şik Devletleri'ne gidip belge toplamak istiyor. Bugüne kadar Komisyon'a veri
len bilgi ve belgeler, Amerika Birleşik Devletleri'nde basında çıkan ve Türkiye 
basınına aktarılan bilgi ve belgelerden ibaret. Bu bilgi ve belgeleri mühürleyip 
Meclis Komisyonu'na vermek "bilgi ve belge" vermek anlamına gelmiyor. 
Meclis Komisyonu'na gelen en ciddi belgelerin verilmesinin ABD ile yapılan 
anlaşmayı ihlal etmek anlamına gelmeyeceği güçle savunulabilir. Eğer bu sa· 
vunulamaz ise, en azından l-ugüne kadarki uygulamada yapılmış olan anlaş
manın ihlali için hiç bir koşulun ortaya çıkmadığı kesinlikle savunulabilir. 
Çünkü Meclis Komisyonu'na hiç bir ciddi bilgi ve belgenin verilmediğini her
kes biliyor. 

Bu yüzden Demirel'in "usta oyunu" gerekçesiyle ucuz bir teze kolayca 
sahip çıkmamak gerek. Ve buradan da başa dönmek gerek. Ecevit, Melen'in 
ilk demecini yalanlayacak belgeyi on ay kadar sonra ortaya çıkardı. Daha ön
ce çıkarmış olsaydı, araştırmalar hızlanabilirdi. CHP, Ecevit'i ve 1974 yılında· 
ki hükümetini kesinkes ilgilendirmediği halde Lockheed üzerinde elinden gele
ni kesinlikle yapmadı. Şimdi de yapmıyor. Şimdi de yapmıyor, denilirken 
kastedilen şu: Çok çeşitli ipuçları var. En azından Melen'in demeci var. Me
len'in bu demeci verirken ilgililerden bilgi aldığında kuşku yok. O zaman şu· 
nu sormak gerek' Elde, sonradan Ecevit'in açıkladığı yazılı belge varken, Me
len bu demeci nasıl verdi? Hangi yanıltıcı bilgilere dayanarak bu demeci verdi? 
Öyleyse araştırma yanıltıcı bilgi verenlerden başlamalı. Gerisi çorap söküğü gi
bi gelebilir. 

Rüşveti, Amerikan firması veriyor. fakat Türkiye'de verildiği biliniyor. 
Ne için verildiği de biliniyor. Yanıltıcı bilgiler olduğu da biliniyor. Alpkaya 
Davası'nın hızla ortaya çıkarılıp "uygun bir kamuoyu" yaratılarak, "ileri" 
imajlı savunma vekillerinin bulunmasıyle sonuçlandırıldığı da biliniyor. Bütün 
bu bilinenlerin oldukça çok olduğunu kabul etmek gerek. Amerika Birleşik 
Devletleri'nden belge gelecek. Belki geldi. belki gelecek. Daha da gelmesi için 
çalışmak gerekli. Fakat ülke içinde de yeterli belge olduğu unutulmamalı. üs
telik ülke içinde yeterli kanıt bulunmadıkça Amerika Birleşik Devletleri'nden 
gelen ya da gelmesi beklenen "isim listesinin" yeterli olmayacağı da unutul· 
mamalı. En azından hukuki sonuçları bakımından. Bütün bunlardan çıkarıla
cak sonuç da şu olmalı: CHP, Lockheed skandalıyla ilgili yavaşlığını ve çekin
genliğini mutlaka bırakmalı. 

Burada bir nokta şu: Yerli ve yabancı tekeller, rüşveti sadece bir işi yap
tırmak için vermezler. Tekelci aşamada rüşvet, tekellerin genel çıkarlarını gö
zetmek için veriliyor. Etkilemek için veriliyor. Türkiye'de bunun örnekleri 
çok. Tekeller, devamlı olarak bürokrasiden şikayet ederler. Yerlisi de yabancı· 
sı da. Ama bir yüksek bürokrat emekli olur olmaz, en büyük tekellerden birisi· 
nin başına geçer. Bugün Türkiye'de yerli ve yabancı tekellerin hemen hemen 
hepsi böyle. ÇUnkü büyük bürokratların etkileme çevreleri de büyük olur. Bu 
yüzden tekelci aşamada rüşvet, tekellerin genel çıkarlarını gözetrnek için veri
liyor. Bu yüzden Lockheed skandalı sonuca ulaşıırılırsa. uçakla hiç bir ilgisi 
olmayanların, uçak alım-satımıyla hiç bir ilgisi olmayanların, uçağa binince 
midesi bulananların da "isim listesi" içinde olduğu görülebilecek. Genel kural, 
böyle. Ecevit ile Demirel'in de bu genel kuralı sezdikleri anlaşılıyor. Özde, 
Lockheed skandalının açılmasının, en az seçim sonrasına ertelenmesinde bir· 
leştikleri görülüyor. Bu birleşmeni" kırılması gerekli. En çok CHP için gerekli. 
Çünkü skandal, kansere dönüşebilir. 

ilginç bir gelişme gösteriyor. "Genel Kurmay rüşvet ola
(Cumhuriyet-Anka, (Cumhuriyet-Anka, (Cumhuriyet 14 Şubat 1976). Burada kamuoyuna 

bunalımını izleyen günlerde ıtalyan Hava Kuvvetleri ta· 
1974'de F-l04-S uçaklarının kısa sürede yenileneceğini" 

Türk Hava Kuvvetlerinin caydırıcllık gücünü artırmak 
karşılandığı öne sürülmektedir. O günkü koşullarda 

gerek olmadığı, ancak firmanın bu koşullardan yarar
olarak kullanabileceği de incelenen ihtimaller arasın

karışık ama sonraki gelişmeler karşısında hatırlanmaya 
bir nitelik kazanıyor. Bundan sonra bir demeç görülü

toplumsal bir hastalıktır". (Cumhuriyet, 15 Şubat 1976). 
"ciddi" ve genel demeç CHP Genel Sekreterine ait. 

Milli Savunma Bakanı IŞık, bir başka demeç veriyor: 
nasıl alındığı tahkikat sonucu beklenmeden hemen açık

16 Şub.t 1976). 
ay kadar sonra yine CHP tarafından yapılıyor. Geçen 

Genel Başkanı bir basın toplantısı yaptı. Bu basın toplan
1974 tarihinde Genel Kurmay Başkanlığından Başbakan

açıklandı. Bu yazıda şu ifade yer alıyor: "Kıbrıs buhranı
muvxehesindeilcil tedbirler almak zorunluluğu He karşı 

Bu yönde, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gösteri
muvacehesınde Lockheed firmasının kendi lisansı altında 
tarafından imal edilmekte olan F-l04-S uçaklarından bir 

alınması imkanı ortaya çıkmış olmaktadır". (Cumhuri
Bu belgeyi Ecevit açıkl ıyor. Bu belgeyi Ecevit'in yeni 

olduğunu düşünmek çok zor. Bu belge, Başbakanlıktan ayrılırken 
Öyleyse soru şu: Lockheed skandalı Türkiye'de patlayın

Hükümeti'nin Milli Savunma Bakanı Melen'in, yalan olduğu son
kanıtlanan demecini neden yalanlamadı? 

durmak gerek. Bu soru ÜZerinde durulacak. Şimdi son
"sorun" üzerinde düşünme zamanı. Son zamanlarda 

Devletleri'nin "gizliliğe uyulmadığı" gerekçesiyle Lockheed 
vazgeçtiği ileri sürülmeye başlandı. Gerçekten ABD' 
göndermeyeceği konusunda bir açıklık yok. Yalnız 

benimsenmesinde açıklık var. Gerekçe derhal benimsen
kalınmadı. Ortaya çıkan bu durumun Demirel'in bir 

ilan edildi. Şöyle: "Sözleşme hiç bir yorum gerektir
Eğer, Amerika'dan yollanan bu belgeler ve bilgiler, 
resmi yerlere bildirilirse, ABD, Lockheed yolsuzluğu 
kesecektir. Buna rağmen Başbakan Demireı, Adalet 

sözleşmenin bu hükmünü çiğneyerek, belge ve bilgilerin 
açmıştır". (Cumhuriyet, Uğur Mumcu, 1 Ocak 1977). 

konuyor. Bu yazının sonunda ise Adalet Bakanı Müftü
"zorlandığı" belirtilerek şöyle deniliyor: "Bunun başka 'izahı' 

böyle olduğunu çok iyi bilen Demireı, Adalet Bakanını, 
olarak Lockheed belgesini Meclisteki Komisyona vermeye 

ABD'nin Lockheed Şirketinden rüşvet alanların adlarını 
engel olmuştur. Bu 'izaha' ne buyrulur?" 

gün arayla tekrarlanıyor: "Eğer, Amerika Birleşik Dev
Lockheed konusunda Türkiye'ye göndermek zorunda 

göndermiyorsa, buna doğrudan doğruya Demirel'i" 
(Cumhuriyet, Uğur Mumcu, 3 Ocak 1977). Ancak, bir 
bu düşüncenin güçlenmesine yol açmıyor. Çünkil, De· 
Meclis Araştırma Komisyonuna vermek istemediği ve 

biliniyor. Demirel, ilericilerin yarattığı kamuoyunun baskısı 
Araştırma Komisyonu'na vermeyi kabul etti. Bunun kanıtları 

"Komisyon Başkanı Alpaslan ABD'den gelen belgelerin 
gönderilmesini istedi". (Cumhuriyet. 3 Ağustos 1976). Bir gün 

soruşturması seçim kalacağında hiç kuşku 
vit'in "bir an önce aydınlığa çıkarılması" önerisi ile yeni görüşmelere 
ması önerisi tutarlı olmaktan çok uzak. 

Burada söylenecekler çok açık. Meclis Komisyonu'na belgelerin 
ği gerekçesiyle ABD ile yapılan anlaşmanın "ihlal" edildiği tezi savu
Kesinlikle savunulamaz. Bir kez ABD'de de bu skandalı ortaya 
Meclis Komisyonu. ikincisi Türkiye'deki komisyon, belli sonuçlara 
halinde, yeni komisyonların kurulmasını sağlayabilecek nitelikte. 
nucunda yargısal işlemler de var. üçüncüsü ve en önemlisi şu: Henüz 
Komisyonu'na, Lockheed skandalının çözümüne yarayacak hiç bir ciddi 
veya belge verilmemiş durumda. Bu yüzden Meclis Komisyonu'nun 
sında hiç bir ilerleme kaydedilemiyor. Bu yüzden Komisyon, Amerika 
şik Devletleri'ne gidip belge toplamak istiyor. Bugüne kadar Komisyon'a 
len bilgi ve belgeler, Amerika Birleşik Devletleri'nde basında çıkan 
basınına aktarılan bilgi ve belgelerden ibaret. Bu bilgi ve belgeleri 
Meclis Komisyonu'na vermek "bilgi ve belge" vermek anlamına 
Meclis Komisyonu'na gelen en ciddi belgelerin verilmesinin ABD 
anlaşmayı ihlal etmek anlamına gelmeyeceği güçle savunulabilir. 
vunulamaz ise, en azından l-ugüne kadarki uygulamada yapılmış 
manın ihlali için hiç bir koşulun ortaya çıkmadığı kesinlikle savunulabi
Çünkü Meclis Komisyonu'na hiç bir ciddi bilgi ve belgenin verilmediğini 
kes biliyor. 

Bu yüzden Demirel'in "usta oyunu" gerekçesiyle ucuz bir 
sahip çıkmamak gerek. Ve buradan da başa dönmek gerek. Ecevit, 
ilk demecini yalanlayacak belgeyi on ay kadar sonra ortaya çıkardı. 
ce çıkarmış olsaydı, araştırmalar hızlanabilirdi. CHP, Ecevit'i ve 
ki hükümetini kesinkes ilgilendirmediği halde Lockheed üzerinde 
ni kesinlikle yapmadı. Şimdi de yapmıyor. Şimdi de yapmıyor, 
kastedilen şu: Çok çeşitli ipuçları var. En azından Melen'in demeci 
len'in bu demeci verirken ilgililerden bilgi aldığında kuşku yok. 
nu sormak gerek' Elde, sonradan Ecevit'in açıkladığı yazılı belge 
len bu demeci nasıl verdi? Hangi yanıltıcı bilgilere dayanarak bu demeci 
Öyleyse araştırma yanıltıcı bilgi verenlerden başlamalı. Gerisi çorap 
bi gelebilir. 

Rüşveti, Amerikan firması veriyor. fakat Türkiye'de verildiği 
Ne için verildiği de biliniyor. Yanıltıcı bilgiler olduğu da biliniyor. 
Davası'nın hızla ortaya çıkarılıp "uygun bir kamuoyu" yaratılarak, 
imajlı savunma vekillerinin bulunmasıyle sonuçlandırıldığı da biliniy
bu bilinenlerin oldukça çok olduğunu kabul etmek gerek. Amerika 
Devletleri'nden belge gelecek. Belki geldi. belki gelecek. Daha da 
çalışmak gerekli. Fakat ülke içinde de yeterli belge olduğu unutulmamalı. 
telik ülke içinde yeterli kanıt bulunmadıkça Amerika Birleşik Devletleri'nden 
gelen ya da gelmesi beklenen "isim listesinin" yeterli olmayacağı 
mamalı. En azından hukuki sonuçları bakımından. Bütün bunlardan 
cak sonuç da şu olmalı: CHP, Lockheed skandalıyla ilgili yavaşlığını 
genliğini mutlaka bırakmalı. 

Burada bir nokta şu: Yerli ve yabancı tekeller, rüşveti sadece 
tırmak için vermezler. Tekelci aşamada rüşvet, tekellerin genel çık
zetmek için veriliyor. Etkilemek için veriliyor. Türkiye'de bunun 
çok. Tekeller, devamlı olarak bürokrasiden şikayet ederler. Yerlisi 
sı da. Ama bir yüksek bürokrat emekli olur olmaz, en büyük tekellerden 
nin başına geçer. Bugün Türkiye'de yerli ve yabancı tekellerin hemen 
hepsi böyle. ÇUnkü büyük bürokratların etkileme çevreleri de büyük 
yüzden tekelci aşamada rüşvet, tekellerin genel çıkarlarını gözetrnek 
liyor. Bu yüzden Lockheed skandalı sonuca ulaşıırılırsa. uçakla 
olmayanların, uçak alım-satımıyla hiç bir ilgisi olmayanların, uçağa 
midesi bulananların da "isim listesi" içinde olduğu görülebilecek. 



CEPHEDE HESAPLAŞMA 
OYUNLARı 

Büyük sennaye'nin zorlamalan ile or
taya çıkanlan ve 20 aydan beri işçi sını
fına ve çalışan tüm keaimlere düşman
!ıj}ını yAŞamın her alarunda kanıtlayan 
''Milliyetçi cephe iklidan" içindeki bi
raderler arasındaki mücadele 1977'ye gi
rilmesiyle yeni ve ej}lenceli boyutlar ka
zandı. 

MC ve büyük. bqı Süleyman Demi
rel geçlij}imizba!tarun başında irak 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Taha Muhit
tin Maruf ile Kerkük'te ve Adana'
nın Yumwtalık ilçesinde iki kez kartıla
şarak "iki ülke ara.smdaki dostluk bal
Iannın çelik hatlarLa, petrol borulmy
la bir kez daha güçlendirildilini" anlat
ı •. 

Kerkük petrollerini Türkiye üzerin
deD çeşitli dünya ülkelerine aktaracak 
olan 981 kilometre uzunlulundaki ham 
petrol boru hattınıD Yumurtalıktaki te
sWerini hizmete açmak üzere 4 Ocak 
Salı günü sabahında Adana havuluuna 
ayak buan Süleyman Demirel 'i iktidann 
"sokak eşkiyalılı ve cinayet şebekeliRi" 
,örevini bahşettili küçük ortalının mili
tan1an "bqbug Türkeş" balmşmalan 
ve üç hilal baynklUl ile karşıladı·. De
mirel 'den bir (ün önce Adana'ya ,elen 
ve çeşiUi yakın ilçeleri eezerek kurtla
nna cephenin başını karşılarna emrini 
veren Türkeş, eerçekte seçim bölgesi 
olan Adana'da dahi hiç te güçlü olma
d.ılını kendisi eördü. Zira Demirel'i 
hayal kınklılına uRratan MHP'lilerin 
lfÜçlülülü ya da IfÜÇIÜZIüj}ü delil kitle· 
lerinden, emekçilerin destelinden LO
yotlaruruş bir kenara atıJmış, itilmiş ol
ması olgusuydu. 

Yumurtalık ilçesinde Irak-Tür-
kiye petrol boru hattı dolum tesislerini 
açma töreninde bir yandan ''başbul 
Türkeş" bir yandan "milliyetçi Feyziol
lu" sloganlan atılırken "ne komünist ne 
mason tek yol idam-müsLüman Erba
kan" diye baln,an ort.ak1annın yandaş
lanna oldukça sinirlenen Başbakan, bir 
anda solukkanltlıltını alıştlmamış dere
cede yitirerek bir AP 'li ,örevliye "bu ne 
biçim künü be! Böyle kürsü mü olur" di
ye balı.rara.k konuşmasına başladı. De
mirel'in ortaklan yüzünden bozulan mo
ralini, irak Cumhurbaşkanı yardımcısı
nın içli(!) konuşması düzeltti. 

Marul büyük sennaye'nin, uluslarara
&i tekelci sennayenin yerli işbirLikçile
rinin temsilcilerinden oluşan MC ortak
Imnın suratlanna ,öyle konuşuyordu: 

''Türkiye ile ülkemiz Irak arasında 
gerçekleştirilen bu tesisin var oluş nede
ni, sosyalist Arap Baas partisinin devrim
ci ilkeleri ıereti yeraltı kaynaklannı sö
mürücülerin eııerinden &Larak millileşti' 
rilmesi ve devletle,tirilmesi, halkın 
çıkarlan doRrultusunda işletilmesine da
yanmaktadır" 

Halkı IÖmüren, yabancı sermayeye, 
tekelci kapitalizme göbekten balımh 
MC'nin başı ve yanında yer alan Türkeş 
ile "aşın uç edebiyatçııı" Feyziollu bu 
IÖzleri hararetle &lkışlayarak geniş me,· 
replilik yarışına katılıyoriardı. 

YALNıZ KALAN ERBAKAN 

Cephenin Ud yaka numaralı ortalı 
Erbakan bir yandan "bu TRT ile seçim
Lere gitmek mümkün delil" ''TRT AP 
Genel Merkezinden idare ediliyor" diye
rek bıkkınhk veren hükümetten aynlma 
tehditlerini yinelerken ithalat rejimi ko
nusunda da ültümatomunu vererek çok 
yönlü "taviz" çemberiyle AP'yi köıeye 
sılu,tınnaya Çalı,ıyordu. Erbakan'ı tica
ret bakanı Ba,ol ile başbaşa bırakmayı 
yelleyen Demirel, ıorunun görü,ülmesi 

YVRVYVŞ· LI OCAK 197 7 · 4  

beklenen Per�embe IfÜnkü bakanlar ku
rulu toplantısına da isteyerek "yetişme
yince", Ankara'da bir gergin gün dahs 
y ... andı. 

Ba�bakan Demirel'in ve AP'li yedi 
bakanın yoklulundan yararlanmayı ka· 
fuma koyan Erbakan, bakanlar kurulu' 
na kendisinin başkanhk edebilecelini ve 
toplantmın zamanında yapılabilecelini 
Ankara'da kalan AP'Jj bakanLara bildirir
ken, Erbakan'm "kuralsızlıj}ını" bilen 
AP'LiIer hemen Adana'yı teLefonla ara
yarak Hacı ömer Sabancı'nın Erciyes o
telinde kalmakta olan başkanlanna 
durumun vehametini ve de Erbakan'ın 
bakanlar kurulunu her ne pahasına olw-
1& olsun kendi başkanlılında toplamaya 
kararlı oldulunu anlatmca, "bu adam
dan her şey beklenir" mantılıyla hare
ket etmiş 01aa gerek, Demirel de Çar
şamba gecesi Erbakan 'la uzunca &Üren 
bir telefon görüşmesi yapmak zorunda 
kaldı. Bu konuşma ıırasında "artık bu 
tür mızıkcıhklardan" vazgeçmesini kibar 
cümlelerle anlattıj}ı bildirilen Demirel'in 
"ben ancak yurt dışında iken benim ye
rimde olabilirsin, ben yurttayım ve ba
kanlar kurulunu bir gün sonraya erte1en
mesini istiyorum." uyansını dinleyen 

rel, ithalat rejimi konusunun sonuca 
ballanmadılını, sorunun bu h&Cta b ... ın
da tekrar görüşülecelini açıklamakla ye
tinmek zorunda kaldı. 

MSP'ye göre, geçen yıl ticaret bakan
hlı, AET'ye MSP kanadının onayı olma
dan ve bakanlar kurulunda alınan karara 
kar�ın usul dışı bir uygulamayla taviz 
tanımış, gümrük indirimlerini ve libe
rasyon oranı artırımlannı yetkiye dayan
mayan bir teblille ilan etmişti. MSP'Li
ler şimdi ithal rejimiyle ilgili bakanlar 
kurulu görüşmelerinin yapılmumı sat
layarak, bu konuyu ele almak ve AET' 
ye verilecek tavizlerin kaldınlmasmı is
temekte, bu karara gerekçe olarak da, 
AET'nin şimdiye dek bize vermek zo
runda oldulu ödünleri vennemiş olma
&lnı�göstermektedirler . 

Cephe içerisindeki parti liderlerl,nin 
seçimlerin giderek yaklaşması nedeniyle 
iktidar olanaklannı her alanda ve her fır
satu olanca güçleriyle kendi çıkarlanna 
kuUanmak iıtemelerinin sonucu olarak 
önümüzdeki günlerde cephe içi tepişme
nin daha da artacaRı beklenirken, irili 
ufaklı ortaklanyla göz göze gelmekten 
kaçman, temsil ettikleri güçlerin zorla
dıklan yeni tavizlerin yükünü azaltmayı 

CEPHE ORTAKLAR/IRAK C UMHURBA ŞKANINI ADANA 'DA BEKLERKEN 
"HER ŞEYE RA ()MEN GöREVIMIZ SOSYALIZMI öNLEMEK" 

Erbakan'ın bu isteme uyacaj}ı, ancak 
ithalat rejimi kanunameıi konusunda 
MSP'nin isteklerinin yerine getirilmeme' 
ıinin hükümetin varlılıyla ilgili bir mese· 
le oldulunu tehdit dolu bir uslupla an
laUıal da Ankara politik çevrelerinde 

konuşulanlar arasındaydı. 
Bir gün erteleme ile Cuma ak�amı 

toplanan bakanlar kurulu toplantısında 
AP ile MSP arasında "kozlmn paylaşı· 
mında" alır basan ve cepheyi gene bu
landıran MSP ekibi oldu. Sert tartışma
lı ıeçen son bakanlar kurulu toplantısın
da da bir karara vanlmamış, bakanlar 
kurulu daAılımından sinirli çıkan Demi-

.,özelen Başbakan, mümkün oldulu ka
dar Ankara dışına gitmeyi yellemekte, 
böylece tepişmeleri lavsatmayı dene
mektedir. 

MILLETVEKILLERINE ZAM 
VE CHP·MC ITTIFAKı 

Geçtilimiz haftanın önemli olayla
nndan biri de milletvekili maaşlarına 
yapılan zam oldu. Sennayenin ıararla 
88vunduRu fakat bir türlü gerçekleşeme
yen AP-CHP işbirlij}i üç dakika için de 

olsa saRiandı ve sayın milletvekillerimi
zin maaşlan bir çırpıda 16 bin 608 
liradan 25 bin 459 Liraya çıkartıldı. 

Per�embe eünü Millet Meclisi çok 
hareketli idi. Adet oldulu halde millet
vekilleri yoklamada bulunduklan ıonra 
bir türlü eenel kurul salonunu terk 
etmiyorlardı. Yoklama işlemi ve yapılan 
gündem dışı konu,malatdan sonra Millet 
Meclisi hesaplannı inceleme komisyo
nunun raporu CHP Aln Milletvekili 
Cemil Erhan tarafından süratle ok undu 
ve AP'li Meclis Başkanvekili Abmet 
Çakmak tarafından "yüce genel kurul"
un oylanna sunuldu. Oylarna uzun 
aüredir görülmeyen ve bazı çevrelerin 
hasret kaldıklan bir tablo içinde cere
yan etti. Bazı MSP'liIer dı,ında bütÜD 
eller sözle�mişceaine(!) bavaya kalktı. 
Sonuç: milletvekili maaşlanna bir Çırpı
da 8 bin 851 lira zam. 

Ertesi gün de Millet Mecl..iai Batkanı 
Kemal Güven bir bUln toplantısı düzen
leyerek yaptlan zammı resmen açıkladı. 
Bu arada milletvekillerinin yapılan zam
dan dolayı 83 bin 200 lira birikmi, 
farklannı alacaklannı da bildirdi. 

Milletvekili ma ... lanna yapılan bu 
zam az da olsa var olan erken .eçim 

ihtimalini ortadan kaldırdı. AP'nin MSP
ye bir tehdit unsuru olarak kullandı'ı 
erken seçim teklifini artık MSP'liIerin 
ciddiye atma&l beklenemezdi. Çünkü 
Haziran'da yapılacak bir erken .eçim 
milletvekillerinin tam 76 bin 600 
lirasına mal olacak. Türkiye gibi bir 
ülkede bir milletvekili adayının bu kadar 
paradan vazgeçmesini beklemek her
halde saf1lktan da öte olur ... 

Söz paradan ve paranın ıücünden 
açılmlfke.n kısaca bir konuya daha 
delinmekte yarar var. Evet para MC 
iktidannın ömrünü en az 1977 bütçesi 
TBMM'nce onaylanana kadar uzatacak. 

uzunlulundaki ham 
Yumurtalıktaki te

açmak üzere 4 Ocak 
Adana havuluuna 

Süleyman Demirel 'i iktidann 
cinayet şebekeliRi" şebekeliRi" 

küçük ortalının mili
Türkeş" balmşmalan 

baynklUl ile karşıladı·. De
önce Adana'ya ,elen 

ilçeleri eezerek kurtla
başını karşılarna emrini emrini 
eerçekte seçim bölgesi bölgesi 

hiç te güçlü olma
eördü. Zira Demirel'i Demirel'i 

uRratan MHP'lilerin MHP'lilerin 
IÜZIüj}ü delil kitle· kitle· 

emekçilerin destelinden LOLO
kenara atıJmış, itilmiş olol

ilçesinde Irak-Tür-Irak-Tür-
hattı dolum tesislerini tesislerini 

yandan ''başbul ''başbul 
"milliyetçi FeyziolFeyziol

atılırken "ne komünist ne ne 
idam-müsLüman ErbaErba

ort.ak1annın yandaşyandaş
sinirlenen Başbakan, bir bir 

solukkanltlıltını alıştlmamış deredere
AP 'li ,örevliye "bu ne ne 

Böyle kürsü mü olur" didi
konuşmasına başladı. DeDe

yüzünden bozulan momo
Cumhurbaşkanı yardımcısıyardımcısı

düzeltti. 
sennaye'nin, uluslararauluslarara

sennayenin yerli işbirLikçileişbirLikçile
temsilcilerinden oluşan MC ortakortak

,öyle konuşuyordu: konuşuyordu: 
ülkemiz Irak arasında arasında 

tesisin var oluş nedenede
Baas partisinin devrimdevrim

yeraltı kaynaklannı sösö
eııerinden &Larak millileşti' millileşti' 

devletle,tirilmesi, halkın halkın 
doRrultusunda işletilmesine dada

yabancı sermayeye, sermayeye, 
göbekten balımh balımh 

yanında yer alan Türkeş Türkeş 
edebiyatçııı" Feyziollu bu bu 

&lkışlayarak geniş me,· me,· 
katılıyoriardı. 

KALAN ERBAKAN 

yaka numaralı ortalı 
"bu TRT ile seçim

mümkün delil" ''TRT AP 
idare ediliyor" diye
hükümetten aynlma 

yinelerken ithalat rejimi ko
ültümatomunu vererek çok 

çemberiyle AP'yi köıeye 

her şey mantılıyla 
ket etmiş 01aa gerek, Demirel de Çar
şamba gecesi Erbakan 'la uzunca &Üren 
bir telefon görüşmesi yapmak zorunda 
kaldı. Bu konuşma ıırasında "artık bu 
tür mızıkcıhklardan" vazgeçmesini kibar 
cümlelerle anlattıj}ı bildirilen Demirel'in 
"ben ancak yurt dışında iken benim ye
rimde olabilirsin, ben yurttayım ve ba
kanlar kurulunu bir gün sonraya erte1en
mesini istiyorum." uyansını dinleyen 

Cephe içerisindeki parti liderlerl,nin 
seçimlerin giderek yaklaşması nedeniyle 
iktidar olanaklannı her alanda ve her fır
satu olanca güçleriyle kendi çıkarlanna 
kuUanmak iıtemelerinin sonucu olarak 
önümüzdeki günlerde cephe içi tepişme
nin daha da artacaRı beklenirken, irili 
ufaklı ortaklanyla göz göze gelmekten 
kaçman, temsil ettikleri güçlerin zorla
dıklan yeni tavizlerin yükünü azaltmayı 

CEPHE ORTAKLAR/IRAK ORTAKLAR/IRAK ORT C UMHURBAC UMHURBAC U ŞKANINI ADANA 'DA BEKLERKEN 
"HER ŞEYE RA ()MEN GöREVIMIZ GöREVIMIZ GöREVI SOSYALIZMI öNLEMEK" 

Erbakan'ın Erbakan'ın bu bu isteme uyacaj}ı, isteme uyacaj}ı, ancak ancak 
ithalat rejimi kanunameıi konusunda 
MSP'nin isteklerinin yerine getirilmeme' 
ıinin hükümetin varlılıyla ilgili bir mese· 
le oldulunu tehdit dolu bir uslupla an
laUıal da Ankara politik çevrelerinde 

konuşulanlar arasındaydı. 
Bir gün erteleme ile Cuma ak�amı 

toplanan bakanlar kurulu toplantısında 
AP ile MSP arasında "kozlmn paylaşı· 
mında" alır basan ve cepheyi gene bu

.,özelen .,özelen Başbakan, Başbakan, mümkün mümkün oldulu oldulu kaka
dar Ankara dışına gitmeyi yellemekte, 
böylece tepişmelertepişmeleri tepişmeler lavsatmayı dene
mektedir. 

MILLETVEKILLERINE ZAM 
VE CHP·MC ITTIFAKı 

Geçtilimiz haftanın önemli olayla

sözle�mişceaine(!) 
Sonuç: milletvekili 
da 8 bin 851 

Ertesi 
Kemal Güven 
leyerek yaptlan 
Bu arada 
dan dolayı 
farklannı 

Milletvekili 
zam az da 

ihtimalini ihtimalini 
ye bir tehdit 
erken seçim 
ciddiye atma&l 
Haziran'da 
milletvekillerinin 
lirasına mal
ülkede bir 
paradan 
halde saf1lktan 

Söz paradan 



Çünkü bu .eçim yılında parlamentoda 
ırrubu bulunan siyui partiler 77 bütçe
sinden büyük meblallar alacaklar, Bütçe 
kanunla,madan hükümetin dalılmuı 
halinde iae yapılacak geçici bütçeden 
siyasi partilere para aynımayacak. 

Başta Fehmi CumaboRlu olmak üzere 
MSP yetkililerinin hükümet ortaklan 
hakkında konu,maktan kaçınmalannın 
ve sorulan "hele hit bütçe çıksın baka
lım" diyerek yanıtlaroalannan nedeni bu 
ola gerek. 

TüRK·lş'TE OLUP BITENLER 

MC içinde bütün bu tepi,meler 
hızlanırken, sennayenin yan kurulu,la
nndan biri olarak Türk-Iş içerisinde de 
geçtilimiz hafta ilginç gelişmeler ortaya 
çıktı. Ancak bu "çatıdaki çatlak"ın 
konfederasyondan dışan sızdınlmama
sına özen gösterildi. 

Milli ERitim Bakan1ıj}ının liseler için 
hazırlatmı, olduRu ahlak kitabının sert 
eleştirilere konu olması... Türk-ış'e de 
ister istemez yansıdı. 

İşçilerin ,erefaizlilinin ilan edildili 
MC'nin eRitim kitaplan hakkında "bir
şeyler söylemeye" zorlanan Türk-I, 
Genel Bqkanı Halil Tunç ,enel istek 
üzerine "bit şey" söyledi ve yürelcten 
olmasa da AP'ye çattıı Milli ERitim 
Ba1uuunın derhal iıtifa etmesini iıtedi. 

Bu iıtem Türk-ı,'in yapl&lDl bir kez 
daha ortaya koymaya yetti. Zira Türk-ı" 
Genel Bqkan Yarduncw ve Teksif 
Genel Bqkanı AP'U o1a.rak bilinen 
Şevket Yılmaz bu demeçte "ele,tiri 
dozunun .. ıldılını" hi.uederek derhal 
batkanı Halil Tunç'u aredı ve burnun
dan .oluyarak kendiainin der� hesap 
venneai.ni istedi. "NuaI olur da AP'ye 
Türk-ı, adına böyleJine hücum edi1ebi
linii!" yt.1maz bunun heu.bını Tunç'tan 
isteyince, Tunç "böyle hareket etmek 
zorunda oldulunu" belirtmek duru
munda kaldı. ışçileri ,erefaiz olarak. 
niteleyen den kitabının ele,tirilmelİne 
kıun, 100 bini .. km işçiyi temsil eden 

uç HILAL BAYRAKLAR ALTINDA KurLANAN ADANA 'NIN KURTULUŞ BA YRAMI 

aendikanuı lideri, derhal Türk-I, yöne
tim kurulu üyelilinden ve sendika 
,enel bqkanlılındao iıtifa ettitini ,enel 
başkanına bildirdi. 

Ancai:, bu istifa ,erekçesinin konfe
derasyonu zedeleyecelini, bundan vaz
geçilmesi gerektitini anlatan Tunç, bu 
t&rtlfmanın bunda kapanmaaım ve iıti
faaını geri almuıru Şevket Yılmaz'dan 
ittirham. edince, sermayenin iki hu 
adamı birbirlerini affederek ele !(Üne 
karşı rezil olmamayı kararla.ı;tırdılar. 

MILLI GüVENLIK KURULU 
YAKLAŞıRKEN 

Milli Güvenlik Kurulu toplantwrun 
yaklaştılı hafta içinde tekrar bBftayan 
ve liderek yolu.n1a.şan olaylarla tekrar 
hatırlare ,eldi. Poliı operuyonlannın 
ve bir takım ,izli örtütlerin ketfedilerek 
ortaya çıkanlrn&s1, milli ,üvenlik kuru
lunun toplanacalı gün olan 1 1  Ocak'a 
kadar yeni olaylann yaratılacalını haber 
veriyor. 

Komando aaldınlan, poliı bulunlan 

alabildiaine yolunluk kazanırbn bir 
diler gözlenen olay da bir tUrlü karar 
aafhuuıa ,elmeyen TRT Seçim Kurulu
nun durumuydu. TRT Seçim Kurulu d. 
11 Ocak'to top1anacak. Ancak .yru ııiiıı 
milli güvenlik kurulUllUD toplanmaiii, 
TRT Seçim Kurulunun erte1en.meai 
olanalım böylece yaratıyor. Böylece 
artık ,ına ,elen ",erekli incelemelere 
devam edilecek, yeni deliUer incelene· 
cek" gibi uutma sözcüklerine Ifle:k 
kalmayacak. 

SERMA YENİN KAP ALIOTURUMU 
Işçi sınıfı hareketi ve kendi açmazları karşısında artık bütün görüntüleri 

bir kenara attılar. "Açık oturumu" tam anlamıyla kapalı oturuma çevirdiler. 
MC televizyonunda "yabancı sermaye" sorunu tartışıldı. Tartışanlar şunlar: 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalar Birliği Başkan Vekili Şinasi Ertan; 
Türk Sanayicileri ve 1$ Adamları Demeii Başkanı Feyyaz Berker; Sanayi Oda
lan Birliii Başkam Sakıp Sabancı; Istanbul Sanayi Odası Başkanı Nurullah 
Gezgin. Oturumu yöneten ise "profesör dr," Memduh Yaşa. Dört sermayedar 
ve bir profesör.Oturumu yöneten Memduh Yaşa, profesör olarak tanıtıldı. 
Böyle bir rütbesi var. Ama asıl işi profesörlük değil. Shell ve Akbank Grubu' 
nun en önemli yöneticilerinden birisi. Yabancı ve yerli tekellerin maaşlı me· 
muru, MC televizyonu, kamu oyunu aydınlatmak için, yabancı sermaye soru
nunu sennayedarlara ve tekellerin maaşla memurtarına tartıştarıyor. Türkiye' 
sermayenin açmazlarını göneren bir sahne. 

Sermayenin maaşlı memuru"profesör dr." Memduh Yaşa, Türkiye'ye 
yabancı sermayedar "traflAinin" arttlAı bir zamanda bu konuyu tartl$tıklarını 
�yledi. Önce Almanlar, sonra Japonlar, şimdi de ıtalyanlar gelmiş. Bu açıkla
madan, sermayenin kapalı oturumunun bundan iki ay kadar önce yapıldığı 
sonucu çıkıyor. Her nedense bu kapalı oturum açılması gecikmiş. MC televiı· 
yonunu ilgilendiren bir durum. 

Sermayenin maaşiı memurunun dışında sermayenin kapalı oturumuna 
çaArılan dört sermayedar özenle seçilmiş. Memduh Yaşa'nın "en büyUk sizsi
niz" dediAi ve televizyondan böylece tanıttlAt Sakıp Sabancı ile Şinasi Ertan, 
Demirel'e yakın. Sabancı, "gırk milyon mesut ve müreffeh olacak isaa, siyasal 
istikrar sağlanmalı" diye buyuruyor. Felsefe olarak da konuşma biçimi olarak 
Demirel'i taklit ediyor. Nurullah Gezgin, "seçenek" ile başlayıp Ecevit termi� 
nolojisini ve felsefesini dile getiriyor. Feyyaz Berker, Gezgin'in maaş" profe
sörunün de yardımıyla meydanı boş bulup bol bol gerçek dışı bilgi ve rakam 
döküyorlar. 

"Devletin" televizyonundan bu kadar çok yalan rakam dizildiği pek az 
görüldü. Iki örnek. Sermayedarlar, Türkiye'nin dtş borcunun fazla olmadıAı 
üzerinde birleştiler, Türkiye'nin dış borcu 3 milyar dolar çevresinde imiş ve 
çok sayılmazml$. 3 milyarlık dış borç sadece uzun vadeli borçlankapsıyor. 
Bunun dışında son bir buçuk yıl içinde sadeee DÇM olarak 1.6 milyar dolar
lık çok kısa vadeli borç alındı. Uluslararası Para fonu'na yeniden ve kısa..vade
ii olarak 550 milyon dolar kadar borçlanıldı. Bankalararası kredi şeklinde 
yine kısa vadeli SOO milyon dolar yakınında borç alındı. DiAerleriyle birlikte 

son birbu,çuk yıl içinde Türkiye'nin yüksek !aizli ve kısa �deli yeni borçları 
3milyar dolar ediyor. Toplamı ise 6 milyar dolara yaklaşıyor. 6 milyar dolar 
ise Türkiye'nin yıllak ihracatının 3 katı. Ihracatınızın tamamını borç ödemeye 
ayırınanız 3 yıl sürecek. Bu mu, az olan borç? Ihracat yeti$meyince neyinizi 
salacaksınız? "Borçç yiiğitin gamçısıdır" diyerek yiğitlik edebiyatı yapacak 
yerde neyinizi satacaAınızl düşünün. 

Bu kadar "yiAitçe" gerçeklerin tahrif edildiği pek az görüldü. Türkiye'ye 
uzun yıllardan beri gelen yabancı sermayenin toplamı 150 milyon dolar çev· 
resinde imiş. Muhasebe kayıtlarına göre doğru. EAer bundan yinni yıl önce 
gelen 1 milyon dolarlık yabancı sermayenin bugünkü değerini de 1 milyon do
lar olarak kabul ederseniz doAru. Bu kadar profesörünüz, maaşh uzmanımz 
bunun böyle kabul edilemeyeeeğini söylemedi mi? Doğru: Dairula.rı söyleme
leri için para vermiyorsunuz. Türkiye'deki yabancı sermayenin şimdiye kadar 
götürdüğü de 50 milyon dolar çevresinele imiş. Dolayısıyla "yalnncı sermaye 
sömürüyor" sloganı doğru değilmi$. Sermayedarlar, "komünistlerin" bu tezini 
çürüttükten sonra Yugoslavya'daki "radikal sosyalizm" üzerinde ıtalyan Ko
münist Partisi'nin açıklamaları üzerinde de uzun uzun den verdiler. Anık 
"komUnizmi" de ellerine aldılar. 

Bu söylenenleri, bir iktisatçımn, bir profesörün yüzü kızarmadan dinle
mesi çok zor. Bir kez yabancı sermayenin ne alıp götürdüğü her yıl ne kadar 
yabancı sermaye girişi olduAu ve ne kadar kar transferi yapıldıAı karşılaştırı· 
larak yapılır. Burjuva iktisatında böyle yapılır. Ayrıca yabancı sermayeye ö
demeler açığını kapatma için bir can kurtaran simidi gibi sarıldığı içinde böy
le bakılması zorunlu olur. Her yıl ne getiriyor, ne götürüyor. Ikinci olarak elde 
1977 Programı var. 1 1 Aralık 1976 tarih ve 15786 sayılı TC Resmi Gazete'de 
yayınlanmış. Bunun dokuzuncu sayfasında 18 numaralı tablo var. Ödemeler 
Dengesini gösteriyor. Burada, "sermaye hareketleri" bölümünde 1976 yılında 
SO milyon dolarlık yabancı özel sermaye girişi olduğu belirtiliyor. "Görülme
yen Işlemler" bölümünde ise yine 1976 yılında 60 milyon dolarlık kar trans
feri olduğu yazılıyor: Bir yılda dışarıya yapılan kar transferi, gelen yabancı 
sermayeden daha çok. Ostelik, buradaki kar transferi yalnızca "resmen" gös
terilen kar transferini kapsıyor. Ve 1976 yılında resmi kayıtlara göre resmen 
yapılan kar transferi nedeniyle yabancı sermaye getirdiğinden fazlasını götürü
yor. Böyle mi ödemeler dengesi açığını kapatacaksınız? Biraz daha dikkatli 
atamazmısınız? 
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Zira Türk-ı" 
ve Teksif 

bilinen 
"ele,tiri 

hi.uederek derhal 
burnun

der� hesap 
da AP'ye 

hücum edi1ebi
Tunç'tan 

hareket etmek 
belirtmek duru

,erefaiz olarak. 
ele,tirilmelİne 

temsil eden 

uç HILAL BAYRAKLAR ALTINDA KurLANAN 'NIN KURTULUŞ BA 

aendikanuı lideri, derhal Türk-I, yöne
tim kurulu üyelilinden ve sendika 
,enel bqkanlılındao iıtifa ettitini ,enel 
başkanına bildirdi. 

Ancai:, bu istifa ,erekçesinin konfe
derasyonu zedeleyecelini, bundan vaz
geçilmesi gerektitini anlatan Tunç, bu 
t&rtlfmanın bunda kapanmaaım ve iıti
faaını geri almuıru Şevket Yılmaz'dan 
ittirham. edince, sermayenin iki hu 
adamı birbirlerini affederek ele !(Üne 
karşı rezil olmamayı kararla.ı;tırdılar. 

MILLI GüVENLIK KURULU 
YAKLAŞıRKEN 

Milli Güvenlik Kurulu toplantwrun 
yaklaştılı hafta içinde tekrar bBftayan 
ve liderek yolu.n1a.şan olaylarla tekrar 
hatırlare ,eldi. Poliı operuyonlannın 
ve bir takım ,izli örtütlerin ketfedilerek 
ortaya çıkanlrn&s1, milli ,üvenlik kuru
lunun toplanacalı gün olan 1 1  Ocak'a 
kadar yeni olaylann yaratılacalını haber 
veriyor. 

Komando aaldınlan, poliı bulunlan 

alabildiaine yolunluk 
diler gözlenen olay 
aafhuuıa ,elmeyen TRT 
nun durumuydu. TRT 
11 Ocak'to top1anacak. 
milli güvenlik kurulUllUD 
TRT Seçim Kurulunun 
olanalım böylece yaratıyor. 
artık ,ına ,elen ",erekli 
devam edilecek, yeni 
cek" gibi uutma 
kalmayacak. 

SERMA YENİN KAP ALIOTURUMU 
ve kendi açmazları karşısında artık bütün görüntüleri 

"Açık oturumu" tam anlamıyla kapalı oturuma çevirdiler. 
"yabancı sermaye" sorunu tartışıldı. Tartışanlar şunlar: 

Odaları ve Borsalar Birliği Başkan Vekili Şinasi Ertan; 
Adamları Demeii Başkanı Feyyaz Berker; Sanayi Oda

Sakıp Sabancı; Istanbul Sanayi Odası Başkanı Nurullah 
yöneten ise "profesör dr," Memduh Yaşa. Dört sermayedar 

profesör.Oturumu yöneten Memduh Yaşa, profesör olarak tanıtıldı. 
Ama asıl işi profesörlük değil. Shell ve Akbank Grubu' 

yöneticilerinden birisi. Yabancı ve yerli tekellerin maaşlı me· 
kamu oyunu aydınlatmak için, yabancı sermaye soru
tekellerin maaşla memurtarına tartıştarıyor. Türkiye' 

sermayenin açmazlarını göneren bir sahne. 
memuru"profesör dr." Memduh Yaşa, Türkiye'ye 

"traflAinin" arttlAı bir zamanda bu konuyu tartl$tıklarını 
sonra Japonlar, şimdi de ıtalyanlar gelmiş. Bu açıkla

kapalı oturumunun bundan iki ay kadar önce yapıldığı 
nedense bu kapalı oturum açılması gecikmiş. MC televiı· 

durum. 
memurunun dışında sermayenin kapalı oturumuna 

sermayedar özenle seçilmiş. Memduh Yaşa'nın "en büyUk sizsi
televizyondan böylece tanıttlAt Sakıp Sabancı ile Şinasi Ertan, 

Sabancı, "gırk milyon mesut ve müreffeh olacak isaa, siyasal 
diye buyuruyor. Felsefe olarak da konuşma biçimi olarak 

Nurullah Gezgin, "seçenek" ile başlayıp Ecevit termi� 
dile getiriyor. Feyyaz Berker, Gezgin'in maaş" profe
meydanı boş bulup bol bol gerçek dışı bilgi ve rakam 

televizyonundan bu kadar çok yalan rakam dizildiği pek az 
Sermayedarlar, Türkiye'nin dtş borcunun fazla olmadıAı 

üzerinde birleştiler, Türkiye'nin dış borcu 3 milyar dolar çevresinde imiş ve 
milyarlık dış borç sadece uzun vadeli borçlankapsıyor. 

buçuk yıl içinde sadeee DÇM olarak 1.6 milyar dolar
alındı. Uluslararası Para fonu'na yeniden ve kısa..vade
dolar kadar borçlanıldı. Bankalararası kredi şeklinde 

son birbu,çuk ,çuk , yıl içinde Türkiye'nin yüksek !aizli ve kısa �deli yeni 
3milyar dolar ediyor. Toplamı ise 6 milyar dolara yaklaşıyor. 6 
ise Türkiye'nin yıllak ihracatının 3 katı. Ihracatınızın tamamını borç 
ayırınanız 3 yıl sürecek. Bu mu, az olan borç? Ihracat yeti$meyince 
salacaksınız? "Borçç yiiğitin gamçısıdır" diyerek yiğitlik edebiyatı 
yerde neyinizi satacaAınızl düşünün. 

Bu kadar "yiAitçe" gerçeklerin tahrif edildiği pek az görüldü. 
uzun yıllardan beri gelen yabancı sermayenin toplamı 150 milyon 
resinde imiş. Muhasebe kayıtlarına göre doğru. EAer bundan yinni 
gelen 1 milyon dolarlık yabancı sermayenin bugünkü değerini de 1 
lar olarak kabul ederseniz doAru. Bu kadar profesörünüz, maaşh 
bunun böyle kabul edilemeyeeeğini söylemedi mi? Doğru: Dairula.rı söyleme
leri için para vermiyorsunuz. Türkiye'deki yabancı sermayenin şimdiye 
götürdüğü de 50 milyon dolar çevresinele imiş. Dolayısıyla "yalnncı 
sömürüyor" sloganı doğru değilmi$. Sermayedarlar, "komünistlerin" 
çürüttükten sonra Yugoslavya'daki "radikal sosyalizm" üzerinde 
münist Partisi'nin açıklamaları üzerinde de uzun uzun den verdiler. Anık 
"komUnizmi" de ellerine aldılar. 

Bu söylenenleri, bir iktisatçımn, bir profesörün yüzü kızarmadan 
mesi çok zor. Bir kez yabancı sermayenin ne alıp götürdüğü her 
yabancı sermaye girişi olduAu ve ne kadar kar transferi yapıldıAı 
larak yapılır. Burjuva iktisatında böyle yapılır. Ayrıca yabancı sermayeye 
demeler açığını kapatma için bir can kurtaran simidi gibi sarıldığı 
le bakılması zorunlu olur. Her yıl ne getiriyor, ne götürüyor. Ikinci 
1977 Programı var. 1 1 Aralık 1976 tarih ve 15786 sayılı TC Resmi 
yayınlanmış. Bunun dokuzuncu sayfasında 18 numaralı tablo var. 
Dengesini gösteriyor. Burada, "sermaye hareketleri" bölümünde 
SO milyon dolarlık yabancı özel sermaye girişi olduğu belirtiliyor. 
yen Işlemler" bölümünde ise yine 1976 yılında 60 milyon dolarlık 
feri olduğu yazılıyor: Bir yılda dışarıya yapılan kar transferi, gelen 
sermayeden daha çok. Ostelik, buradaki kar transferi yalnızca "resmen" 
terilen kar transferini kapsıyor. Ve 1976 yılında resmi kayıtlara 
yapılan kar transferi nedeniyle yabancı sermaye getirdiğinden fazlasını 
yor. Böyle mi ödemeler dengesi açığını kapatacaksınız? Biraz daha 
atamazmısınız? 
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UZERINE 
MİLYON İNŞAATI 
iMAR VE ıSKAN BAKANLıCı, DEPREM SONRASı UYGULA· 
MALARI ILERI SüREREK, DOCU ANADOLU'DA GERÇEK· 
LEŞTIClNDE MALIYETl I ,S · 2 MILYAR LIRA YI BULABILE· 
CEK YENI BIR PLANLAMAYA GIRIŞTl. BU PLANLAMAYı 
YAPACAK FIRMALAR, DOCUDAKI ETNIK YAPıYı ARAŞ· 
TlRACAKLAR VE GEREKLI ıSKAN KARARLARıNı VERE· 
CEKLER. YASALARA A YKlRl OLARAK IHALEYE ÇACRl· 
LAN 7 FIRMANlN ÇOOU MC YANLıSı VE YABANCI SER· 
MAYE ILE IŞBIRLICI ıÇINDEKI FIRMALAR. DPT'NIN BILE 
HABERININ OLMADıCı BU IHALEYE 200 MILYONA KADAR 
çıKAN FIYATLARLA TEKLIF VEREN FIRMALARDAN BIRI 
DE ECEVIT'IN DANlŞMANLARlNDAN ERHAN KARAES· 
MEN 'IN FIRMASı. 

SIRTLARlNDAN MILYONLAR KAZANMA K ISTEYENLER VAR 

DolU Anadolu 'da depremi. açbl' 
yaralan "sarmaıa" uRraşanlar, önlerine 
çıkan ber O ... tta oldulU gibi, blnleree 
kItinin ölümüne yol açan bu afetten de 
en fazla kin çıkarma giritboieri içinde
ler. Imar .. "kin Bakanlılı, afeııer ko
nUlunda kendisine tanınan oIaıanüstü 
ban:ama yetkilerini y .... ara aykın bır 
biçimde kullanarak Istedlll timı"ara 
DolU Anadolu'da it olanaldan yaratı· 
yor. Bakanhk, özellWe ıon Van depre
minden etkOenen alanlan ve genel ola· 
nıit tüm DolU Anadolu BölKO'ini kapsa· 
yan bır .... tııma·projelendlrme çalı,· 
mllUll, müstetar ŞerbetçioRlu'nun 
önerdılı bürolardan teklif Isteyerek yap· 
tınoak üZere. ltın sadece planlama ça· 
Iıtmolanom malı portesl ,lmdUık 40 
mOyon lira olarak belldenmlt. 

'ETNIK ARAŞTIRMA' ve 
'MECBURI ıSKAN' 

Kuıtusuz Bakanlık, sadece Istedlll 
ormalann kirlanna &rttmcı yeni iş ola
nııitian yaratmakla kalmıyor. Fıısattan 
çok yönlü yararlananılt DolU Anadolu'· 
daki bqka ıorunlan da bır ölçüde çöz· 
mek istiyor. Çünkü, yaptıracalı projenin 
.... tınoa bölümÜDde, DolU Anadolu 
bölgesinin demografik yapısına, bu 
bölgedeki alııkanlıklan, geleneklerı tııs· 
bit ettirmenin yanısın, bölgedeki 'etnik' 
yaplDID da belirlenmesi isteniyor. özel 
rırmalar hazırlayacaklan projede, dep
rem sırasında tümden yıkılan ya da hasa· 
ra uRnyan lOO'ü aşkın yerleşme için 
yeni yer seçimini kendileri yapacak. Os
manlı padişahlanmn ve tek parti yöne-
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tbolerlnln Dolu 'da yanm bıraktılı 'Is· 
kan' sorununu MC, böyle bir çalışma 
sonunda çözmeli düşünüyor olmalı. An
laşılan, deprem sonrası uygulamalar 
ıçınde dolUdaki belirli toplulukların 
'mecburi iskam'na karaı vennek de var. 

imar ve "kin Bakanlılının yapııra· 
cal' çalı,m"ar ıçınde, hazırlanacak yer· 
leşme planlanOln uygulanmısında da 
özel fınnalara yetki tanımyor. Bakanlı
tın bu iıi verecell fırına, yapacalı 'et
nlk' .... tınnolara göre hazıdayacalı 
yerleşme projesinin aynı zamanda uygu
lanmasında· da söz sahibi olacak. Hangi 
anzUerln, bangi bedellerle Istbolik edi· 
leceRI, hangi yeni arazilerin kimlere da
Iıblacatına da tırma karar verecek. 

YABANcı nRMALARLA KOLKOLA 
2 MILYARıN KARARI VERILIYOR 

imar ve "kAn Bakanlılının, dolUda· 
kl yerletme sorununun çözümü Için gö
revlendlreeell özel fırmaom daha da ge
nit yetkileri var. Bu timıa, bölgeye ya· 
pılacak yapılann, konutlann projelendl
rOmesinde, batta lnşutmda da karar ve
rici dUNmdl. Zaten teklif IItenen fmna
lann bugüne kadar yaptılı lılere, lçlnde 
bulunduklan ilişkilere bakıldılında, iıin 
nerelere kadar varabileceRi kesUriliyor. 
Tekllt Istenen ve büyük bir ihtimalle bu 
işin kendilerine kalması 5Özkonwu olan 
firmalar, yabancı planlama ve inşaat fir
malanyla ortaklıklar Içindeler. Ve böyle 
bır uygulamanın 1.5 - 2 milyar liralık bir 
ciro getireceRi söyleniyor. 

DolU'dakl uygulam .. ann UNIDO'ya 
kadar uzanan uluslararası boyutlan var. 

Depremi izleyen günlerde, İmar ve Ls
kin BakanllRına bir rapor ileten UNIOO 
deprem bölgesinde özellikle prefabrike 
konut üretimi konusunda yabancı giri
şimlerle ilişkUt olarak gerçekleştirilebi
lecek bir proje öneminde bulundu. 
UNIOO, bu raporunda lmar ve İlkin 
Bakanlılının bugünkü kurulu, yapwm 
eleştirerek, Bakanlılın 'reorganize' edU· 
meslni de öneriyor. 

MC YANLıSı FIRMALAR VE 
ECEVIT'IN DANıŞMANı 

Bakanlılm deprem bölgoslnın plan· 
lanması konusunda tekllt Istedlll timıa· 
lu, genellikle MC yanlıaı kl,Uerln etldo 
olduldan, yabancı .. noaye De lçll-dııb 
timı .. u. Bqllll1pçta ltın min bır AP 
yanlıaı olanılt bOlnen bır ını .. t müteab· 
blUIII tımıaama, Yükael In, .. t'a verile· 
eell söyleniyordu. Ancak daba ıonnıkl 
�eıde, .. kı DSı Genel MÜdUılerlnden, 
Demirel'in yakın ınesai arkadaıı Ne .. t 
Akmandor'un ve eski Azot SanayU Ge
nel MüdUılerlnden DÜDdar Kalabiiık 'lO 
bqlOda bulundutu Blmkol tırmasının 
,ansının daha açddıl' anIqdıyor. 

Teldlt Istenen 7 timıanın ıçınde, Tek· 
ser, Temel Arqtınna, Ç.ldq Mühendis· 
lik, ElSin An.dol gibi timı"ar da var. A· . 
ma, bu tür işleri yakından izleyenler, bu 
finnalara fazlaca ŞIN tanımıyorlar. An
cak, teklif istenen rırmalar arasında, Bü
lent Ecevit'in danışmanlanndan Erhan 
Karaesmen'In Erka adlı finnasınan bu
lunduRu da Ilginç bır gerçek. 

OlaA'an dışı koşullarla, resmen ilan e· 
dilmeden, müsteşar Şerbetçioeıu 'nun 

katanna bınkılan bu ihaleye gerekçe i> 
larak, Afet "lerı Genel MlldüılüliiDde 
sözkonusu planlarnayı yıpabUecek ye
terli teknık elemanın bulunmadılı, ayn· 
ca durumun acWiRinin JaJa sürede Lo
nuç "ınmasını gerekıırdlll öne OÜriiJÜ. 
yor. Oysa, 7269·1051 aayıiı y ... dot" 
afeUer kulıımda bütün teknık elenwı· 
lann böyle bır ıtte IÖre..ıendIrU_ 
Lini söylüyor. Daba da önemlili, bu tiir· 
den planlama itIerinin miniilde kamu 
kurulu,1an eliyle yapdmalı min bır y. 
sal zorunluluk. Aynı yasanın 16. madde
sine IÖ"', planlam ... y....- yenı yer. 
letmelerln tesbitinde, o Ddeld imar '" 
"kin, Sayııdıdık, Enerjı ye TabU Kay. 
naldar, lçltlerı, KöyJtlell 'ib. 1ıotoııIıIıIa
nn temaDcUerInIn tarar _ .. .... 
kamu JlÖrevlUarinin buuiay..,.,. PIOIO
kolun Bakanlar Kurulu taruıyla 0Da)" 
lanmaaındım soonı uyıuJamayıı ao<;lJıııe. 
ıi gereldyor. Oysa, imar .. "klıı lIabO
Iılıom bu 1h .... 1nde kes1nlUde böyle bır 
lRireç izlenmiyar, tııaıenln Bm __ 
bir yana, Bakanlık lçlndeld çotu D .... 
nın böyle bır glrltlmde. lıaberl yok. 

DPT'NIN DE HABERI YOK 

Böylesine büyük çaplı bır planlaıııa 
giriılmlnden Devlet Planlama Teşkilıtı· 
nın da haberi yok. 40 mDyon 11roIık bır 
harcamanın muUaka DPT'nln bOglsl ... 
tında yapılması gerekirken, DPT yettuL
leri de söz konusu bu paranın nereden 
bulunduAunu nasıl ve neye dayanarak 
harcandıAını herhalde bUmiyorlar. öte 
yandan, Toprak Iskin Genel MüdUılütü 
taratından yürütülen 10 bin merkez köy 
kurma projesi veya DPT tarafından yürü
tülen 5 bin merkez köy kurma projesi gi
bi çalışmalarla da Imar ve İskan Bakan· 
hRının bu girişiminin bir ilişkisi kurul· 
m8JTUş. 

Imar ve tskin BakanhRında, gözler· 
den ırak, sessizce tezgAhlanan çok yön
lü menfaat girişiminin ilk perdesi 26 A
ralık günü tamamlandı. Kendilerinden 
teklif istenen 7 finnanın verdiRi fiyatla
n gösteren teklif mektuplan açıldıRmda, 
Bakanlık müsteşan Hami Şerbetçlollu 
kolay kolay karar veremedi. 40 milyon 
Lira kadar bir fiyat öngöriilmesine kar
şılık, verilen teklınerden hazılan 200 
milyona kadar ÇıkmlŞtlj bazı teklUler ise 
birkaç milyon dolayında kalıyordu. 
Müsteşar, bu durum karşısında kendine 
özgU yenı Ihale yöntemlerl geıışıırdi. 
DoRu'nun yenı düzenini planlayacak nr
m"ar geçtiiimiz 5 Ocak gUnü yenıden 
açık pazarlık ıçın bakanlıRa çal'n1ddar. 
Ancak bu yenıden paylaşım mücadelesi
nin resmi sonuçlan henUz açıklanmadı. 
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imar ve "kAn Bakanlılının, dolUda· 
kl yerletme sorununun çözümü Için gö
revlendlreeell özel fırmaom daha da ge
nit yetkileri var. Bu timıa, bölgeye ya· 
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nel MüdUılerlnden DÜDdar Kalabiiık 'lO 
bqlOda bulundutu Blmkol tırmasının 
,ansının daha açddıl' anIqdıyor. 

Teldlt Istenen 7 timıanın ıçınde, Tek· 
ser, Temel Arqtınna, Ç.ldq Mühendis· 
lik, ElSin An.dol gibi timı"ar da var. A· . 
ma, bu tür işleri yakından izleyenler, bu 
finnalara fazlaca ŞIN tanımıyorlar. An
cak, teklif istenen rırmalar arasında, Bü
lent Ecevit'in danışmanlanndan Erhan 
Karaesmen'In Karaesmen'In Karae Erka adlı finnasınan bu
lunduRu da Ilginç bır gerçek. 

OlaA'an dışı koşullarla, resmen ilan e· 
dilmeden, müsteşar Şerbetçioeıu Şerbetçioeıu 'nun 

larak, Afet 
sözkonusu planlarnayı 
terli teknık elemanın 
ca durumun 
nuç "ınmasını 
yor. Oysa, 
afeUer kulıımda 
lann böyle 
Lini söylüyor. 
den planlama 
kurulu,1an 
sal zorunluluk. 
sine IÖ"', planlam 
letmelerln 
"kin, Sayııdıdık, 
naldar, lçltlerı, KöyJtlell 
nn temaDcUerInIn 
kamu JlÖrevlUarinin 
kolun Bakanlar 
lanmaaındım lanmaaındım lanmaaı
ıi gereldyor. 
Iılıom bu 1h 
lRireç izlenmiyar, 
bir yana, Bakanlık 
nın nın böyle bır 

DPT'NIN 

Böylesine 
giriılmlnden 
nın da haberi 
harcamanın muUaka DPT'nln 
tında yapılması 
leri de söz 
bulunduAunu 
harcandıAını 
yandan, Toprak 
taratından yürütülen 
kurma projesi 
tülen 5 bin 
bi çalışmalarla 
hRının bu 
m8JTUş. 

Imar ve 
den ırak, sessizce 
lü menfaat 
ralık günü 
teklif istenen 
n gösteren teklif 
Bakanlık müsteşan 
kolay kolay karar 
Lira kadar bir 
şılık, verilen 
milyona kadar 
birkaç milyon 
Müsteşar, bu 
özgU yenı 
DoRu'nun yenı 



GöRüLMEMIŞ UYGULAMA : DAHA AZ OY ALANLAR, NA
SIL SEÇiM KAZANMıŞ GIBI GöSTERILIR? 

3 Oc�k 1977 -tarihli Vatan gazetesin. 

de bir haber yer alıyor. Haber, bir de fo
ıografla süslenmiş. "Petkim-Iş" sendika
$ı ızmit Şube Başkanı Eşref Okumuş 
anlatmış, Ş.yüksel adlı bir "muhabir" 
haber haline getinniş, dikkatte" kaçan 
bu "hOLber" Vatın'da yer almış. 
" Haber" , özetle şöyle diyor: Marshall'da 
temsilcilik seçimleri yapılmış. Seçimler 
sonucunda, Mesta" Tetik, Mehmet Ali 
Sayın, Dursun Ali Keskin, Zeki Yıldırım 
Hamit Erdem temsilci, Hasan Pehlivan 
da baştemsilci seçilmişler. işçiler, bu se· 
çilenleri çok seviyorlarmı,. Bu nedenle 
göreve bı.şlamalarını coşku ile karşıla
mışlır. 

Haber bu. Temsilcilerin ve baştemsil
cini" işçiler tarafından çok sevilmeleri· 
ne kimsenin itiraz. olamaz. Sevilebilirler. 
Ancak, sevildiklerini aldıkları oylarla 
göstermeleri gerek. Oysa, Marshall işçi
leri yapılan seçimlerde oylarını bu kişi
lere vermediler. Olayın ilginç yanı da 
burada. 

Marshall'da temsilcilik seçimıeri iki 
ay kadar önce yapıldı. Seçimler sonu
cunda, eski temsilciler ve baştemsilci yi
ne en çok oyu aldılar. Seçime katılan di
ğerleri. eski temsilcilere kıyasla çok da
ha az oy aldılar. Doğal olank, en çok 
oy alanların göreve başlayabilmeleri için 
sendika anfından atamalarının yapıl-

ması gerekiyordu. Ancak, en çok oyu 
alanlar "belli bir siyasi çizgi"den yana 
idiler. Ve bu siyasi çizgi OISK üst yöne
timinin sendika içindeki uzantılarını 
çok rahatsız ediyordu. Onun için seçi
lenierin ataması, Mehmet Kıhnç ve şQ
rekası tar.ıfından yapılmadı. Işyeri, bir 
süre temsilcisiz kaldı. Daha sonra Kıhnç 
ve şürekası, en çok oy alanları de�il, se
çimlere katılıp diğerlerinden daha ;ız oy 
alanları temsilci ve baştemsild olarak 
atadı. Hoşlanmadığı temsilcilerden bu 
şekilde "kurtulmuş" oldu. Aynı zaman
da, tabanın söz ve karar sahibi olma ilke
sine ne ölçüde saygılı olduğunu gösterdi. 
Yatın Gazetesinin sütunlarında "işçile
rin sevgilisi" olarak boy gösterenler, Kı
lınç ve şürekasınlO "az oy alanları tem· 
silci atıma" uygulaması sonucunda tem· 
silci oldular. 

Kılınç ve şürekasını" bu görülmemiş 
uygulaması Eşref Okumuş, Şükrü Yük
sel adlı "muhabir" ve küçük bir dik· 
katsizlikle; kamuoyuna "seçim sonuçla
rı" olarak yansıtıldı. Bu haber, utanma
dan imal edildi, yine hiç utanmadan ga
zeteye ulaştırıldı ve atlanarak ba
sıldı. Mehmet Kılıoç ve şürekasının, Po
litika Gazetesine abone bulma uğraşları· 
nın y'anısıra, Yatan Gazetesine "mu ha
bir" bulma çalışmalarına da zaman ayı
rabildiği böylece ortaya çıktı. 

KAYSERI ÇINKUR'DA 
DIRENIŞ 

Çinko-Kurşun Metal Sanayiinde ça· 
hıan I,çiler bırıkml, ol.n 1976 y�ı Ik· 
ramiyelerlni alamadıklanndan geçtieı
mIz pazartesi giinü (3.1.1977) bır giin!ük 
uyan dlrenlşl yapmışlardır. 

ÇINKUR'da daha önce ikramlyele· 
rin alınması Için lşçUer yemek boykotu 
yaprru,lardl. Bu boykot üzerine I,veren 
yetkUl sendika MADEN·IŞ ile ek proto· 
kol yaparak Ikramlyeleri en geç Ara· 
lık 1976 sonuna kadar verilmesini kabul 
etmişti. Ancak belirtilen süre içerisinde 
Ikramlyelerinl alamayan Işçiler geçııgı· 
miz pazartesi �nü direnişe geçttler. Di. 
reniş I,verene ıhtar nltelielnl ta,ımak
tayelı. Sabah ve akşam vardiyalanndaki 
i,çtler bu direnişe katıldılar. Toplu söz· 
leltffleden doean hakianDı kullanarak ya· 
sal direnişe geçen Işçilerin bu direnişi Si· 
rasında her hangi bir olay olmamış; I'· 

çUer birlik ve dayaruşma içinde olduk
lannı karuUamışlardır. 

Daha sonra sendika yetkilileri Ue iş
veren arasında yapılan görüşmede Işve
ren Ikramlyelerin en kısa zamanda öde
neceeinl söylemiş ve direnişe son veril· 
mesinl istemiştir. İşçiler ise zaten dire
ni,lerinln bir uyan niteltelni taşıdılını 
ve bir gUnlük oldueunu direnişe son ve· 
receklerinl söylemişlerdir. ışçiler aynca 
i,verenln sözüne gtivenmedikJerini toplu 
sözleşmedeki haklannı zamanında ver
medieı gibi yapıJan protokole ve sözlü 
vaadierine bu�ne kadar uymadıeını 
söylemişler; biz şunu ıyı biliyoruz kı 
"hak verilmez alınır" biz bu hakkı nasır· 
lı ellerimizle söke söke alacaeız gerekir
se daha etkın eylemlere ginnekten ka
çınmayacaRız. Bu bızım yasal hakkı
mızdır; demişlerdir. 

"ARAMA " BAHANESI ILE YıLDıRMA ÇABALARı 

SİTE YURDU 
DÜŞMEYECEK! 

Site öRrenci yurdunun kapatılması 
için yıllardan beri oynanan oyunlann 
son halkası, 6 Ocak sabahı ıstanbul'da 
bir daha gözler önüne serildi. 

Olaylar ,öyle başladı: Perşembe gü. 
nü sabahı saat 9'a doerut yurdun önün
deki meydandan yurda gelmekte olan 
ilerici ötrencller, raşistlerin açık silah· 
lı saldınsına ueradılar. Açılan ateş 
sonucunda, öerencllerden ikisi yara· 
lanarak hastaneye kaldınldı. Bu plan· 
lı saldm, yurdun önünde devamlı ola
rak bekleyen toplum polislerinin göz
leri önünde cereyan etti. Buna raR
men polis, herhangi bir müdahalede 
bulunmadı. 

Faşist saldın burada kesilmed.i. He
men ardından, Site yurdunun yakı
nındaki Sivas yurdundan ateşe devam 
edildi. Bu ateş sonucunda yurdun cam· 
lan bütünüyle kınldL Yurda 200 metrf 
öteden açılan bir ateş sonucunda 
camlann bu şekilde kırılması, faşist· 
leri n kullandıkjan silahlann kalitesi hak
kında yeterli bir gösterge idi. 

Faşlstlerin "komünistler yurdu ter
ketsin, yurt bizim olacak" şeklindeki 
haykmşlan arasında süren saldınlar 
sırasında en küçük bır müdahalede 
bulunmayan emniyet kuvvetleri, daha 
sonra sanki olaylan yurtta kalan öRren· 
eller başlatmış gibi yurdun çevresini 
sardılar. Emniyet kuvvetleri, bir elle
rinde elektrikli coplar, dieerinde silah· 
lan, yurttan çıkanlan vuracakJannl söy· 
lüyortardı. Daha sonra, arama yapma 
bahanesi Ile 400'ü aşkın polis yurda 
girdi. Yurda giren poUsler, bulduklan 
250 civanndaki <iRrenciyi zorla alt 
koridorlarda topladllar. Bu arada kapı
ları kırarak yurt odalanna girenleri, 

eUne ne geçerse yırtıp tahrip etti. 
Burjuva basınında ve raşlsı ceride

lerde "yurdun bir silah deposu" haline 
getirildi ei yolunda sürekli olarak yapı· 
lan yayınlara karşılık, yaptlan ara
malania hiç bir suç aleti bulunamadı. 
Aranan Site yurdunda hiçbir şey bu· 
lunamazkent faşistlerin karargab kurup 
ateş açtıklan Sivas yurdunda 
en küçük bır arama bile yapllrruyordu. 

Genellikle Anadolu'nun çeşitli yöre
lerinden gelen dar gelirli, yoksul halk 
çocuklarının banndıeı Site yurdu, kapa
site olarak 1000 kişiyi banndırabilecek 
durumda olmasına raemen, bugüne ka
dar yapılan saJdmlar ve baskılar yüzün· 
den ve yurtlar müdürlü�nün öerenci 
kayıtlannı durdunnaSl nedeniyle yurtta 
fiilen kaJanlann sayısı 450'ye düşmüş
tü, 

ıdari baskılann sonuncusu olarak, 
öerencilerden her yıl emniyet belgesi 
istenmekteı esldden ay sonuna kadar 
ödenebilen yurt aidatlan 10 gün gibi 
kısa bir zamana slRdmlmakta, bütün 
bunlar ö�renciler için büyük güçlük· 
ler yaratmaktadır. Bütün bunlar sonu· 
cunda "yurdun zarar etti�l" ileri sürü· 
lerek kapatılması yolunda Meclise baş
vurulmuştur. 

MC iktidarının ve uzantdannın bu 
çabalnnoın yanısıra, gençlık içinde ha· 
len etkintiRini konıyan, işçi sınırı 
hareketine yabancı goşist akunlar da çe
şitli "eylem" ve davranışlmyla yur
dun kapatılması çalışmalanna hizmet 
eder duruma gelmişlerdir. 

Bütün bu güçlükler karşısında, Site 
yurdunun ilerici yurtsever ötrenclleri
nın yurtlmnın kapatılmasına karşı sonu
na kadar mücadele edecekleri mu hak
kaklu. 
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MITHAT GORKEM 

TVM ·DER GENEL SEKRETERI 

Önce şunu bilmek gerekli: Demokratik mesleki 
kitle örgütlerinin en önde gelen görevleri, grevli toplu 
sözleşmeli sendikal haklarını almak. Bunun bilinmesi 
ve doeru bir biçimde deeerlendirilmesi sonunda bu 
örgütlerin örgütlenmesine doen,ı bir yaklaşım saelana· 
bilir. Doeru yaklaşımın saelanması hayati önem taŞı' 
yor. Çünkü, demokratik mesleki kitle örgütleri, üyele· 
rinin ekonomik ve demokratik haklarını savunup yeni 
kazanımlar elde etmeye çalışmanın yanı sua, işçi sını
fı öncülüetindeki baeımslZlık ve demokrasi mücadele· 
sine de aktif olarak katılıyor. Bu, sözkonusu mücade· 
lede zorunlu olan en geniş birlikteliein bir parçasını 
oluşturuyor. Aydın kesiminin }şçi sınıfı ile ittifakının 
gerçekleştirilmesi, demokratik kitle örgütlerinin üye· 
leri ile sıkı bir işbirli�i içinde olmasına ve işçi sınıfı 
bilimini, daha doerusu, üyelerinin çıkarlannın işçi sı
nıfının çıkarlarıyla özdeş oldueunu kitlelerine ulaştı

rabitmesine baeh. 

YANlı ŞLARLA MüCADELE EDiLMELI 

Bugün Türkiye'de çeşitli göriişlerin küçük burju
va-aydın kesimler arasında yaygın oldu�u biliniyor. 
Bu yaygınlık, doe-al olarak, demokratik kitle örgütle
rinde de yansımasını buluyor. Bu yansımalar ise bera
berinde demokratik kitle örgütlerine ilişkin, kendine 
özgü çözümlemeler getiriyor. Getirilen bazı çözümle
melerin yanlışheı ve yüzeyselli�i, kitle örgütlerinin 
do�ru bir biçimde anlaşdmasına engel oluyor. Ne var 
ki, do�rular karşısında engellemeler doeal olarak geri· 
Iiyor. Gerilemek zorunda kalıyor. Sosyalistler bunun 
için mücadele ediyor. Mücadele, zorunlu oldue-u ka
dar, en sert biçimde verilmesi gereken bir mücadele 
nitelifinde. 

Ileri 9.iriilen göriişlerin Çoeu, "ne olursa olsun, 
ama, bizim istedi�imiz olsun" cinsinden görüşler. 
Açıkcası, "dükkancı" göriişler. Nedeni var. O neden 
de şu; kimi görüşler artık etkinliklerini iyiden iyiye 
yitiriyor. İflas eden, aydın kesimden de tecrit olan gö
rüşler bunlar. 'I\ıtunmaları, kısa bir süre daha var ola· 
bilmeleri için kafalann bulandınlması gerek. Buna ih
tiyaçlan var. Buna karşı mücadele ise kitle örgütlerin· 
de bulunan sosyalistlerin işi. Sosyalistler bunu başa
nyla yürütüyorlar. özellikle memur örgütlenmesi 'J\ir. 
kiye'de yeni. Kendisine geçmişten bırakllan bir miras 
yok. Bu nedenle bir yol çizmek zorunda. Yolun en 
doeru bir biçimde çizilmesi ve memurların bu müca· 
dele içinde birlikteHeinin sa�lanması gerek. Zira bu 
birlikteliein saelanmasının ardından, işçi sınıfı ile en 
geniş birlikteliein sa�lanması gündeme gelecek. Gele· 
cek diyoruz, çünki henüz bu yolda yapllanlar çok ye· 
tersiz. önemli olan, iş ve güç birli�ini en iyi bir biçim
de pekiştinnek. 

BURJ UVAZI ILE IŞBIRLliil 

Artık kozlar açık oynanıyor. Mücadeleyi saptır
mak isteyenlerin yanısıra mücadeleyi yok etmek iste· 
yenler de var. özellikle TOM·DER'İn, 1975 yllı başın
da kurulmasından ve hızla gelişmesinden sonra, yuka
nda belirtilen amaçlar doerultusunda çalışanlar da 
arttı. O güne kadar kitle örgütleri hakkında hiç birşey 
söyleyemeyenier, söyleyecek sözleri bulunmayanlar, 
kitleyi ylldınnak ve mücadeleyi saptınnak için, örgüt· 
çütüeün ve örgüt çalışmalarının ustası ( ! )  kesiliverdi· 
ler. tsteyerek ya da istemeyerek, sennaye sınıfıyıa iz
düştüler. Burjuvazinin "böl, parçala yönet" taktieine 
izdüşti1ler. 

Burjuvazinin taktiei açık: Başta işçi sınıfının sen· 
dikal örgütleri olmak üzere, emekçilerin kurdueu tüm 
örgütleri da�ıtmak, mücadelelerini güçsüzleştirrnek ve 
onları örgütsüz bırakmak. Türkiye'de işkollarının, bü
tün dünyada 16 işkolu uygulanırken, 34 işkoluna ay· 
nlması, işyeri derneklerinin kurulması için çaba gös
terilmesi, geçmişte memurlara bilinen sendikalaşma 
hakkını veren 624 sayllı yasanın düzenleniş biçimi, bu 
istefin somut örnekleri. Konumuz dışında olduA1t 
için detayına inmeyecefiz. 

M E M U R  ÖRG ÜTL. 
S E N D i KAL M ÜC 

Burada önemli olması nedeniyle, memur sendika
cılı�ı konusunda birkaç rakam vermek yararlı olacak. 
624 sıyllı yasanın çıkmasıyle birlikte, 3 Temmuz 
1968 tarihine kadar kurulan sendikaların sayısı 453. 
Bu sayı içinde aynı işyerinde kurulmuş birden fazla 
sendikanın bulunması da dikkat çekici. Oye sayılan
nı tesbit açısından bu sendikaların aylık gelirlerini bil
mekte yarar var. Sendikaların yarısının aylık geliri 
500 liradan az. % 20'sinin 1000·3000, % 17 'sinin 500· 
1000, % 7'sinin 3000-5000 ve % 6'sının da 5000 lira· 
nın üzerinde. Bu rakamlar, 1971 yılına kadar olan me· 
mur sendikacılı�ının içaçıcı olmayan görünümünü ser· 
giliyor. 1971 döneminde sendikalaşma hakkı geri alı
nınca hiç ses çıkmamasının önemli bir nedeni de da�ı· 
nık örgütlenmeler. 

Bu, bir yanlış. Yanlışların dikkatle gözlenmesi ve 
bir daha yapılmaması gerekli. Sosyalistlerin bir görevi 
de geçmiş yanlışlardan ders çıkartmak ve onları bir 
daha tekrar etmemek. 1975 yılı başlarında TOM-DER 
ile birlikte birçok dernek daha kuruldu. Bunların bir 
ço�u kapanmak zorunda kaldı. Içlerinden bir tanesi, 
daha başlarda hızlı bir örgütlenme dönemine girdi. 
Bunlar bir provokasyon çizgisinin, maoculuRun tem
silcileriydi. İşçi sınıfından uzak, soyut ve kısu bir 
döngü içinde sıkışmış böyle bir örgütün yürümeyeceei 
açlktı. Nitekim örgütün birçok şubesi TOM-DER 'e 
katıldı. Ayakta duran hiç bir şubeleri kalmadı. Bu 
sapmanın Silvul!ucuları, arkasından, üye sayısı 30 bini 
bulan TOM·DER 'i parçalamak için işyeri dernekleri· 
nin kurulmasında büyük gayret gösterdiler. Her işye· 

meye gidilmelidir? Sorunun amacını daha da açmakta 
yarar var. Emekçi-aydınların (memur, öfretmen, tek· 
nik eleman, sa�lık elemanı) güncel sorunları, örgütlen
rnek. örgütlenmenin düzeyi bugün için dernekler. Ör
gütlenmenin amacı, sosya] ve ekonomik haklann alın
ması. önce, bunlan unutmamak gerekli. örgütlenme
nin biçim ve şekilleri üzerinde tartışmak daha sonra 
olanaklı. 

Sosyalistler, bir örgütlenmenin do�ru ya da yan· 
Iış olması konusunda deeerlendinne yaparken, o örgü
tün kapsadıeı kesim�n, üretim ilişkileri içindeki rolünü 
dikkate a1ular. üretim içindeki yeri itibariyle bir ke· 
sim işçi sınıfına yakın ise, o takdirde ayn bir örgütlen
meye gitmek doeredur. Bunu daha aş af llarda açıkla
yacaflZ. 

Bugün, doeru örgütlenmenin önüne çıkartllan iş
kolu düzeyinde örgütlenme k tezi var. Bu, yanlış bir 
tez. Bilimden kaynaklanmıyor. Bilim dışı ise safsata
dır. Işkolları örgütlenmelerini savunanlar, TöB·DER 
ve TOS·DER 'in doeru örgütlenmeler olduklarını söy
leyip, TOM·DER'in yanlış oldueunu ve TOTED'in de 
bir başka işkolu içine ginnesini istiyorlar. Istedikleri 
işkolu, enerji. Halen kurulmamış işkollarının kurul· 
ması için çalışmak ve TOM-DER 'e karşı da mücadele 
etmek gereeini savunuyorlar. Işte, şimdi ortaya attık· 
ları ve doerulueu savunulan göriişün özü bu. Bilim ise 
bunu doerulamıyor. Bu nedenle asıl mücadele edilme
si gereken ve halen sosyalistlerin mücadele etti Ri yan
hşlar, işyeri ve işkolu örgütlenmeleri. Yukanda da be-

AYDIN KESIM. VeRETL! EMEKÇILER ARASINDA YER ALıYOR 

rinde bir dernek kurdular. Bunlar da tutmadı. Dofru 
bir örgütlenmeyi parçalamak isterlerken, zaten hiç ay· 
n olmadıkları sermaye ile izdüştüler. 

Serrnayenin hizmetine çalışanlar sadece maocular 
olmadı. Bundan sonra gündeme getirilen ve halen 9.ir
dürülmekte olan bir başka yanlış işkollanna göre ör
gütlerin kurulmasını savunmak oldu. Bu göriişün sa
hipleri, TOM-DER 'in yanlış bir örgütlenme oldu�unu 
belirtiyorlar. "Fazla bölücü olmamak" için de kamu 
görevlilerinin birkaç işkolunda örgütlenmesi gerektiei· 
ni savunuyorlar. Böyle bir örgütlenmenin doeru olaca· 
�ına inandıklan için de belirttikleri işkollannda ku
rulmamış olan dernekleri kunnak istiyorlar. Türkiye' 
yi ve Türkiye'deki memur örgütlenmesini doeru de
eerlendirrnemenin yanı sua, örgütlenmelere sınıfsal 
açıdan bakamamanın bir sonucu bu. 

Bu görüş savunuculan da burjuvaziyle izdüştüıer. 
isteyerek ya da istemeyerek. Ama, sonuç aynı. 

KAMU GÖREVLlLERINJN SıNı FSAL KONUMU 
Şimdi şu soruya sıra geliyor: Nasıl bir örgütlen-

lirttik; işkolu örgütlenmeleri, o işkolunun kendine öz
gü özellikleri varsa do�rudur. 

ışyeri itibariyle örgütlenmeler zaten yanıış, Ayn
ca onların eleştirisini yapmak gereksiz. Işkollan düze
yinde örgütlenmeleri körüklemek ise gerçekten, de
mokratik kitle örgütlerinin mücadelesine belirli bir ıij. 
re engel olabilecek bir yanlış. Bu nedenle üzerinde 
dunnak ve bu yanlışlan sergilemek gerekli. 

Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte, aydın kesimin, 
ücreUi emekçiler arasına katddıeı ve sayılanmn her 
geçen gün kabartlıeı bir gerçek. Aydınlann, ücretli 
emekçiler olarak, emeklerini satmaları, onlann da ka· 
pitalistler tarafından sömürülmeleri demek. Şuıası 
çok önemli. Aydınlann (öeretmen, memur, teknik 
eleman, doktor vb.) emeklerini satarken çeşitli kade
melerde görev almalan işçi sınıfı ile uzak·yakın ilişki
de olmalan, onlann durumlanmn dikknUice ve ayn 
ayndeeerlendlrUmesizorunluluRunu getiriyor. 

Bu deeerlendirrne Içinde en önemli yer, teknik 
elemanlann. Teknik elemanlar, üretım ilişkileri için
deki yerleri gereei işçi sınıfına en yakın kesim. Zira, 

ŞLARLA MüCADELE EDiLMELI 

Türkiye'de çeşitli göriişlerin küçük burju
arasında yaygın oldu�u biliniyor. 

olarak, demokratik kitle örgütle
buluyor. Bu yansımalar ise bera
kitle örgütlerine ilişkin, kendine 

getiriyor. Getirilen bazı çözümle
ve yüzeyselli�i, kitle örgütlerinin 
anlaşdmasına engel oluyor. Ne var 

karşısında engellemeler doeal olarak geri· 
zorunda kalıyor. Sosyalistler bunun 

Mücadele, zorunlu oldue-u ka
verilmesi gereken bir mücadele 

9.iriilen göriişlerin Çoeu, "ne olursa olsun, 
istedi�imiz olsun" cinsinden görüşler. 

göriişler. Nedeni var. O neden 
artık etkinliklerini iyiden iyiye 

aydın kesimden de tecrit olan gö
'I\ıtunmaları, kısa bir süre daha var ola· 
kafalann bulandınlması gerek. Buna ih

karşı mücadele ise kitle örgütlerin· 
sosyalistlerin işi. Sosyalistler bunu başa

özellikle memur örgütlenmesi 'J\ir. 
yeni. Kendisine geçmişten bırakllan bir miras 

bir yol çizmek zorunda. Yolun en 
çizilmesi ve memurların bu müca· 

birlikteHeinin sa�lanması gerek. Zira bu 
saelanmasının ardından, işçi sınıfı ile en 

sa�lanması gündeme gelecek. Gele· 
henüz bu yolda yapllanlar çok ye· 

ve güç birli�ini en iyi bir biçim

UVAZI ILE IŞBIRLliil 

açık oynanıyor. Mücadeleyi saptır
isteyenlerin yanısıra mücadeleyi yok etmek iste· 

özellikle TOM·DER'İn, 1975 yllı başın
hızla gelişmesinden sonra, yuka

amaçlar doerultusunda çalışanlar da 
kitle örgütleri hakkında hiç birşey 

söyleyemeyenier, söyleyecek sözleri bulunmayanlar, 
mücadeleyi saptınnak için, örgüt· 

çalışmalarının ustası ( ! )  kesiliverdi· kesiliverdi· kes
istemeyerek, sennaye sınıfıyıa iz
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taktiei açık: Başta işçi sınıfının sen· 
üzere, emekçilerin kurdueu tüm 

mücadelelerini güçsüzleştirrnek ve 
bırakmak. Türkiye'de işkollarının, bü

işkolu uygulanırken, 34 işkoluna ay· 
derneklerinin kurulması için çaba gös

memurlara bilinen sendikalaşma 
sayllı yasanın düzenleniş biçimi, bu 

daha tekrar etmemek. 1975 yılı başlarında TOM-DER 
ile birlikte birçok dernek daha kuruldu. Bunların bir 
ço�u kapanmak zorunda kaldı. Içlerinden bir tanesi, 
daha başlarda hızlı bir örgütlenme dönemine girdi. 
Bunlar bir provokasyon çizgisinin, maoculuRun tem
silcileriydi. İşçi sınıfından uzak, soyut ve kısu bir 
döngü içinde sıkışmış böyle bir örgütün yürümeyeceei 
açlktı. Nitekim örgütün birçok şubesi TOM-DER 'e 
katıldı. Ayakta duran hiç bir şubeleri kalmadı. Bu 
sapmanın Silvul!ucuları, arkasından, üye sayısı 30 bini 
bulan TOM·DER 'i parçalamak için işyeri dernekleri· 
nin kurulmasında büyük gayret gösterdiler. Her işye· 

tez. Bilimden kaynaklanmıyor. 
dır. Işkolları örgütlenmelerini 
ve TOS·DER 'in doeru 
leyip, TOM·DER'in yanlış 
bir başka işkolu içine 
işkolu, enerji. enerji. ener Halen kurulmamış işkollarının 
ması için çalışmak ve TOM-DER 
etmek gereeini savunuyorlar. 
ları ve doerulueu savunulan 
bunu doerulamıyor. Bu 
si gereken ve halen sosyalistlerin 
hşlar, işyeri ve işkolu örgütlenmeleri. 

AYDIN KESIM. VeRETL! EMEKÇILER EMEKÇILER EMEKÇI ARASINDA YER ALıYOR 

rinde bir dernek kurdular. Bunlar da tutmadı. Dofru 
bir örgütlenmeyi parçalamak isterlerken, zaten hiç ay· 
n olmadıkları sermaye ile izdüştüler. 

Serrnayenin hizmetine çalışanlar sadece maocular 
olmadı. Bundan sonra gündeme getirilen ve halen 9.ir
dürülmekte olan bir başka yanlış işkollanna göre ör
gütlerin kurulmasını savunmak oldu. Bu göriişün sa
hipleri, TOM-DER 'in yanlış bir örgütlenme oldu�unu 
belirtiyorlar. "Fazla bölücü olmamak" için de kamu 
görevlilerinin birkaç işkolunda örgütlenmesi gerektiei· 
ni savunuyorlar. Böyle bir örgütlenmenin doeru olaca· 
�ına inandıklan için de belirttikleri işkollannda ku
rulmamış olan dernekleri kunnak istiyorlar. Türkiye' 
yi ve Türkiye'deki memur örgütlenmesini doeru de
eerlendirrnemenin yanı sua, örgütlenmelere sınıfsal 
açıdan bakamamanın bir sonucu bu. 

Bu görüş savunuculan da burjuvaziyle izdüştüıer. 
isteyerek ya da istemeyerek. Ama, sonuç aynı. 
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ca onların eleştirisini yapmak 
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re engel olabilecek bir 
dunnak ve bu yanlışlan 

Kapitalizmin gelişmesiyle 
ücreUi emekçiler arasına 
geçen gün kabartlıeı bir 
emekçiler olarak, emeklerini 
pitalistler tarafından sömürülmeleri 
çok önemli. Aydınlann 
eleman, doktor vb.) emeklerini 
melerde görev almalan 
de olmalan, onlann durumlanmn 
ayndeeerlendlrUmesizoru

Bu deeerlendirrne 
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M ES I  VE 
E LE D E  M E M U RLAR 

teknik elemanlar, fiilen üretimin içinde bulunmakta· 
dırlar. Yani üretken duruma gelmektedirler. Burada 
aydınJann "maddi üretim a1aruyla bütünleşmiş emek· 
çiler" ve "maddi üretim araçLarının sahipti ei nden 
yoksun emekçiler" gibi iki ayn nitelikle işçi sınıfına 
katıldıklan söylenebilir. Marx'dan bir alıntı: "Üretken 
emeei belirleyen unsur maddi üretimden dol:ar,". 
üretken olmayan ya da dolayh üretken olan emek iş
te bu noktadan itibaren var olabilir. Burada, daha aşa
ııda deginecelimiz bir konu ortaya çLkıyor: Emekçi 
aydınlann üretime katılmayan kesimi ile üretime do
layb olarak katılan kesimi. Bu kesimler arasında tek
nik elemanlar yok. Teknik elemanlann bulunmaması, 
onlann konumundan ileri geliyor. Marx bu konuda 
"üretken olmayan işçilerin var olmalanmn ve varlıkla· 
nm devam ettirmelerinin maddi temeli üretken işçi· 
lerce yaratılır" diyor. Bu, şu demekj üretken olmayan 
bir kısım, önemli bir kısım kamu görevlisi, işçi sınıfı
nın yarattı eı artık deRerden pay alıyor. "Memurlar, 
verimli emek saRlamazlar. İşçi ile memur arasında ku
ramsal en önemli fark burada başlar. İşçi, kendi deRe
rini yeniden üretmenin yanında artık deRer yaratıyor. 
Bu artık deReri kontrol eden sermaye. Memurlar da 
artık deeerden pay alıyor. Payın daRıtunında yine bi· 
rinci derecede söz sahibi olan sermaye sınıfı." (Y.Kü
çük, AMAÇ, Sayı: 7). Burada söz konusu teknik ele
manlar. Aydınlann bu bölümünün yavaş yavaş işçi Si· 
rul.ıyla baRlantı kurdutunu söylemiştik. Yine Marx' 
tan bir alıntı: "Artık, üretken olmak için, elini doRru
dan işe deRditmek gerekmiyor. Kollektif emekçinin 
bir organı olmak ya da bunun herhangi bir fonksiyo
nunu yerine getirmek yetiyor." " ... bir bütün olarak 
ele alındıklannda bu işçiler (işçiler ve beyinlerini ça
ıışbran mühendis işçiler) kollektif emekçiler olarak, 
canlı blr makine oluştururlar. Aynı şekilde üretim de 
bir bütün olarak ele alındılında bunJann işgüçlerini 
sermaye ile deliştirdikleri ve sermayedann parasını, 
sennaye olarak yeniden, kendini deRerlendiren bir 
deRer, üretken bir deRer olarak, ürettikleri görü1ilı. 
Bu insanlann ber birinin sermaye karşısındaki duru
mu ücreUi bir işçinin ya da gerçek deyimiyle üretken 
bir işçinin durumundan farkslZdu." (K.Marx, Artık 
DeRer Teorileri). Açtkça görülen, kollektif çalışma 
içinde, teknik elemanlann durumunun bir işçinin du
rumundan farksız oldulu. Açtk durum bu. Bunu bi
lim söylüyor. Somutta da görülen, bundan deeişik de
Ril. Bu takdirde "enerji işkolu" adı altında savunulan 
duruma bakmak gerek. Bir kez, ne olduRu belirsiz. Sı· 
nırlannın nereden başlayıp nerede blttiRi belli olma· 
yan bir işkolu. Bu işkoluna teknik elemanlar da katılı
yor. Savunulan işkolundan anlatılmak istenilen bu gö
rüş ise, yanlış. Yok eRer, anlatılmak istenilen, teknik 
elemanlann sımfsal konumunun doRru deRedendiril
diRi belirtilerek savunuluyorsa; bu da bir komedi. 
Çünkü, teknik elemanlann birleştiRi ve bugün güçlü bir 
durumda olan örgüt var, Tt.YI'ED. BiUmsel doRrunun 
IBvunulduRu iddla edildiRinde bu, sadece o örgütün is
minin beeenilmemiş olduRunu gösteriyor, ismin beRe
nilmemiş olması bir örgütün yanlış oldulunu göster
mez. İşte komedi olan nokta burası. Şunu da unut
mamak gerek. Bugün enerji işkolunda (gerçek anlam
da enerji işkolu) çalışanlann hemen hepsi işçi. Sendi
kal haklan var. Politik haklan var. İşçi sınıfının kaza
nunlanna sahipler. Ama aynca, bu kesimin dernekler
de örgütlenmesi ima edilmek isteniyorsa, bu da. gerici
liRin somut bir ömeRi. 

Kamu görevtileri arasında önemli bir bölümü 
oluşturan diRer bII kesim de, üretime dotaylı yoldan 
katkıda bulunanlar. Bunlar öRretmenler ve saR:hk ele
manlan. Proleter olmayan ücretliler bölümünü oluştu
ruyorlar. Bu bölümün durumunu deRerlendirirken üre
tim içinde aldıldan yere bakmak gerekir. Bunlan işçi 
slnı[IDID "koUektif emekçUer" olarak meydana getir
diei "canlı mekanizmanın" unsurlanndan saymak 
doRru deRil. Çünkü, h�ç i sınıfının bireyi olmak, mad
d_I do�a lle özel lllşkl kurmayı ve üretım lllşldlerin· 
de kendine özgü bir yer sahibi olmayı gerektirir. Bu 
iki nokta birbirinden aynlamadı�ı gıbı, biri diRerine 

HEDEF, SENDIKAL HAKLAR 

üstün tutulamaz. ışte öRretmenierin ve saRiık eleman· 
Iannın durumunu bu açıdan ele almak gerekmektedir. 

Bugün her Iki kesim de özel mülkiyetten yoksun 
emeltçilerdir ve emeklerini satmaktadırlat. Ancak, 
üretim ilişkileri içinde dogrudan bulunmamaktadlılar. 
E�itim ve saelık hizmetleri, üretim gücünün devamlılık 
ve gelişmesini sa�lamakla beraber, üretim yapmadıkIa
nndan artık deRer yaratmazlaro Hatta artık deRerin 
belirli bir bölümünü de allı götürürler. ömeRin sa�hk 
hizmetleri sadece işçi sınıfına de�il, çocuklara, yaşlı
lara, çalışamayacak durumda bulunanlara, ihtiyarlara 
da uygulanır. Bu nedenle bu çalışmalar çok dolaylı 
bir biçimde üreticidir. Bu niteliei sonucu bwjuvazi, 
bu hizmetlerin yaygınlaşmasını engellemeye Çalış· 
maktadır. Ancak bü kesimler de emeklerini sattıkJa· 
nndan, yani ücretli aydınlann bir bölümünü oluştur
duklanndan işçi sınıfına yaklaşmaktadırlar. Ancak, 
üretim dışında oldukjan için de işçi sınıfı içinde eri· 
mezle:,. 

Ocretli aydınlar içinde üçüncü bir kıslm bulun
maktadır. Bunlar dolaylı ya da dolaysız hiç bir surette 
üretime katılmadıkJanndan, artık deRer de yaratmaz
iar. Ocretli aydınların bu kesimlerinin sınıfsal açıdan 
konumu aynıdır. Bu nedenle tek bir örgüt altında bü
tünleşmesi gerekmektedir. Çünkü bunlar arasında üre
tim ilişkilerine yakınlık ya da uzaklık açısından hiç 
bir ayınm yoktur. Ancak, işgüçlerini sattıklan için 
işçi sınıfının müttefikidir. Di�er taraftan büro maki
nelerinin ortaya çıkışı da, idari işlerde görev bölümü 
ve uzmanlaşmaya yol açmıştır. 

Yukandan beri söylediklerimiz, şunu ortaya Çı· 
kartıyor: örgütlenmeler, örgütlenen kesimlerin sıntfsaı 
konumlannm deeerlendirilmesinden ortaya çıkar. 
Böylece doRru deR:erlendirmeler başka yanlışlarn yol 
açmamış olur. Şu çok önemli: Tüm bu deReriendir· 
meler, kamu kesiminin örJljtlenme biçimlerinin ne şe
kilde olması gerektiRini ortaya koymaktadır. Bugün 
gerek Işyeri ve gerekse işkolu düzeyinde örgütlenmele
ri savunmak ya da bunu körüklernek yanlıştır. Yanlı· 
şın, yanlışlıeını bilmek ve buna karşın devam ettir
mek Ise daha büyük yanlışlan getirir. Bu aynı zaman
da Içinde bulundueumuz kapitalist ilişkilerin dogru 
deRerlendirilmemesinin bir sonucudur.� Dışa baetmh 
kapitalist üretim içinde bulunan Türkiye'de 
en önemli sorunlardan biri de işçi-memur aymmı ko
nusu olmaktadlı. Bu konunun istenilerek karmaşık 

bir duruma getirilmesi yani sennaye sınırının özellikle 
çözümsüz bir olaymış gibi göstennesi de örgütlenme
de sorun olarak karşunıza çıkmaktadır. 

SENDIKAL HAKLARıN AlıNMASıNDA 
DOGRU ÖRGüTLENME 

Kamu görevlilerinin en ivedi görevi, sendikal hak· 
lann alınması, Konuya bu açıdan bakııdıRında, önü· 
müze çıkan sorun, örgütlenmenin ne şekilde olacaRı 
sorunu. 

Türkiye'de kamu görevlilerinin, yukanda belirti
len bilimsel doR:rulara uygun örgütlendiR:i 3-4 örgüt 
var. Bu örgütlerin iki yıldan beri yaptıklan çalışmalar 
ise belirli bir önem kazandı. Aynea, bu örgütle kendi
lerinin kamuoyunda etkili birer güç olduklannı kanıt
ladııar. Birçok aktif eylemin düzenleyicisi oldular. Bu
nu, Ankara'da yapılan 13 Mart ve 27 Eylül miting ve 
yürüyüşleriyle de gösterdiler. Ancak, bugün bu yeter· 
siz kalıyor. Yeterli olması için bu örgütlerin birleşme
leri gerekli. Federasyona gidilmesi ilk kez TOM-DER 
tarafIDdan ortaya atııdı. Bu, örgütlerin bir araya gel
mesi, güçlerini ve olanakJannı en iyi şekilde birleştir
meleri demek. TOM-DER bunu ortaya atarken, şunu 
da deR:erlendirdi. Türkiye'de kamu görevlilerinin bir 
federasyon ya da konfederasyon içinde birleşmeleri 
onlann gücünü artıraeaeı gibi, ulaşılması gereken he
denere de çabuk vanlacaktır. Dieer tarartan işçi sını
fı ile kurulacak baRiann daha kuvvetli olması saelana
caktır. 

Sonuç olarak şu söylenebilir. Oretim ilişkilerin· 
deki yerleri açısından yukanda belirttieimiz kesimler, 
üretime fiilen ya da dolaylı katılan kesimler, ayn ör
gütlenmeler içinde bulunabilirler. Ancak, bunun dt
şında kalan, üretim ile hiç bir ilişkisi bulunmayan üc
retli aydınlann bir örgüt etrafında bütünleşmesi gerek
mektedir. Bugün, bu örgüı de TOM·DER'dir, TOM· 
OER'ln doeru örgütlenmesine karşı çıkanlar ve bu ör
gütlenmeyi "yanlış" olarak niteleyenler büyük bir 
yanlış ın içindeler. Yanlıştan kurtulmak için de doe
rular çerçevesinde yeniden düşünmek zorundadırlar. 
Sendikalaşma konusunda da son bir söz: Sendikal 
haklann alınması halinde, kamu görevlilerinin, kendi 
işkotlannda kurulu işçi sendikalan içinde örgütlenme
leri gerekmektedir. Bu çalışanların birliline doaru ıtı
lacak en önemli adımdlı. 
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HEDEF, SENDIKAL HAKLAR 

üstün tutulamaz. ışte öRretmenierin ve saRiık eleman· 
Iannın Iannın durumunu bu açıdan ele almak gerekmektedir. gerekmektedir. 

Bugün Bugün her Iki kesim de özel mülkiyetten yoksun yoksun 
emeltçilerdir emeltçilerdir ve emeklerini satmaktadırlat. Ancak, Ancak, 
üretim üretim ilişkileri içinde dogrudan bulunmamaktadlılar. bulunmamaktadlılar. 
E�itim E�itim ve saelık hizmetleri, üretim gücünün devamlılık gücünün devamlılık 
ve ve gelişmesini sa�lamakla beraber, üretim yapmadıkIayapmadıkIa
nndan artık nndan artık deRer yaratmazlaro Hatta artık deRerin deRerin 
belirli belirli bir bölümünü de allı götürürler. ömeRin sa�hk sa�hk 
hizmetleri hizmetleri sadece işçi sınıfına de�il, çocuklara, yaşlıyaşlı
lara, çalışamayacak durumda bulunanlara, ihtiyarlara 
da uygulanır. Bu nedenle bu çalışmalar çok dolaylı 
bir biçimde üreticidir. Bu niteliei sonucu bwjuvazi, 
bu hizmetlerin yaygınlaşmasını engellemeye Çalış· 
maktadır. Ancak bü kesimler de emeklerini sattıkJa· 
nndan, yani ücretli aydınlann bir bölümünü oluştur
duklanndan işçi sınıfına yaklaşmaktadırlar. Ancak, 
üretim dışında oldukjan için de işçi sınıfı içinde eri· 
mezle:,. 

Ocretli aydınlar içinde üçüncü bir kıslm bulun
maktadır. Bunlar dolaylı ya da dolaysız hiç bir surette 
üretime katılmadıkJanndan, artık deRer de yaratmaz
iar. Ocretli aydınların bu kesimlerinin kesimlerinin kes sınıfsal açıdan 
konumu aynıdır. Bu nedenle tek bir örgüt altında bü
tünleşmesi tünleşmesi tünleşmes gerekmektedir. Çünkü bunlar arasında üre
tim ilişkilerine yakınlık ya da uzaklık açısından hiç 
bir ayınm yoktur. Ancak, işgüçlerini sattıklan için 
işçi sınıfının müttefikidir. Di�er taraftan büro maki
nelerinin ortaya çıkışı da, idari işlerde görev bölümü 
ve uzmanlaşmaya yol açmıştır. 

Yukandan beri söylediklerimiz, şunu ortaya Çı· 
kartıyor: örgütlenmeler, örgütlenen kesimlerin sıntfsaı 
konumlannm deeerlendirilmesinden ortaya çıkar. 
Böylece doRru deR:erlendirmeler başka yanlışlarn yol 
açmamış olur. Şu çok önemli: Tüm bu deReriendir· 
meler, kamu kesiminin kesiminin kes örJljtlenme örJljtlenme ör biçimlerinin ne şe
kilde olması gerektiRini ortaya koymaktadır. Bugün 
gerek Işyeri ve gerekse işkolu düzeyinde örgütlenmele
ri savunmak ya da bunu körüklernek yanlıştır. Yanlı· 
şın, yanlışlıeını bilmek ve buna karşın devam ettir
mek Ise daha büyük yanlışlan getirir. Bu aynı zaman
da Içinde bulundueumuz kapitalist ilişkilerin dogru 
deRerlendirilmemesinin bir sonucudur.� Dışa baetmh 
kapitalist üretim içinde bulunan Türkiye'de 

bir duruma getirilmesi yani sennaye sınırının 
çözümsüz bir olaymış gibi göstennesi 
de sorun olarak karşunıza çıkmaktadır. 

SENDIKAL HAKLARıN AlıNMASıNDA 
DOGRU ÖRGüTLENME 

Kamu görevlilerinin en ivedi görevi, 
lann lann alınması, Konuya bu açıdan bakııdıRında, 
müze müze çıkan sorun, örgütlenmenin ne 
sorunu. 

Türkiye'de kamu görevlilerinin, 
len bilimsel doR:rulara uygun örgütlendiR:i 
var. Bu örgütlerin iki yıldan beri yaptıklan 
ise belirli bir önem kazandı. Aynea, bu 
lerinin kamuoyunda etkili birer güç olduklannı 
ladııar. Birçok aktif eylemin düzenleyicisi 
nu, Ankara'da yapılan 13 Mart ve 27 
yürüyüşleriyle de gösterdiler. Ancak, 
siz kalıyor. Yeterli olması için bu örgütlerin 
leri gerekli. Federasyona gidilmesi ilk 
tarafIDdan ortaya atııdı. Bu, örgütlerin 
mesi, güçlerini ve olanakJannı en iyi şekilde birleştir
meleri demek. TOM-DER bunu ortaya 
da deR:erlendirdi. Türkiye'de kamu görevlilerinin 
federasyon ya da konfederasyon içinde 
onlann gücünü artıraeaeı gibi, ulaşılması 
denere de çabuk vanlacaktır. Dieer tarartan işçi sını
fı ile kurulacak baRiann daha kuvvetli 
caktır. 

Sonuç olarak şu söylenebilir. Oretim 
deki yerleri açısından yukanda belirttieimiz 
üretime fiilen ya da dolaylı katılan kesimler, 
gütlenmeler içinde bulunabilirler. Ancak, 
şında kalan, üretim ile hiç bir ilişkisi 
retli aydınlann bir örgüt etrafında bütünleşmesi 
mektedir. Bugün, bu örgüı de TOM·DER'dir, 
OER'ln doeru örgütlenmesine karşı çıkanlar 
gütlenmeyi "yanlış" olarak niteleyenler 
yanlış ın içindeler. Yanlıştan kurtulmak 
rular çerçevesinde yeniden düşünmek 
Sendikalaşma konusunda da son bir 
haklann alınması halinde, halinde, hal kamu görevlilerinin, 
işkotlannda kurulu işçi sendikalan içinde 



HACETTEPE 'DE MODERN 
ÇlRAKLARIN SÖMÜRÜSÜ 
• 
HACETTEPE ONlVERSITESlNlN KAR PEŞINDEKI KAPITA· 
LIST FIRMALARDAN HıÇ FARKı YOK. OSTELlK, KULLAN· 
DlGı EMEK AÇıSıNDAN SANA YI DEVRIMI YıLLARıNıN BA· 
ZI GöRONOMLERINI TAŞıYOR. öGRENCI OLARAK KURU· 
MA ALINAN 14·15 YAŞlNDAKI HEMŞIRE ADAYLARl AYDA 
ORTALAMA i 50 LIRAYA GONDE 8 SAAT ÇALıŞTıRıLıYOR· 
LAR. DOKTOR AÇIGINl GIDERMEK ıÇIN KULLANILAN IN· 
TERNLER ISE 598 TL KARŞILlGINDA DOKTORLARıN YAp· 
TIGI BUTON IŞLERE KOŞULUYORLAR. BUNLARA KARŞI· 
LIK, ONlVERSITEDE AYDA 1 20 BIN LIRA ALAN PROFE· 
SÖRLER VAR . 

• 
"öGRENCI" HEMŞIRELERIN ÇALIŞMA SORESI I I  AY SOR· 
MEKTE. YöNETIM, öGRENClLERI ALABILDIGINE SöMO· 
ROYOR. CUMARTESI·PAZAR, BAYRAM TATILLERINDE 
IZINLERI TORPILLI HEMŞIRELER KULLANıR, öGRENCI 
HEMŞIRELER TATILLERDE HEMEN HEMEN HıÇ IZNE ÇıKA· 
MAZLAR. öGRENCILERIN KALDıCı YURT TA ADETA ÖC· 
RENCILER ıÇIN BIR MODERN HAPISHANE IŞLEVINI Gö· 
ROYOR. HAFTANIN BEŞ GONO DIŞARıSı ILE ILIŞKI 
KESIKTIR, CUMARTESI·PAZAR DA SINIRLI. ıÇERDE HıÇ. 
BIR SPORTIF, KOLTOREL FAALIYET YOKTUR. ILERICI 
YA YlN OKUYAN öGRENCILER OZERINDE.DE YOGUN BAS· 
KıLAR UYGULANıR. 
BU ŞEKILDE SöMOROLEN öGRENCI HEMŞIRELERIN 
SAYıSı 400'E YAKıNDıR. 

Sanayi devrimi, kapitalizmin Avrupa' 
dald ,eU,lmi, bu ıOirecin ilk yı\ian bak· 
landa birIZ bilgt ııahibl olanlar, bu dö· 
nemdeki emek kullanımının özgün bazı 
nitelikler !qıdıeını haMarlar. ömeAln, 
8-12 y"ındald çocukların bagaz toklu· 
Auna çalı4lınlması, kadınların günde 16· 
20 saat patronlannın hizmetine koşul
ması gibi. 

Sanayi devrimi yıllan, kimileri için 
çok gerilerde kalmış olabilir. Ancak, ha
tırlaruna.sı gereken nokta şu: Yu kanda 
deRindiRimiz uygulamalar, patronlann, 
hükümetlerin acımasıztıRından çok, dü· 
zenin, yani kapitalizmin doRal sonuçlan 
idi. Yani, acımasız olan, özünde düzen 
idi. 

KAR PEşINDE KURUMLAR 

Böyle olduRu için, yüzyıllar öncesi
nin uygulamalan. zaman zaman günü
müzde de başgösterebiliyor. Düzen, te
mel hatlan ile aynı düzen, egemen sınıt
lar aynı egemen smıflar olduRu için. 

'rurkiye'den bır örnek verilebilir. 'lUr
klye'den verilecek örnek, düzenin temel 
niteliklerinin, bütün kurumları kendi 
dolrultusunda şartlamasma ilişkin. Ör
nelin Hacettepe Universitesi Tıp Fakül. 
tet, bır üniversite hastanesi ve bir eeltim 
kurumu olarak taaliyete geçti. Ancak 
düzen, "üniver&iteyi" hemen kendi ko
,uUanna uydurdu. Hastane amacı kar 
olan bir kuruluş haline getirildi. Amacı 
kır olan bir kuruluşun, daha çok kir et
mesi Için daha çok sömünnesi gereki
yor. Hastanenın yaptı�ı da bundan baş
ka bl"ey degıı. 

Hacettepe hastanesinde çalışan hem
şire, radyoloji teknisyeni, laborant kad
rosunun önemli bir bölümünü "stajyer" 
denilen öRrencller Oluşturuyor. Doktor
lann da yine önemli bir bölümü "Intern" 
adı verilen genç doktorlardan oluşuyor. 

Hastane!cr kurulurken, ucuz eleman 
gereksinimini karşılayabilmek için, ooR
ramacı zekasına özgü Ince taktikler de 
düşünülmüş. Hastanenin yanlSua, hemşl· 
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re koleji kurulmuş. Laborant ve radyo
loji teknisyeni okulu açılmış. ABD 'den 
ithal " intem" uygulaması getirilmiş. 

HEMŞIRE ADAYLARı NASIL 
SöMOROLOYOR 

Hemşire kolejine, çoRunlutu taşra
dan gelen 14·15 yatındaki kızlar giriyor. 
Hastaneye girer girmez "ötr'enim" ama
cı ile hastanede çalıştınlmaya başlaru
yorlar. Sabah 8.00·16.00, 16.0CJ.24.00 
ve 24.00-08.00 arası çalışıyorlar. Bu sa
atler arasında, servisierin önemli yükü. 
tüm ayak işleri bunlann üzerine yükle
nir. 8 saat boyunca bir köşeye oturup 5 
dakika dinlendiklerini göremezsimz. 

Yaptikim, genellikle bedeni güç iste
yen işlerdir. ömeRin hasta kaldınnak, 
taşımak, altlarını temizlemek, yemekle
rini yedirmek, ilaçlannı vermek gibi. Ta· 
bii bütün bunlar sırasında ensesi kalın 
hastalann küflir ve aşaRılamalan dacaba. 

Bütün bunlann "eRitim" olup olma
dıRı tartışmalı bir konu. Her neyse, öR
renciler 4 yıl bu şekilde çalıştınlıılar. 
Aldıklan ücret mi' Söyleyelim: ı. yıl 
için ayda 100 TL, ikinci yıl lçin 150 TL 
üçüncü sınıfta 200 TL., dördüncü sınıeta 
da ayda 250 TL. ödenir kendilerine. Or
talama ve daha açık bir hesapla, saati 70 
kuruşa Çalıştın1lrlar. 

YA INTERN'LER 

ıntem adını taşıyan genç doktorlann 
durumu da benzer özellikler taşıyor. 
ölrenimin son yılında sınav yoktur. 6. 
yılın elitim amacıyla konduRu söylenir. 
Ancak bu son yılda öA'rencilere gerçek
ten elitim verildiRI söylenemez. lntem' 
ler, hastanenln çeşıtlı bölümlerinde 1. 
yıl aslstanlanyIa eşit koşuUarda çalıştın· 
lır, eşıt sayıda hasta alır, eşit sorumlu
luklar yüklerurler. Geceleri nöbete de 
kalırlar. 

200 kadar Intem hulanede bu şekil· 

.' i 

DAHA ÇOK KAR IÇIN DAHA UCUZ EMEK 

de çalışlınlır. Asi,tanlarla karş�"lınldı. 
�ında, yaptıklan iş o kadar aynıdU' ki, 
bir intemin çalışmaması durumunda ye
rine bir asistan konulur. Bütün bun1ara 
karşılık, bir asistan ayda net 5.600,· TL. 
aJııken, bir interne 598,- TL. ödenir. 
"Harçhk" adıyla. Hastanelerdeki intem
ler, bu şekilde ucuz emek kaynaklan 
olarak kullanılırlar. Ancak bu sömüıi.i
nün yasal kılıfı da belirgin de�iJdlı. Ör
nelin bir intem'in herhangi bir eksili ol
dutu zaman adı listeye "çıkış özeti 
eksik olan dr'lar" olara yazılır. Ama 
eRer ödediRi harç gecikmişse, "öRrenim 
harcını ödemeyen 6. dönem öRrencileri" 
olarak anılırlar. Yani, işe gelirse doktor. 
gelmezse öRrenei. 

Bütün bunlar, patlama sınınna gelmi, 
sorunlar. Kurum, yaşlan 14-15 dolayla
nndaki körpe çocuklan alır koşullarda 
yo�n bir biçimde sömürmekte, intem
leri de komik bir ücretle Çalıştırank 
doktor açılım gidennektedir. ınternle
rin ücreti asgari ücret düzeyine Çıkan!
mazken, ayda 120 bin TL. alan pror.la· 
nn buiunduRu bilinmektedir. 

Bu sömürü mekanizmuma kaqı mü
cadele, 'lUrkiye'de verilmekte olan de
mokrasi mücadelesinden baaonslZ detU. 
Stajyer hemşire ve intemlerin örgüUe. 
mesi, kurumdaki genel örgüUenme Ue 
ilişki kunnası ve demokrasi miicadelesln
de yerini alması gerekmekledlr. Kurtu. 
lu' ve bqan için batka yol yolrtur. 

AMATÖR SPORCULAR DERNEGI (ASD) 1975 YılıNDA KURULDU. 
DERNEGIN AMACı, SPOR YAPANLARı BIR ARAYA TOPLAMAK, 
BU AÇıDAN DEGIşIK ALANLARDA SPOR YAPANLARı KAYNAŞTIR. 
MAK VE OLKEMlzlN GERÇEKLERINI, SPOR ALANINıJAKl BOZUK. 
LUKLARı, AKSAKLIKLARı HEP BIRLIKTE DEGERLENDIRlp ÇÖ' 
ZüM YOLLARI ÖNERMEKTI' SPORU DA,BOZUK DüZENIN BIR UZAN. 
TISI OLARAK BI R Çı KAR KAPıSı OLARAK GÖRENLER, SPORU VE 
SPORCUYU KENDI KIşISEL KARIYERLERI IçiN BIR BASAMAK OLA. 
RAK DEGERLENDIRENLER, ASD'NIN ÇAlıŞMALARıNDAN RAHAT. 
SiZ OLDULAR. VE SAVAŞ BAŞLADI. "KURBAN ISTEYEN ILAHLAR" 
iLE ASD'NIN MüCADELESI, GEÇTIGIMIZ HAFTA YENI BIR NOKTA. 
YA GELDI. GELIşMELERI OKUYUCULARIMIZA ILETMEK IçiN, ASD 
YETKIL ILERININ DERGIMIZE GÖNDERDIKLERI BIR MEKTUBU 
AYNEN YAYıNlıYORUZ. 

9 aydır ,iiren .ouoş nihayet sonuç
landı. 4 Ocak günü yerimizden poliı 
marifetiyle çıkartıldık. Bu konuda e.ki· 
lere kodar giderek gelişimleri izleye
tim. 

Dernetimiz 1975'de kuruldulunda 
Spor Akodemil;, Nam Moran Atletizm 
Lokalinde denlerin; yÜTÜtmekteydi. O 
zaman Akademi Başkanı olan Necmet
tin Erkan, bir odayı çalışmalarımızı 
yiirütebilmemiz için A.S.D'ye uermişti. 
Kıso bir zaman .onra ile Akademi baş· 
ko bir ye� taşındı. Akobinde, bize uer;. 
len ufacık odada" çıkmamız için, eski 
Bölge Müdürii Celal Olgaç tarafından 
ba.kılar gelmeye başladı. Sporcuların 
bir arada bulunmaal, hele delişik dal
lardak; .porcuların kaynaşmaaı kendilen' 
için .akınealı aayılıyordu. A tletizm 
lokalinde toplantılann yapılmaaı baakı
ların çolalmaama neden oluyordu. Oy
leki, yönetim kurulımdan 3·5 kişi, 
idmanlarından .onra biraraya gelip otur
aa. polia çalırma ile tehdit edifjyorlardı. 
Buna benzer olaylardan .onra bize 
gö,terilen başka bir yere taşınmayı 
kabul ettik. Yen; ueri/en yer, Deprem 
felaketzedeleri ı'çin I,viçre 'nin göııder
dili barakalardan bimiydL Beden Terbi-

ye,; Bölge Müdürliilü binoıın," yanıba
şındaki birkaç odalı. ufak bir aa/onu 
bulıman barakaya hemen tOfınmıthk. 
Pi&lik içindeki binay. kQO zamanda 
temizlemiş, boyalarını yapıp ,üzeice 
yerleştirmiştik. Demeli buraya ,etir-
melerinden amaç, ftu:ıliyetlerimizi ,öze
tim altında bulundurmaktı. Bunda ne 
denli başarılı oldular gÖrdültt. Demel, 
üye olan .sporcu bir baıkı alhnda tutu
luyor, çal,şhrıeılann onayları yapılm.
yar, eler memurıo başka yere ıiirgün 
ediUyarlardı. Tam o günlerde bir naylon 
gazetede dernek binaaı halttlrında bir 
yaz. yayınlandı. Sayfanın yarıı. buna 
aynlm.şh. Başlık to şunlar yazılıydı: 
AMATöR SPORCULAR DERNEOI PIS· 
LIK IçINDE .. DerneRin bir anahlarını 
elinde bulunduran Bölgenin Müdür Mua· 
vini, gazeteciyle kim.e yokken içeri 
girip, içeride gerekli kanşıklı'ı yapl.lr· 
tan ,onra re,imlerini çektirm;şti. Kolru
su sonradan çıktı olayın. 3 gün ,onra 
Celal Olgaç imzalı bir yazı gönderildi 
ASD'ye. Yazıda, gazetelerde hakkımız· 
da kötü yazıların çıktılı bu nedenle 
binanın hemen boşalhlma.ıı gerekt;R; 
yazıyordu. Celal Olgaç 'lo konuştu'u
muzda, bize böyle bir yazı göndermedi· 

BIR MODERN HAPISHANE IŞLEVINI Gö· 
HAFTANIN BEŞ GONO DIŞARıSı ILE ILIŞKI 

CUMARTESI·PAZAR DA SINIRLI. ıÇERDE HıÇ. 
KOLTOREL FAALIYET YOKTUR. ILERICI 

öGRENCILER OZERINDE.DE YOGUN BAS· 
UYGULANıR. 

SöMOROLEN öGRENCI HEMŞIRELERIN 
YAKıNDıR. 

kapitalizmin Avrupa' 
ıOirecin ilk yı\ian bak· 
ııahibl olanlar, bu dö· 

kullanımının özgün bazı 
haMarlar. ömeAln, 

çocukların bagaz toklu· 
çalı4lınlması, kadınların günde 16· 

hizmetine koşul

devrimi yıllan, kimileri için 
olabilir. Ancak, ha

nokta şu: Yu kanda 
uygulamalar, patronlann, 
acımasıztıRından çok, dü· 

kapitalizmin doRal sonuçlan 
olan, özünde düzen 

KURUMLAR 

için, yüzyıllar öncesi
zaman zaman günü
ebiliyor. Düzen, te

düzen, egemen sınıt
smıflar olduRu için. 

örnek verilebilir. 'lUr
örnek, düzenin temel 

kurumları kendi 
şartlamasma ilişkin. Ör

Universitesi Tıp Fakül. 
hastanesi ve bir eeltim 

taaliyete geçti. Ancak 
hemen kendi ko

Hastane amacı kar 
kuruluş haline getirildi. Amacı 

kuruluşun, daha çok kir et
sömünnesi gereki

yaptı�ı da bundan baş

hastanesinde çalışan hem
teknisyeni, laborant kad

bölümünü "stajyer" 
Oluşturuyor. Doktor

bir bölümü "Intern" 
doktorlardan oluşuyor. 

re koleji kurulmuş. Laborant ve radyo
loji teknisyeni okulu açılmış. ABD 'den 
ithal " intem" uygulaması getirilmiş. 

HEMŞIRE ADAYLARı NASIL 
SöMOROLOYOR 

Hemşire kolejine, çoRunlutu taşra
dan gelen 14·15 yatındaki kızlar giriyor. 
Hastaneye girer girmez "ötr'enim" ama
cı ile hastanede çalıştınlmaya başlaru
yorlar. Sabah 8.00·16.00, 16.0CJ.24.00 
ve 24.00-08.00 arası çalışıyorlar. Bu sa
atler arasında, servisierin önemli yükü. 
tüm ayak işleri bunlann üzerine yükle
nir. 8 saat boyunca bir köşeye oturup 5 
dakika dinlendiklerini göremezsimz. 

Yaptikim, genellikle bedeni güç iste
yen işlerdir. ömeRin hasta kaldınnak, 
taşımak, altlarını temizlemek, yemekle
rini yedirmek, ilaçlannı vermek gibi. Ta· 
bii bütün bunlar sırasında ensesi kalın 
hastalann küflir ve küflir ve küf aşaRılamalan dacaba. 

Bütün bunlann "eRitim" olup olma
dıRı tartışmalı bir konu. Her neyse, öR
renciler 4 yıl bu şekilde çalıştınlıılar. 
Aldıklan ücret mi' Söyleyelim: ı. yıl 
için ayda 100 TL, ikinci yıl lçin 150 TL 
üçüncü sınıfta 200 TL., dördüncü sınıeta 
da ayda 250 TL. ödenir kendilerine. Or
talama ve daha açık bir hesapla, saati 70 
kuruşa Çalıştın1lrlar. 

YA INTERN'LER 

ıntem adını taşıyan genç doktorlann 
durumu da benzer özellikler taşıyor. 
ölrenimin son yılında sınav yoktur. 6. 
yılın elitim amacıyla konduRu söylenir. 
Ancak bu son yılda öA'rencilere gerçek
ten elitim verildiRI söylenemez. lntem' 
ler, hastanenln çeşıtlı bölümlerinde 1. 
yıl aslstanlanyIa eşit koşuUarda çalıştın· 

aJııken, bir interne 598,- TL. ödenir. 
"Harçhk" adıyla. Hastanelerdeki intem
ler, bu şekilde ucuz emek kaynaklan 
olarak kullanılırlar. Ancak bu sömüıi.i
nün yasal kılıfı da belirgin de�iJdlı. Ör
nelin bir intem'in herhangi bir eksili ol
dutu zaman adı listeye "çıkış özeti 
eksik olan dr'lar" olara yazılır. Ama 
eRer ödediRi ödediRi öded harç gecikmişse, "öRrenim 
harcını ödemeyen 6. dönem öRrencileri" 
olarak anılırlar. Yani, işe gelirse doktor. 
gelmezse öRrenei. 

doktor açılım 
rin ücreti 
mazken, ayda 
nn buiunduRu 

Bu sömürü 
cadele, 'lUrkiye'de 
mokrasi mücadelesinden 
Stajyer hemşire 
mesi, kurumdaki 
ilişki kunnası 
de yerini 
lu' ve bqan 

AMATÖR SPORCULAR DERNEGI (ASD) 
DERNEGIN AMACı, SPOR YAPANLARı 
BU AÇıDAN DEGIşIK ALANLARDA SPOR 
MAK VE OLKEMlzlN GERÇEKLERINI, SPOR 
LUKLARı, AKSAKLIKLARı HEP BIRLIK
ZüM YOLLARI ÖNERMEKTI' SPORU DA,BOZUK 
TISI OLARAK BI R Çı KAR KAPıSı OLARAK 
SPORCUYU KENDI KIşISEL KARIYERLERI 
RAK DEGERLENDIRENLER, ASD'NIN ÇAlıŞ
SiZ OLDULAR. VE SAVAŞ BAŞLADI. "KURBAN 
iLE ASD'NIN MüCADELESI, GEÇTIGIMIZ 
YA GELDI. GELIşMELERI OKUYUCULARIMIZA 
YETKIL ILERININ DERGIMIZE GÖNDERDIKLERI 
AYNEN YAYıNlıYORUZ. 

9 aydır ,iiren .ouoş nihayet sonuç
landı. 4 Ocak günü yerimizden poliı 
marifetiyle çıkartıldık. Bu konuda e.ki· 
lere kodar giderek gelişimleri izleye
tim. 

Dernetimiz 1975'de 1975'de 1975' kuruldulunda 
Spor Akodemil;, Nam Moran Atletizm 
Lokalinde denlerin; yÜTÜtmekteydi. O 
zaman Akademi Başkanı olan Necmet
tin Erkan, bir odayı bir odayı bi çalışmalarımızı 
yiirütebilmemiz için A.S.D'ye A.S.D'ye A.S.D' uermişti. 
Kıso bir zaman .onra ile Akademi baş· 
ko bir ye� taşındı. Akobinde, bize uer;. 
len ufacık odada" çıkmamız için, eski 
Bölge Müdürii Celal Olgaç tarafından 
ba.kılar gelmeye başladı. Sporcuların 
bir arada bulunmaal, hele delişik dal
lardak; .porcuların kaynaşmaaı kendilen' ilen' ilen
için .akınealı aayılıyordu. A tletizm 
lokalinde toplantılann toplantılann to yapılmaaı baakı
ların çolalmaama neden oluyordu. Oy
leki, yönetim kurulımdan 3·5 kişi, 
idmanlarından .onra biraraya gelip otur
aa. polia çalırma ile tehdit edifjyorlardı. 
Buna benzer olaylardan .onra bize 
gö,terilen başka bir yere taşınmayı 

ye,; Bölge 
şındaki birkaç 
bulıman 
Pi&lik içindeki 
temizlemiş, 
yerleştirmiştik. 
melerinden 
tim altında 
denli başarılı 
üye olan 
luyor, çal,şhrıeılann 
yar, eler 
ediUyarlardı. 
gazetede 
yaz. yayınlandı. 
aynlm.şh. 
AMATöR 
LIK IçINDE .. 
elinde bulunduran 
vini, gazeteciyle 
girip, içeride gerekli 
tan ,onra 
su sonradan 
Celal Olgaç 
ASD'yeASD'yeASD' . 
da kötü 



ODT Ü 'DEKİ MÜCADELE VE 
• • 

ıŞÇı sıNıFı 
ıLHAN AKALIN 

ODTü'nün, yüksek öğrenim kurumları arasında özel bir yeri var. Bu, 
ODTü'nün kuruluş biçimi ve pratikte ortaya çıkan geleneklerinden kaynak
lanıyor. ODTü, Bakanlar Kurulu tarafından atanan mütevelli heyetleri aracılı
ğı ile yönetiliyor. Bu yönetim biçiminin seçilişi, özerk üniversite anlayışı dı
şında, güdümlü üniversite oluşturma amacının bir sonucu. Ancak buna rağmen 

.ODTü'de bugüne dek istenilen " güdümlülük" sağlanmış değiL. En azından, 
gerici unsurlar, bırakın egemen olmayı,'okula yeterince damgaların. basmış bi· 
le değiller. 

Ancak, Türkiye söz konusu olduğunda, genel olarak geçerli olan bazı 
yanılgılar, pratikte ODTü'de de kendini gösterdi .  Geçmişte, öğrencilerin bir 
bölümü, yürüttükleri mücadelede işçi sınıfını yok sayma eğiliminde idiler. Bu
na büro kesiminde çalışanların da kendilerini işçi saymarna1arı eklenince, 
ODTü'de ittifak bir yana, verimli bir diyalog bile kurulamadı. Öğrenciler "iş
çi sınıfının kurtarıcıları olarak" ortaya çıktılar. Geçmiş dönemin en belirgin 
özelliklerinden biri bu idi. 

Bugün OOTO'deki gelişmelere baktığımızda, ODTü yönetiminin bu 
eksikliklerden olabildiğince yararlanmış olduğunu görüyoruz. Ilk göze çarpan 
noktalardan biri şu: ODTü'nün idari yönetim açısından kilit noktalarında ge
rici hatta faşist unsurlar yer alıyorlar. Genel sekreterlikten, gelen-giden evrak 
bölümüne, garajlardan yurt yönetimine kadar. Geçmişte OOTO'de oluşturu
lan "emniyet subap"larından biri burada ortaya çıkıyor_ 

Diğer bir nokta ise, ODTü'de çalışanların yönlendirilmesine ilişkin. Iş
çi olarak çalışanlardan söz ediyoruz_ Geçmişte, ilk elde ODTü'de çalışan iş
çileri örgütlenmeden uzak tutma çalışmaları sürdü. Ancak zamanla örgütlen
me kaçınılmaz bir zorunluluk olarak dayattı. Bu kez de ortam, yanlış örgüt
lenme hedefleri ile kısırlaştırılmaya çalışıldı. Bu, işyeri sendikaCllığl biçimin
de ortaya çıktı. OOTO'de çalışanlar yıllarca işyeri sendikacılığının kısır dön
güsü içinde hapsolup !aldılar. Ilerici öğrencilerle işçiler amındaki kopukIu
lun nedenlerinden biri de bu idi. 

1973 yılıyla birlikte başlayan gelişmeler, etkisini ODTü çalışanları üze
rinde de gösterdi. 1975 ve 1976 yıllarında bu kısır çemberi kırmaya yönelik 

mücadele hızlandı. i şçiler bu mücadelede önce yönetime yerleştirilen gericiıe· 
ri, faşistleri sonra da işçi sınıfına yabancı zararlı görüşleri karşılarında buldu· 
lar. 

Işçilerin karşısındaki birinci engel, işçilerin doğru sendikal örgütlenme
lerini baskı ile kırmaya çalıştı. işten çıkarmadan iş değiştirmeye kadar çeşit. 
li yönde baskılar uygulandı. Işyeri sendikacılığının yanında yer alan başka 
güçler de vardı bu arada: ODTü mütevelli  heyeti ve bürokratik mekanizma. 

Bürokratik mekanizma, toplu sözleşme düzeninin getirdiği engellerden 
biri. Öyle ki, toplu sözleşme yetkisinin alınabilmesi için işçilerin bütününün 
bir sendikaya üye olması bile yeıerli olmuyor. Bunun tersi ise mümkün. Yani, 
işyerinde tek bir üyesi bile olmayan bir sendika bile toplu sözleşme yetkisi 
alabiliyor. OOTO'de ortaya çıkan bu durum, sonunda Sosyaı. iş'in etkin çalış
ması ve yetkiyi alması ile sona erdi. Bugün mütevelli heyetinin ek engellerine, 
işçi sınıfına yabancı akımların bıraktığı tortulara rağmen ODTü işçilerinin 
Sosyaı-iş çatısı altında sürdürdükleri mücadele/güçlükleri birer birer yeniyor. 

Bugün ulaşılan bu konumdan sonra, ortaya yeni ve güçlü olanaklar çıkı
yor. Yüksek okullarda sürdürülen mücadele, içerisinde yöntem açısından yan
lış eğilimleri taşısa bile demokratik bir mücadele. ODTO'de verilen mücadele 
de öyle. Dün, bu mücadelede işçi sınıfı ağırlıkla yer almıyordu. Alamamıştı. 
Bugün ODTO'deki işçilerin öğrenciler ve öğretim üyeleri ile yan yana demok
ratik mücadeleyi sürdürmeleri koşulları oluşmuştur. Koşulların da ötesinde, 
genel olarak işçi sınıfının öncü rolünün bir izdüşümü olarak, işçi sınıfının bu 
özel mücadeledeki rolü, belirleyici bir nitelik taşımaktadır. 

ODTü'nün yüksek öğrenim kurumları arasında sahip olduğu özel yer, 
ODTO işçiıerinin örgütlülüğü ile yeni boyutlara ulaşacak. ODTü'de verilen 
demokratik mücadelede öğrenciler ve öğretim üyeleri ile birlikte ODTü işçile· 
rinin örgütlü gücü, mücadelenin bundan sonraki aşamilarında belirleyici 
olacak. 

. 

8u gücü yok sayan bağımsız davranışlar, hep birlikte verilmesi gereken 
demokratik mücadeleye aykırıdır. En azından, müc ... deleyi etkisiz kılmaktil" 
başka hiç bir sonuç vermeyecek kadar aykırı. 

ASO :  SPORU KIŞISEL ÇıKARLARı ıçıN KULLANANLARLA 
MÜCADELEMIz SÜRÜCEK 

,� imzanın da kendiline ait olmadılı .uçlamaya başladılar. Neticede biz gene 
açlla çıkh. K/MD/ ACABA BU YAZı- binamuda kaldık. 
YI YAZAN VE SAHTE IMZA ATANı 
Bunun .orumltuunu mahkemeye verece
'imizi duyurunca dolal olorok ortaoo 
bir me.ele kalmadL 

Demek çallfmaıOn .ürüyordu. Ça
Ilfmalardon rahatşu olanlor, demek 
hakkında, kendi çaplannca dedikodular
la bizleri yıprohnayı yeni bir yol olarok 
görmüşlerdi. (jnce ASD 'de içki içil
di'� alem yapıldı'ı .öylentileri yay
gınlaşhrılmaya çalışıldı. Hayatları bo
yunca yaşamlannı cimel ilişkiler üzerine 
plonlayan bu şahıslar, herkesi kendi 
pil ilişkileri içinde ItInıyorlardl. Kendi 
terlerinin başkalanna peşkeş çekilmesi· 
ne ka", çıkan, ku ve erkek arkadaşla· 
nn bir çatı alhnda toplanmalarını on· 
lar, içinde bulunduklan PM yaşantı 
içinde yorumluyorlardı. Bu yol da .ök
medi. Bu .efer derne'in ANA RŞIST 
YUVASı olduku, gerek ahbap-çauuş 
ilişkilerini .Ürdiirdükleri bazı gazeteci
lert:, gerek.e .por çevre.inde yaygın
lafhrılmaya çabalandı oma, ne fayda. 

May,. ayı içinde yeni bir yazı gel
di. BTG Müdürü Talat Akgül'den gelen 
yazıda, binanın Hentbol Federcuyonu· 
no /ılerildili yazılıyordu. Yazıda Derne
'imizin adı geçmedil; gibi, boşaltma
mız da iııtenmiyordu. Ancak bunlar 
eldeki yazıda uardı ve Bölge Müdürünün 
imzası ile geliyordu. Alıgiil'e çıkıldığın
da iş biraz ka"ştı. Biriıi içinde bulun· 
dulumuz binanın boş olduğunu .öy
lemiş, bu nedenle de Genel Müdür ya
zıyı imzalamış. Konunun üzerine g idin
ce .özde .por yöneticileri birbirlerini 

YENI OYUNLAR 

May,. ayından yeni yılın başına 
kadar, daha bir çok oyunlar tezgahlandı. 
Birarada canım-cicimli ilişki kurmak iı
tediler. Hana bir gün, Dernek çalışma
larını bırakmalan halinde Başkan ue 
II. Başkanımıza iyi olanaklar tanımayı 
bile uCUJdeUiler. Gereken ceuabı aldılar 
tabi. 

Ankara Bölge Müdürlü'üne getiri
len (daha önce işten el çelıtirilmişti) 
Ali Tozkonmaz ile samimi ilişkilerimiz 
yılın .on günlerinde iyice artm,ştı. 
26. / 2.1916 günü dernek Idlidinin değiş· 
miş oldu'unı. gördük. Za:en Spor 
örgüt/u; ALI BABALARıN ÇIFTLıCı 
olmuştu. Yasalara aykırı bir şekilde de,.. 
nek kilidi de'işlirilmiş, içeriye de 
daha önce hayuanların halamıyocalı 
yerde bannmaya zorlanan Bölge ame'e' 
leri (Memur .tatüsündeler) sokulmuştu. 
Arkadan kilidi tekrar biz drliştirdik. 
Işçileri bizim üzerimize saldırmaya 
zorladılana da. işçilerden gereken ceua· 
bı aldılar. 

Yeni yılın 4. günü derneRe geldili
mizde iArenç bir dıırumla harşdaşa
caklth. Dernell binaııının tüm hiremitle
ri yerde, kapı kırılmış, eşyalanrnız, 
dergiler, eurohlarınıız. yerlerde idi. 2 siuı'l 
polill nezaretinde derneh didih didih a' 
ronmış, duuarda asılı .por afişleri bile 
parçalanmıştı. Dergi Iltişeleri param
parça edilmişti. Sözde .ayım yapılmış
lı. Emirin yüll.ek yerden geldiRini 

SPOR ÇiKA RCILARI HINÇLA RINI BöYLE ALDıLAR 

söyliiyorlardı. 6 saat içinde eşyalarııı 
tahliyesi için behleyeceklerini, yoksa ... 

Ve şimdi Demeh binamız yok. 
Yanlarırıo çıkacaU,mlZ dernek de Iıalrna
dı Ankara 'da ColwlluAu kapatıldı çeşit· 
li balıanelerle. Eşyalarımızı, şimdilik ru· 
tııbet kokan. ufak. yok,,,l spor kulüple
rine pay ettik. 

FAKAT, sporu ve sporcuyu kendi 
çJlıarına kullanan, failir Iıalhm parasını 
patlayası ı'şkembesiııe Iıarcayatllarla sa· 
uaşınıız bitmeyecek, "Maşayı tulan cl
ler" kmlıncaya dek. Bu dünya ne Ali'ye 
ne de Veli'ye ... 

AMATöR SPORCULAR DERNECI 
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subap"larından biri burada ortaya çıkıyor_ 
ise, ODTü'de çalışanların yönlendirilmesine ilişkin. Iş

olarak çalışanlardan söz ediyoruz_ Geçmişte, ilk elde ODTü'de çalışan iş
uzak tutma çalışmaları sürdü. Ancak zamanla örgütlen

zorunluluk olarak dayattı. Bu kez de ortam, yanlış örgüt
kısırlaştırılmaya çalışıldı. Bu, işyeri sendikaCllığl biçimin

OOTO'de çalışanlar yıllarca işyeri sendikacılığının kısır dön
!aldılar. Ilerici öğrencilerle işçiler amındaki kopukIu

biri de bu idi. 
birlikte başlayan gelişmeler, etkisini ODTü çalışanları üze
1975 ve 1976 yıllarında bu kısır çemberi kırmaya yönelik 

Bugün işçilerin öğrenciler öğretim üyeleri yan yana 
ratik mücadeleyi sürdürmeleri koşulları oluşmuştur. Koşulların 
genel olarak işçi sınıfının öncü rolünün bir izdüşümü olarak, işçi sınıfının 
özel mücadeledeki rolü, belirleyici bir nitelik taşımaktadır. 

ODTü'nün yüksek öğrenim kurumları arasında sahip olduğu 
ODTO işçiıerinin örgütlülüğü ile yeni boyutlara ulaşacak. ODTü'de 
demokratik mücadelede öğrenciler ve öğretim üyeleri ile birlikte 
rinin örgütlü gücü, mücadelenin bundan sonraki aşamilarında 
olacak. 

. 

8u gücü yok sayan bağımsız davranışlar, hep birlikte verilmesi 
demokratik mücadeleye aykırıdır. En azından, müc ... deleyi etkisiz 
başka hiç bir sonuç vermeyecek kadar aykırı. 

SPORU KIŞISEL ÇıKARLARı ıçıN KULLANANLARLA 
MÜCADELEMIz SÜRÜCEK 

ait olmadılı .uçlamaya başladılar. Neticede biz gene 
ACABA BU YAZı- binamuda kaldık. 

IMZA ATANı 
mahkemeye verece

olorok ortaoo 

çallfmaıOn .ürüyordu. Ça
olanlor, demek 

dedikodular
yol olarok 

içki içil
.öylentileri yay

Hayatları bo
ilişkiler üzerine 
herkesi kendi 

ItInıyorlardl. Kendi 
peşkeş çekilmesi· 

erkek arkadaşla· 
toplanmalarını on· 

PM yaşantı 
yol da .ök

ANA RŞIST 
ahbap-çauuş 

bazı gazeteci
çevre.inde yaygın

ne fayda. 
bir yazı gel

Akgül'den gelen 
Federcuyonu· 

Yazıda Derne
boşaltma

Ancak bunlar 
Müdürünün 
çıkıldığın

içinde bulun· 
olduğunu .öy

YENI OYUNLAR 

May,. ayından yeni yılın başına 
kadar, daha bir çok oyunlar tezgahlandı. 
Birarada canım-cicimli ilişki kurmak iı
tediler. Hana bir gün, Dernek çalışma
larını bırakmalan halinde Başkan ue 
II. Başkanımıza iyi olanaklar tanımayı 
bile uCUJdeUiler. Gereken ceuabı aldılar 
tabi. 

Ankara Bölge Müdürlü'üne getiri
len (daha önce işten el çelıtirilmişti) 
Ali Tozkonmaz ile samimi ilişkilerimiz 
yılın .on günlerinde iyice artm,ştı. 
26. / 2.19/ 2.19/ 2 16 günü dernek Idlidinin değiş· 
miş oldu'unı. gördük. Za:en Spor 
örgüt/u; ALI BABALARıN ÇIFTLıCı 
olmuştu. Yasalara aykırı bir şekilde de,.. 
nek kilidi de'işlirilmiş, de'işlirilmiş, de'işlir içeriye de 
daha önce hayuanların halamıyocalı 
yerde bannmaya zorlanan Bölge ame'e' 
leri (Memur .tatüsündeler) sokulmuştu. 
Arkadan kilidi tekrar biz drliştirdik. 
Işçileri bizim üzerimize saldırmaya 
zorladılana da. işçilerden gereken ceua· 
bı aldılar. 

Yeni yılın 4. günü derneRe geldili
mizde iArenç bir dıırumla harşdaşa
caklth. Dernell binaııının tüm hiremitle
ri yerde, kapı kırılmış, eşyalanrnız, 
dergiler, eurohlarınıız. yerlerde idi. 2 siuı'l 
polill nezaretinde derneh didih didih a' 
ronmış, duuarda asılı .por afişleri bile 

SPOR ÇiKA RCILARI HINÇLA RINI BöYLE ALDıLA

söyliiyorlardı. 6 saat içinde eşyalarııı 
tahliyesi için behleyeceklerini, yoksa ... 

Ve şimdi Demeh binamız yok. 
Yanlarırıo 

şimdi 
Yanlarırıo 

şimdi 
çıkacaU,mlZ dernek de Iıalrna

dı Ankara 'da ColwlluAu kapatıldı çeşit· 

FAKAT, sporu 
çJlıarına kullanan, fa
patlayası ı'şkembesiııe 
uaşınıız bitmeyecek, 
ler" kmlıncaya dek. Bu 



lXlVYADA yaRayos 

" COMPANIERO LUIS 

BREJNEV·CORVALAN: OZGVRLVK SA VAŞÇlLARI 

ŞILI KOMüNIST PARTISI BILDIRIsı: 
"ZAFER, HALKıMıZıN YE HALKıMıZLA DAYANIŞMA 

HAREKETININDIR .. 

Şili Komünist Partisi'ni", Luis Corvalan'ın özgürlüjüne kavuşması üzeri· 
ne yityınladığ. bir bildiri, Şili içinde dağıtıldı. Ayrıca Meksiku 'daki Prensa La
tina ıjansı tarafından dağıtılan bildiride, Corvalan'ın özgürlüğe lavuJmasının 
Yinkılan üzerinde dururdu. Şili Komünist Partisi'"i" bildirisi şöyle: 

"luis Corvalan yoldaşın serbest bırakılması, Şili emekçileri ve tüm hal
kımız tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Aileler arısında, fabrikalarda, 
okUliMda, sokaktıki dost karşılaşmafarında, diktatörlük koşullarında halkın 
duyguları"ın belirtilebileceği tüm biçimlerde, Corvalan yoldaşın serbest bıra
kılmısı haberi faşizme karşı büyük bir zafer olarak selamlandı. 

"Luis Corvalan'ın hayatı tehlikedeydi. Şimdi bu tehlikeden kurtulmuş
tur . Cunta onun hapiste çürümesini istiyordu. Hakkında hücre hapsi ve başka 
ağır cezalar isteniyordu. Günün birinde Pinochet'nin, Corvalan yoldaşın öldü
rülmesini emredeceği bir ortamın doğmayacağını kim garanti edebilirdi? Fa
şist rejimler her tehlikeye düştüklerinde umutsuz eylemlere girişirler. Yeni ye
ni cinayetlerden medet umarlar. Alman faşizmi böyle yapmıştı. Hitler, yeni i
gisinden sonra iktidarının sonu yaklaşırken, Thalmann'ın öldürülmesini emret
mişti. Şimdi Pinochet ve koro halinde tüm Cunta sözcüleri, gerçekleri çarpıt
maya, en temel gerçeği gizlemeye çalışıyorlar: Yenilgi onlarındır. Zafer ise, 
halkımızın ve faşizmin tutuklularının özgürlüğü ve yurdumuzda insan hakları
nın savunulması mücadelesinde tüm dünyada doğan büyük dayanışma hareke
tinindir. 

"Parti'mizin Genel Sekreteri, Şili halkının ve uluslararası işçi sınıfı hare
ketin:n önde gelen yöneticilerinden biridir. Onun deneyimleri, anti·faşist dava 
için değerli bir birikim ve katkı oluşturmaktadır. Hayatının kurtarılması ve 
özgürlüğe kavuşmasının sağlanması, Parti'mizin ve başta kardeş Sovyetler Bir
liği Komünist Partisi olmak üzere birçok komünist partisinin sürekli kaygısı ol
muştur. 

"Buna benzer bir durumda, değerli marksist aydın ve ıtalyan Komünist 
Partisi Genel Sekreteri Antonio Gramsci yolda.ş,Mussolini'nin zindanlarında 
olduğu sırada, Sovyetler Birliği, Corvalan yoldaş için yaptığı girişimlere ben
zer girişimlerde bulunarak onu faşizmin pençesinden kurtarmaya çalışmıştı. 
Şimdi olduğu gibi o zaman da, proleter enternasyonalizm i ve komünizmin in
sancı ilkelerinden esinleniyordu. 

"Bu nedenle, Georges Marchais yoldaşın ve Fransız Komünist Partisi Po
litik Bürosu'nun, Şili'de de geniş çapta yaygınlık bulan açıklamalarının açığa 
çıkardığı kavrayışsıılığa açıkça karşı çıkıyoruı. 

"Komünist Partisi tüm Şili halkına duyurur ki, luis Corvalan, bugüne 
dek toplama kamplarında gerçek bir devrimcinin, Recabarren'in Parti'sinin 
değerli bir militanının onur ve dayanıklılığını koruduğu gibi, bundan sonra 
da, tüm yetenek ve enerjisini yurdumuz ve bütün anti·faşist güçlerin birliği ve 
diktatörıligün yıkılması mücadelesine adayacaktır." 

Hala Pinochet'nin zindanlarında bulunan binlerce tutukluyu ve tutuk. 
Iandıktan sonra "kaybolan" Direniş Hareketi yöneticilerini hatırlatan Şili Ko. 
münist Partisi bildirisi şöyle son buluyor: 

"Şili Komünist Partisi, Corvalan yoldaşın özgUrlüğline kavuşmasının 
kutlanması sırasında, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin, sosyalist topluluk 
ve kapitalist dünya komünist partilerinin ve bütün kıtalardaki ilerici güçlerin 
halkımızla dayanışmalarını kat bt artırmaya hazır olduklarını açıklamış ol. 
malarına büyük bir değer vermektedir." 
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Şili Komünist Partisi Genel Sekreteri 
Luis Corvalan'ın özgür!üRüne kavuşması, 
başta sosyallst ülkeler olmak üzere bü
tün dünyada kutlanıyor. Sovyetler Bir· 
"gı 'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen 
miting ve toplantılarda, Luis Corvalan'ın 
deneyimi, özgür!üRüne kavuşmasının an· 
lamı, Şili halkıyla dayan"ma hareketı· 
nin deReri üzerinde duruluyor. 

Luis Corvalan'ın Moskova'da kar· 
şılanlŞI, Moskova'da istisnai bir gün 
yaşanmasına neden oldu. Corvalan'ı 
taşıyan özel uçak Moskova'nın Vno· 
kovo havaalanına IndiRinde yüzlerce 
Moskova'lı ve ŞiU'li genç, kendisini 
ellerinde pankartlar ve onun resimleriy· 
le karşılıyordu. Uçaeın kapısı açılıp, 
Corvalan üzerinde klS8 paltoso ve beyaz 
atkl5lyla, yanında karısı LUn Corvalan 
ve kızlan Viviane, Mana ve Victoria 
oldueu halde sıkıl, yumrueuyla alanda· 
kileri selamladılı sırada, önce büyük 
bir sessizlik oldu. Arkasından büyük. 
bir a1kış turanı koptu. 

"VENCEREMOS " 

Santiago sokaldannda Partl'nln ala
ganlannı balınnış olan, Şili 'de demok· 
rasi bayraRını yükselien Unldad Popu· 
lar üyesi gençler, alanın buzlu pistine 
yaklaşarak Corvalan 'l" Companlero Luis" 
sloganıyla seıamıadılar. Gençlerin hay· 
kııdılı sloganlar arasında, " U  nidad 
Popular", "Venceremos" ve " Cile, Cile" 
bulunuyordu. SBKP Politik Büro üye
si ve Merkez Komitesi Sekreteri Kiri· 
lenko, Politik Büro aday üyesi ve yine 
Merkez Komitesi sekreterlerinden B. 
Ponomaryev, Merkez Komitesi aday 
üyesi ve diliişleri seksiyonu sorumlu 
yarduncısı V. Zagladin ve Şaposnl· 
kov, Sovyet Kadınlar Komitesi adına 
da astronot Valentina Tereşkova, Cor
valıtn 'ı karşılayanlar ara.sında bulunu· 
yorlardı. 

Luis Corvalan, Sovyet yöneticileri 
ile selamlaştıktan sonıa, mücadele ve 
direniş yıllannda büyük dayanışma 
hareketinin başında olan Volodia Teit· 
tolbaim ve Gladys Mmn'e doRru koş· 
maya başladı. Bu görüntü, alandaki 
heyecanı zirvesine ulaştınnaya yetti. 

Luis Corvalan ve SBKP Genel Sek· 
reteri Leonid Brejnev, 23 Aralık gecesi 
Kremlin'de uzun bir görüşme yaptı
lar. Brejnev, Corvalan'ı, "Kendi örne· 
�inde raşlst zorbalıRa k�ı Şili halkı· 
nın güç ve yürekliliRini bir kez daha 
kanıtlayan büyük komünist yönetici" 

sözleriyle selamlıyordu. 

MOSKOVA'DAKJ MITING 

Aralık'ta ise, Moskova emekçi 
temsilcileri aynı kentte Luis Corvalan'ı 
karşılamak üzere bir miting düzenle· 
diler. Mitingde, Andrei Kirilenka şöyle 
diyordu: "SBKP ve Sovyet halkı, bun· 
dan sonra da, faşist cuntanın terörüne 
son vennek, komünist ve &osyalist par· 
ti yöneticilerinin serbest btrakılmas.ıru 
sa�lamak, zindanlardald Şili 'II yurt
severlerin hayatlannı kurtannak için yo
rulmadan savaşacaktır." 

Kirilenko, konuşmasında, Corvalan'
ın serbest bırakılması için yapılan müca· 
delelerin, " proleter ent&masyonalizmi
nin büyük rolünü ve yapıcı1lA'ını" gös
teren bir kanıt oldue-unu belirtti. Kiri· 
lenko daha SOnIa şunlan söyledi: 
" Hapishanelerde, toplama kamplanoda 
inleyen sımf kardeşlerimiz, halklann 
özgürlüAli ve balunsızlılı Için savaşan 
tüm insanlar, SBKP'nin ve Sovyet hal· 
kının hiçbir zaman leninist proleter 
enternasyonaliımi ilkesinden vazeeç. 
meyeceglne inanabillrleı. Biz bu itkenin 
uygulamada gerçekleşmesi için gerekli 
herşeyi yaptık. Yapmaya devam ediyo
ruz ve gelecekte de devam edecetiz. 
BiZ bunu, her marksistin, her lenim.. 
lin kutaal görevi olarak kabul edlyoruz." 

4 Anlık'ta Moskov.'da yapılan mi· 
tingle Luis Corvalan da kODuştu. 
Corvalan, SBKP'nln ve Sovyet balkınııı 
ŞiIi'U yurtıeverlerle d'Yllllfnıuının, 
"Lenin'in ilkelerine, bütün halklum öz
gürlük d ........ batbhlm en açık Jıaıu. 
tı olduRunu" belirtti. Conalan ,öyle 
dedi: "Şili halkıyla daYlılifma _koli 
gerçekten uluıılıııııııı bır n11eU.t kııuıı· 
mıştu. Bu ulualararau dayaJllfml. anıa
yışı, çok önemli somut önlemler baJı:. 
kında bir karar alan Birleşmi, MllleUer 
Genel Kurulu 'nun son dönem çalJ4ma. 
lanna da yansıdı. " 

"Faşist cuntanın girişimleri, Pinoc
het rejiminin, kendisini liberalleşiyor. 
muş gibi göstenne &nusundan ileri gel· 
mektedir. Oysa hala binlerce insan 
zındandadır, yüzlercesi de kaybolmuş
tur. Pinochet hükümetinin tek bir 
amacı vardır: Olkeyi YaA:malamak. 'ii 
tüm zenginlikleribirkaç emperyalist te
kele peşkeş çekmek." 

Luis Corvalan sözlerini şöyle ta· 
mam1adı: "Zulme &on venneyl ve ıer
çekten halkı temsil eden bir hükümetin 
kurulmasını, bir yurtseverlik borcu ola
rak kabul ediyoruz." 

"ŞILI'DE DAHA BINLERCE TlTJ'UKLU VAR "  

ŞILI KOMüNIST PARTISI BILDIRIsı: 
HALKıMıZıN YE HALKıMıZLA DAYANIŞMA 

HAREKETININDIR .. 

Komünist Partisi'ni", Luis Corvalan'ın özgürlüjüne kavuşması üzeri· üzeri· 
bildiri, Şili içinde dağıtıldı. Ayrıca Meksiku 'daki Prensa LaLa

ından dağıtılan bildiride, Corvalan'ın özgürlüğe lavuJmasının ının 
dururdu. Şili Komünist Partisi'"i" bildirisi şöyle: 

Corvalan yoldaşın serbest bırakılması, Şili emekçileri ve tüm halhal
büyük bir sevinçle karşılandı. Aileler arısında, fabrikalarda, brikalarda, 

sokaktıki dost karşılaşmafarında, diktatörlük koşullarında halkın halkın 
belirtilebileceği tüm biçimlerde, Corvalan yoldaşın serbest bırabıra
faşizme karşı büyük bir zafer olarak selamlandı. 

Corvalan'ın hayatı tehlikedeydi. Şimdi bu tehlikeden kurtulmuşkurtulmuş
hapiste çürümesini istiyordu. Hakkında hücre hapsi ve başka başka 

isteniyordu. Günün birinde Pinochet'nin, Corvalan yoldaşın öldüöldü
emredeceği bir ortamın doğmayacağını kim garanti edebilirdi? FaFa

tehlikeye düştüklerinde umutsuz eylemlere girişirler. Yeni yeye
medet umarlar. Alman faşizmi böyle yapmıştı. Hitler, yeni ii

iktidarının sonu yaklaşırken, Thalmann'ın öldürülmesini emretemret
Pinochet ve koro halinde tüm Cunta sözcüleri, gerçekleri çarpıtçarpıt

gerçeği gizlemeye çalışıyorlar: Yenilgi onlarındır. Zafer ise, ise, 
zmin tutuklularının özgürlüğü ve yurdumuzda insan haklarıhakları

savunulması mücadelesinde tüm dünyada doğan büyük dayanışma harekehareke

Genel Sekreteri, Şili halkının ve uluslararası işçi sınıfı harehare
yöneticilerinden biridir. Onun deneyimleri, anti·faşist dava dava 

birikim ve katkı oluşturmaktadır. Hayatının kurtarılması ve ve 
sının sağlanması, Parti'mizin ve başta kardeş Sovyetler Bir

Partisi olmak üzere birçok komünist partisinin sürekli kaygısı olol

benzer bir durumda, değerli marksist aydın ve ıtalyan Komünist Komünist 
Sekreteri Antonio Gramsci yolda.ş,Mussolini'nin zindanlarında zindanlarında 

sırada, Sovyetler Birliği, Corvalan yoldaş için yaptığı girişimlere benben
bulunarak onu faşizmin pençesinden kurtarmaya çalışmıştı. çalışmıştı. 

o zaman da, proleter enternasyonalizm i ve komünizmin inin
esinleniyordu. 

Georges Marchais yoldaşın ve Fransız Komünist Partisi PoPo
Şili'de de geniş çapta yaygınlık bulan açıklamalarının açığa açığa 

ayışsıılığa açıkça karşı çıkıyoruı. 
Partisi tüm Şili halkına duyurur ki, luis Corvalan, bugüne 

kamplarında gerçek bir devrimcinin, Recabarren'in Parti'sinin Parti'sinin 
militanının onur ve dayanıklılığını koruduğu gibi, bundan sonra 

ve enerjisini yurdumuz ve bütün anti·faşist güçlerin birliği ve ve 
yıkılması mücadelesine adayacaktır." aktır." 

Pinochet'nin zindanlarında bulunan binlerce tutukluyu ve tutuk. ve tutuk. 
Iandıktan sonra "kaybolan" Direniş Hareketi yöneticilerini hatırlatan Şili Ko. Şili Ko. 

bildirisi şöyle son buluyor: 
"Şili Komünist Partisi, Corvalan yoldaşın özgUrlüğline kavuşmasının 

kutlanması sırasında, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin, sosyalist topluluk 
dünya komünist partilerinin ve bütün kıtalardaki ilerici güçlerin 

VENCEREMOS " 

Santiago sokaldannda Partl'nln ala
ganlannı balınnış olan, Şili 'de demok· 
rasi bayraRını yükselien Unldad Popu· 
lar üyesi gençler, alanın buzlu pistine 
yaklaşarak Corvalan 'l" Companlero Luis" 
sloganıyla seıamıadılar. Gençlerin hay· 
kııdılı sloganlar arasında, " U  " U  nidad " U  nidad " U  
Popular", "Venceremos" ve " C" Cile, Cile" 
bulunuyordu. SBKP Politik Büro üye
si ve Merkez Komitesi Sekreteri Kiri· 
lenko, Politik Büro aday üyesi ve yine 
Merkez Komitesi sekreterlerinden B. 
Ponomaryev, Merkez Komitesi aday 
üyesi ve diliişleri seksiyonu sorumlu 
yarduncısı V. Zagladin ve Şaposnl· 
kov, Sovyet Kadınlar Komitesi adına 
da astronot Valentina Tereşkova, Cor
valıtn 'ı karşılayanlar ara.sında bulunu· 
yorlardı. 

Luis Corvalan, Sovyet yöneticileri 
ile selamlaştıktan sonıa, mücadele ve 
direniş yıllannda büyük dayanışma 
hareketinin başında olan Volodia Teit· 
tolbaim ve Gladys Mmn'e doRru koş· 
maya başladı. Bu görüntü, alandaki 
heyecanı zirvesine ulaştınnaya yetti. 

Luis Corvalan ve SBKP Genel Sek· 
reteri Leonid Brejnev, 23 Aralık gecesi 
Kremlin'de uzun bir görüşme yaptı
lar. Brejnev, Corvalan'ı, "Kendi örne· 
�inde raşlst zorbalıRa k�ı Şili halkı· 
nın güç ve yürekliliRini bir kez daha 
kanıtlayan kanıtlayan büyük büyük komünist komünist yönetici" yönetici" 

kının hiçbir 
enternasyonaliımi 
meyeceglne inanabillrleı. 
uygulamada gerçekleşmesi 
herşeyi yaptık. 
ruz ve gelecekte 
BiZ bunu, her 
lin kutaal görevi 

4 Anlık'ta 
tingle Luis 
Corvalan, SBKP'nln 
ŞiIi'U yurtıeverlerle 
"Lenin'in ilkelerine, 
gürlük d ........ 
tı olduRunu" 
dedi: "Şili halkıyla 
gerçekten uluııl
mıştu. Bu ulualararau 
yışı, çok önemli 
kında bir karar 
Genel Kurulu 'nun 
lanna da yansıdı. 

"Faşist cuntanın 
het rejiminin, 
muş gibi göstenne 
mektedir. Oysa 
zındandadır, yüzlercesi 
tur. Pinochet 
amacı vardır: 
tüm zenginlikleribirkaç 
kele peşkeş çekmek." 

Luis Corvalan sözlerini 
mam1adı: "Zulme 
çekten halkı temsil 
kurulmasını, bir 
rak kabul ediyoruz." 



LÜBNAN' DA ÜS HAKKıMıZ 
TARTıŞıLAMAZ " 

L'UNITA'YA BIR DEMEÇ VEREN FKÖ LIDERI, FILIsTIN 
DIRENIŞININ GÜNEY LOBNAN'DA ÜS BULUNDURMA 
HAKKıNıN TARTIŞILAMAYACACINI SÖYLEDI, öRGüTüN 
ÇABALARıNıN GELECEKTE OOCABILECEK AKSAKLIKLA
Rı ÖNLEMEDE YOCUNLAŞTICINI AÇıKLAYAN ARAFAT 
ŞÖYLE DEDI: "FILISTIN HALKıNıN ULUSAL BIRLICININ 
GÜÇLENUIRILMESI, YALNıZ GELECEKTEKI TEHLIKELE
RIN AŞıLMASı YOLUNDA BIR ARAÇ DECIL, AYNI ZA
MANDA ARAP YARıMADASıNDAKI NETLEŞME ÜZERINDE 
OLUMLU ETKILERI OLACAK BIR ETKENDIR," 

Filistin Merkez Konseyi'nin Şam'da 
yaptıı. toplantının ertesinde FKö YÜ
riitme Kurulu Başkanı Y�r Arafat, 
Unita'run Filistin sorunlan ile ilgili 
sorulaoru yanıtladı. Araf.t'm Lübnan', 
daki olaylar ve Orta Dolu bunalımında 
.on gelifmeler konulanndaki görüşleri 
,öyle: 

Lübnan 'dGki bunalımın çözümü ile 
ilgili Riyod ve Kahin anlaşmalannan 
uygulamaya konulmo .ürecini içinde 
bulundulumuz durumda naaıl deler
ltndiriyorlunuz , 

Lübnan'daki kanlı çarpu,malar ma
ROda, Fililtin Devrimi sürekli olarak 
ÇUPLfmalann keailmeai ve Lübnan top
raklann.ı yok yere kan. boy.yan bUi
anun sona erdirilmesini iltiyordu. Bu 
açıdan Kahire ve Riyad Konfenns1an 
kan akıtı1mumın önüne geçilmesini "1-ladılar. Bu iki toplantının bu amaçla
nnı ,erçekle,tirdiklerini lÖyleyebillriz. 
Riyad ve Kahire'de alınan diler karar
lar hakkında ayn.utılı yorum yapmak i
çin benüz erken. Ancak ,Imdilik olaylar 
olumlu yönde ve herhanli önemli bir 
lÜçliikJe brtılqrnak.azın geU,iyor. 

Güney Lübnan 'daki durum ue Fi
L;,Un direnişçilerinin bu bölgedeki üde

rinde eylemde bulunma haktan konu
IUndo neler wyleyebili"inuf 

Güney Lübnan'daki direnişçilerin 
'1artıRı yalnızca ulusal ve devrimci bir 
hak deRil, aynı zamanda 1969 Kahire 
anlaşması 'le eklerince garanti altına 
alınan bir haktır. Bu an..1qma halen ge
çerlililini IÜrdürınektedir: Riyad ve Ka
hire Konferarul.an da bu anlaşmaya 
uyuImuı ve tüm t.arafJann uygulama 
yükümlüJü�ünü bir kez daha doRmla
rru,t.&r. Bütün bu &aydıklanmdan dola
yı Filistin Devrimi'nin Güney Lüb
nan'da üs bulundunna hakkı tartı,ma 
konu.u edilemez. 

Buna raR'men, güney Lübnan'da 
durumun, özellikle Lübnan ve genel 
olarak Arap yanmaduında durumun 
bozulmaaından yararlanan İsrail'in sınır 
boyunca aaker ylRmaya başlamacından 
ıonra giderek daha tehlikeli ve huau 
olmaya bllfladlRım söylemek iıterim. 
Bu bölgede, gerekdireni,çilerindurumu
nu I&I"Imayl gerekse de güney Lübnan'ı 
i"ali amaçlayan tarail aa.ldmlannın 
hergün yinelendiRinin bilindilini sanı
yorum. Bu, bütün dünyaya dyonist 
ideolojinin yayılmacı niteliRini gö.ter
mekte 'le siyonid düşmanın 1945'den 
itibaren Arap topraklannı adım adım 
işgal etme politikasmda tarar ettiRi gö
rü,ümüzü doRrulamakta. Bu görü,ün 
dolrululunu anlamak için tarihe ,öyle 
bir göz atmak yeterli olacaktır. 

Birleşmiş Milletler birkaç günlük bir 
arayılı çok önemli iki karar aldı: Birin
c;,i Şeria nehrinin IxJh yaktuıyla Goz
ze 'de baRınıaız bir Fil;,tin Devletinin 
kurulmaıı, ikinc;,j ile Ceneure Konfe' 
ronsının 1911 Mart'ında FKO 'nün de 
IuJtllrruu.ykı topllınm.aı, çaR""'. Bu iki 

karar hakk.nda neler düşünüyorJunuz' 
Çoln/,,,anlZ Cenevre'ye gitmeyi düşü
nüyor muaunuz' Boh Şeria uc! Gozu'
deki Filialin Devleti önemini benim
,iyor mu,unuz' 

Birleşmiş Milletler'in her iki kara
n da ku,kusuz olumludur. Birincisi, 
yani balıınsız bir Filistin devleti kurul
m&Sl konu.undaki görüşümüz ıon dere· 
ce açıktır. 1974'de Filistin Ulusal Kon
seyi tarafından oybrliRiyle kabul edilen 
10 maddelik siyasal programırruzı bili
yorsunuz. Bu maddeler arasında t.nii 
iualinden kurtan1an ve larail ukerin
den temizlenen berhangi bir toprak 
parçası üzerinde, ulusal bir Filistin 
bütünlülü yarattıması için mücadele de 
vardır. 

Cenevre Konferansı ile ilgili çalnya 
gelince: Bu karar bizim açımızdan bir 
konferansa katılma çalnaı delildir; 
bu nedenle bu karar konusunda olumlu 
ya da olum.uz bir yargıda bulunamayız. 
Bunun da ötesinde, bildiliniz (ibi 
ABD ve tarail bu karara karşı çıkblar. 
Aynca, ABD Cenevre Konferanaı'na 
bllfk.anbk eden ülkelerden biriydi. Gö
rüldüA'ü gibi bu konudaki yargımızı açık
lamak için henüz erkendir. 

FKO ue Filiatin Harekeh· içindeki 
,on durum nedir' Birlili güçlendirme 
perspektifleri konusunda ne düşünii· 
yorsunuz' 

Aramızda bazı konularda görüş ve 
tutum farklılıklan olabilir. Ancak Fi
listin örgütleri içinde demokratik diyalo
ga saygı gösterme alışkanlıRındayız. Bu 
diyalogu Filistin Devrimi için .saRlam 
ve vazgeçilmez bir temel olarak gÖrüyo
ruz. Buradan hareketle, tüm iç aynlık 
noktalarını ve sorunlan demokratik 
diyalog anciliRıyla aşabilir ve çöze
biliriz. Azınlıkta kalanlar, çolunluRun 
düşüncesini sonuna kadar kabul etmek· 
tedir. Böylece nihai karar üzerinde 
herkes birleşecektir. 

Ulusal birliRin güçlendirilmeli konu
suna gelince, içinde bulundulumuz dö· 
nemde tüm çabalanrruzı gelecekte olabi
lecek aksaklıkları önleme dolrultusunda 
yoRunlaştırıyoruz. Şunu da ekleyeyim 
ki, özellikle Filistin Devrimi'ni tasfi
yeye yönelik son komplolar başansız
!ıRa uaradıktan sonra uluaal birUlimize 
birçok yönden aa.ldm gelebilir. 

Birkaç gün Önce FKö Merkez Konse· 
yi, Uluaal birliRimizin güçlendiriımesını 
ve bunun yöntemlerini tartıştı. Bütün 
bunlar Filistin Ulusal Konseyinde yeni
den ele alınarak, stratejimiz belirlene
cek, 

Uluw birHlin güçlendirilmesi yalnız
ca gelecekteki tehUkelerin Ilfıtmaaı yo
lunda bir araç delil, aynı zamanda 
genel olarak Arap yanmadasındaki net
le,me üzerinde olumlu etkisi olacak 
bir etkendir. Şunu açıkça &Öyleye· 
bilirim ki bugün hiç kimse Filistin Di
renı,ini görmezikten gelemez. Bugün Fi
listin gerçeRi Orta Dolu 8(:rununun 
çekirdeli durumundadır. Direni., bu 
noktaya ulaşılmasını sallamı,tır. Uluw 
birUltimizi daha da derinle,tirrnek, Dire
nişimizi daha ileri götürmek için yeni 
olanaklar yaratmak anlamına gelmekte
dir. 

SOVYETLER BIRLICI'NDE 1 976 YILI DECERLENDIRILlYOR 

Yeni yıla girilmesi dolayısıyle, Sovyetler Birliği'nde yayınlanan çeşitli 
yayın organlarında, 1976 yılını değerlendiren incelemeler yer aldı. ''Politik· 
yumuşamanın askeri yumuşamayla pekiştirilmesi görevinin Avrupa sorunIann
da birinci plana çıktığı" belirtilen değerlendirmelerde, SSCB ile Federal Al
manya, Fransa ve ABD arasında üst düzeydeki ilişkiıerin si.lrdürülmesi gereği 
üzerinde de duruldu. 

SBKP Merkez Komitesi'nin teorik ve siyasal konulardaki yayın organı 
Kommunist dergisinde, 1976 yılının politik sonuçlarının değerlendirildiği bir 
yazı yer aldı. Yazıda şöyle deniyor: "Sovyetler Birliği, en önemli dış politika 
görevlerinden birinin, Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Konferansı tarafından ya
ratılan elverişli olanaklardan gerek Avrupa'da, gerekse Ayrupa dışında: tım 
olarak yararlanmak olduğu görüşündedir. Aynı zamanda, politik yumupma
nın askeri yumuşamayla pekiştirilmesi görevi de, günümüzde Avrupa ile "ıili 
sorunlarda birinci plana çıkmaktadır. öncelikle söz konusu olan Orta Avrupa' 
da silahların ve silahlı kuvvetlerin karşılıklı olarak azaltılmasına ilişkin Viyma. 
görüşmelerinin başarıyla sonuçlanmasını sağlamaktır." 

Silahlanma yarışının önlenmesine ve silahsızlanmaya doğru ilerlenmesi 
için, geçmişte hiç bir zaman bugünkü kadar elverişli nesnel koşulların elde 
edilmediği belirtilen yazıda, "sosyalizm ve barış güçlerinin, yaV3ş yavaş ve ay
rı yerlerde de olsa, bu sorunun çözümüne yaklaşmasını olanaklı kılan bir etki 
sahibi oldukları" vurgulanıyor. Silahsızlanma sorununun, doğrudan doğruya 
devletlerin ulusal güvenliklerini ilgilendirmesi nedeniyle, sorunun son derece 
karmaşık ve güç olduğu hatırlatıldıktan sonra, şöyle deniyor: tt Ancak, artık 
bir dizi anlaşmanın yapılabilmiş olması gerçeği, daha da karmaşık sorunların 
pratik çözüm yollarının bulunması olasılığını ortaya koymaktadır." 

Sovyetler Birliği Hükümetinin yayın organı olan Izvestia gazetesinde ise, 
1 976 yılında sosyalist ülkelerin ekonomik gelişmelerinin değerlendirildiği bir 
inceleme yayınlandı. Yazıda, 1 976 yılının, sosyalist ülkelerde sosyalist ekono
minin hızlı gelişimi, ekonomik potansiyelin daha da artması ve halkın yaşam 
düzeyinin yükselmesi parolası ile geçtiği belirtildi. Daha sonra şöyle dendi: 
"Üretim güçlerinin gelişmesinin önemli unsurlarından biri, sosyal ist 
topluluk ülkelerinin ortak ve birleştirilmiş çabalarıdır. KEYK ülkeleri, karma
şık sosyalist ekonomik bütünleşme programının (1971'de kabul edilen prog
ram) hükümlerini başarıyla hayata geçirmeye devam ediyorlar." 

Izvesıia'da yayınlanan yazıda, Varşova Antlaşması Politik Danışma Ko
mitesi'nin Kasım ayında Bükreş'te yaptığı toplantının, 1976 yılına anlamını 
veren olaylardan biri olduğu da belirtildi. 

Öte yandan SBKP Merkez Komitesi organı Pravda'da yayınlanan bir ya
zıda da, kapitalist dünyadaki ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi yapıldı. 
Yazıda, "ABD, Batı Avrupa ve Japonya arasındaki ilişkilerin,artan çelişkiler 
ve dengesiz uzlaşmalar biçiminde nitelendirilebileceği" belirtildi. ABD'nin, 
söz konusu "üçgen"de önde gelen durumunu koruma denemelerinin incelen
diği yazıda daha sonra şöyle dendi: "Emperyalist merkezlerin eylemlerinin 
birleştirilmesi konusunda atılan tüm adımlarda, ABD, artık savaş sonrasındaki 
ilk onyılda olduğu gibi başrolü oynamamaktadır." 

Pravda, 1973'te kurulan ve ABD, Batı Avrupa ve Japonya'nın en büyük 
bankerlerinin, şirket müdürlerinin ve politikacılarının katıldığı "üçlü komis· 
yonttu hatırlattlktan sonra şunları belirtti : "ABD'de hazırlanan ve komisyo
nun ana fikrini açıkça simgeleyen 'üç taraflılık' anlayışı, kapitalist sistemin 
bir bütün olarak büyük ölçüde zayıfladığını, kapitalizmin genel bunalımının 
derinleşmesindeki yeni yönlerden birini ve ABO'nin uluslararası kapitalist iliş
kilerin seyrine yaptığı etkiyi bu koşullarda koruma denemelerini ortaya koy-
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seyi tarafından oybrliRiyle kabul edilen 
10 maddelik siyasal programırruzı bili
yorsunuz. Bu maddeler arasında t.nii 
iualinden kurtan1an ve larail ukerin
den temizlenen berhangi bir toprak 
parçası üzerinde, ulusal bir Filistin 
bütünlülü yarattıması için mücadele de 
vardır. 

Cenevre Konferansı ile ilgili çalnya 
gelince: Bu karar bizim açımızdan bir 
konferansa katılma çalnaı delildir; 
bu nedenle bu karar konusunda olumlu 
ya da olum.uz bir yargıda bulunamayız. 
Bunun da ötesinde, bildiliniz (ibi 
ABD ve tarail bu karara karşı çıkblar. 
Aynca, ABD Cenevre Konferanaı'na 
bllfk.anbk eden ülkelerden biriydi. Gö
rüldüA'ü gibi bu konudaki yargımızı açık
lamak için henüz erkendir. 

FKO ue Filiatin Harekeh· ekeh· ekeh içindeki 
,on durum nedir' Birlili güçlendirme 
perspektifleri perspektifleri perspekt konusunda ne düşünii· 
yorsunuz' 

Aramızda bazı konularda görüş ve 
tutum farklılıklan olabilir. Ancak Fi
listin örgütleri içinde demokratik diyalo
ga saygı gösterme alışkanlıRındayız. Bu 
diyalogu Filistin Devrimi için .saRlam 
ve vazgeçilmez bir temel olarak gÖrüyo
ruz. Buradan hareketle, tüm iç aynlık 
noktalarını ve sorunlan demokratik 
diyalog anciliRıyla anciliRıyla anci aşabilir ve çöze
biliriz. Azınlıkta kalanlar, çolunluRun 
düşüncesini sonuna kadar kabul etmek· 
tedir. Böylece nihai karar üzerinde 
herkes birleşecektir. 

Ulusal birliRin güçlendirilmeli konu
suna gelince, içinde bulundulumuz dö· 
nemde tüm çabalanrruzı gelecekte olabi
lecek aksaklıkları önleme dolrultusunda 
yoRunlaştırıyoruz. Şunu da ekleyeyim 
ki, özellikle Filistin Devrimi'ni tasfi
yeye yönelik son komplolar başansız
!ıRa uaradıktan sonra uluaal birUlimize 
birçok yönden aa.ldm gelebilir. 

Birkaç gün Önce FKö Merkez Konse· 
yi, Uluaal birliRimizin güçlendiriımesını 
ve bunun yöntemlerini tartıştı. Bütün 
bunlar Filistin Ulusal Konseyinde yeni
den ele alınarak, stratejimiz belirlene
cek, 

Uluw birHlin güçlendirilmesi yalnız
ca gelecekteki tehUkelerin Ilfıtmaaı yo
lunda bir araç delil, aynı zamanda 
genel olarak Arap yanmadasındaki net
le,me üzerinde olumlu etkisi olacak 
bir etkendir. Şunu açıkça &Öyleye· 
bilirim ki bugün hiç kimse Filistin Di
renı,ini görmezikten gelemez. Bugün Fi
listin gerçeRi Orta Dolu 8(:rununun 
çekirdeli durumundadır. Direni., bu 

SOVYETLER BIRLICI'NDE 1 976 YILI DECERLENDIRILlYOR 

Yeni yıla girilmesi dolayısıyle, Sovyetler Birliği'nde 
yayın organlarında, 1976 yılını değerlendiren incelemeler 
yumuşamanın askeri yumuşamayla pekiştirilmesi görevinin 
da birinci plana çıktığı" belirtilen değerlendirmelerde, SSCB 
manya, Fransa ve ABD arasında üst düzeydeki ilişkiıerin si.lrdürülmesi gereği 
üzerinde de duruldu. 

SBKP Merkez Komitesi'nin teorik ve siyasal konulardaki 
Kommunist dergisinde, 1976 yılının politik sonuçlarının değerle
yazı yer aldı. Yazıda şöyle deniyor: "Sovyetler Birliği, en önemli dış 
görevlerinden birinin, Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Konferansı tarafından 
ratılan elverişli olanaklardan gerek Avrupa'da, gerekse Ayrupa 
olarak yararlanmak olduğu görüşündedir. Aynı zamanda, politik 
nın askeri yumuşamayla pekiştirilmesi görevi de, günümüzde Avrupa 
sorunlarda birinci plana çıkmaktadır. öncelikle söz konusu 
da silahların ve silahlı kuvvetlerin karşılıklı olarak azaltılmasına 
görüşmelerinin başarıyla sonuçlanmasını sağlamaktır." 

Silahlanma yarışının önlenmesine ve silahsızlanmaya 
için, geçmişte hiç bir zaman bugünkü kadar elverişli nesnel koşulların 
edilmediği belirtilen yazıda, "sosyalizm ve barış güçlerinin, 
rı yerlerde de olsa, bu sorunun çözümüne yaklaşmasını olanaklı 
sahibi oldukları" vurgulanıyor. Silahsızlanma sorununun, doğrudan 
devletlerin ulusal güvenliklerini ilgilendirmesi nedeniyle, sorunun 
karmaşık ve güç olduğu hatırlatıldıktan sonra, şöyle deniyor: 
bir dizi anlaşmanın yapılabilmiş olması gerçeği, daha da karmaşık 
pratik çözüm yollarının bulunması olasılığını ortaya koymaktadır." 

Sovyetler Birliği Hükümetinin yayın organı olan Izvestia 
1 976 yılında sosyalist ülkelerin ekonomik gelişmelerinin değerle
inceleme yayınlandı. Yazıda, 1 976 yılının, sosyalist ülkelerde 
minin hızlı gelişimi, ekonomik potansiyelin daha da artması 
düzeyinin yükselmesi parolası ile geçtiği belirtildi. Daha sonra 
"Üretim güçlerinin gelişmesinin önemli unsurlarından biri, 
topluluk ülkelerinin ortak ve birleştirilmiş çabalarıdır. KEYK 
şık sosyalist ekonomik bütünleşme programının (1971'de 
ram) hükümlerini başarıyla hayata geçirmeye devam ediyorlar." 

Izvesıia'da yayınlanan yazıda, Varşova Antlaşması Politik 
mitesi'nin Kasım ayında Bükreş'te yaptığı toplantının, 1976 
veren olaylardan biri olduğu da belirtildi. 

Öte yandan SBKP Merkez Komitesi organı Pravda'da 
zıda da, kapitalist dünyadaki ekonomik gelişmelerin değerlendiril
Yazıda, "ABD, Batı Avrupa ve Japonya arasındaki ilişkilerin,artan 
ve dengesiz uzlaşmalar biçiminde nitelendirilebileceği" belirtildi. 
söz konusu "üçgen"de önde gelen durumunu koruma denemele
diği yazıda daha sonra şöyle dendi: "Emperyalist merkezlerin 
birleştirilmesi konusunda atılan tüm adımlarda, ABD, artık 
ilk onyılda olduğu gibi başrolü oynamamaktadır." 

Pravda, 1973'te kurulan ve ABD, Batı Avrupa ve Japonya'nın 
bankerlerinin, şirket müdürlerinin ve politikacılarının katıldığı 
yonttu hatırlattlktan sonra şunları belirtti : "ABD'de hazırlanan 
nun ana fikrini açıkça simgeleyen 'üç taraflılık' anlayışı, kapit
bir bütün olarak büyük ölçüde zayıfladığını, kapitalizmin 
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YÜRÜYÜŞ. TüRKIYE'DE EDEBIYAT 
ALA INDAKI GELIŞMELERI VE BU GE
LIŞMELERIN GEÇTICIMIZ 1 976 Y I LI 
ıÇiNDE GELDICI NOKTAYı DECERLEN
DIRMELERI ıÇiN ADNAN ÖZYALÇINER. 
DEMIR ÖZLü. KONUR ERTOP. A.KADIR. 
KEMAL ÖZER VE ATAOL BEHRA 
NUN GÖRÜŞLERINE BAŞVURDU. YÜRÜ
YÜŞ'ÜN SORULARıNA VERILEN YANıT-

• 

EDEBIYAT 
ALANINDA 

LARı OKUYUCULARIMIZA SUNUYO- • ...... • • RUZ. SORUŞTURMAMIZDA YER ALAN 

GEÇTIGIMIZ YILI SAYIN DOCAN HIZLAN'IN YANıTLARı 
HENÜZ ELIMIZE GEÇMEDıcı ıÇiN HIZ
LAN 'IN YANıTLARINI DERGIMIZIN GE-
LECEK SAYISINDA.LACAKSINIZ 

D EG E RLEND İRİv OR LAR 

ADNAN ÖZYALÇINER 

• Bir önc�k; yıla do bakarak "1976'dII Hikaye Ro
man" konUlunda neler .öylenebili,.? 

• 1976 yılını hikaye ve romanımız açısından atılım
lara başlangıç yılı olarak gösterebiliriz. Güncel olaylar 
açısında açık bir baskı dönemini yaşadığımız bugün
leri ekonomik, toplumsal ve politik yönden darda ol
duğumuz günler olarak ele aldığımızda, bunların, ro
man ve hikayelere yansımasını olumlu buluyorum. 
T oplumcu gerçekçi sanatın ilerleyeceği yolu belirle
mesi bakımından roman ve hikayemiz için bu tavır ge
rekliydi bence. Bir önceki yıla bakarak konuları ele 
alıştaı işleyiş ve anlatışta bir durulmaya doğru gidildi
ği, fazlalıklarda" arınmaya çalışıldığı göze çarpıyor. 
1976 yılında Sevgi Soysal'ın üst üste yayınladığı ki
taplarla kişiliğini pekiştirmesi bu yılın sevindirici 
özelliklerinden biriydi. Özellikle "Barış Adlı Çocuk" 
taki hikayeleriyle eriştiği ustahğı hem içerik, hem bi
çim bakımından ortaya koyabilmişti. Ölümü, faşiz
min darbesini yemiş bir yazar, bir vatandaş olarak hiç 
bir zaman doğal sayamayacağımız ölümü, çok üzücü 
oldu. Sevgi Soysal'ı kişi olarak öldürenler, düşünce 
olarak öldüremedikleri için bizden daha çok üzülecek
lerdir. Bizi ..... avuntumuz kitaplarıyla yaşamasında. 
1976'ya, bir başka özelliği dolayısıyle, "umut yılı ol
du" desem yanıImış olur muyum acaba? Evet, 1 976 
hikaye ve romanımız açısından bir umut yılıydı. Usta
ların kendi çizgilerini sürdüren kitaplarının yanısıra hi
kaye ve romanda yeni sesler, öne geçti bence. Şimdi· 
lik toplam olarak elbet. Hikayede: Ayşe Kilimci'nin 
"Yapma Çiçek Ustaları" kitabıyla geçen yıl "Gurbet 
Yavrum" romanıyla ilgi çeken Aysel Özakın'ın "Ses· 
siz .Bir Dayanışma"sını örnek verebilirim. Bence ikisi 
de yılın başarılı örnekleri oldu. Ikisinin de kadın ya· 
urlarımızdan olmasını ayrı bir özellikmiş gibi gören
ler yanılır bence. Ben bu seçişte, toplumsal olayları 
özümleyiş ve yansıtışlarındaki ustaltğa bakarak, biçim 
ve öz uyuşmasını gözönünde tutarak bu yargıya var. 
dım. Romanımıza gelince, kimi hikayecilerimiz bu yıl 
ilk romanlarını yayınladı: Demir Özlü, Ferit Edgü, 
Hakkı Özkan, Zey.,..aı Selimoğlu. Yeni sesler içinde 
Ömer Polat, üstünde durulması gereken bir yazar. Bu 
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arada Ahmet Say'ın "Koca Kurt" romanıyla, Ayhan 
Bozfırafın ilk romanı dikkate değer bence. 

• Edebiyat ödüllen'n;n ne gibi yoran oor sizce ? 

• Edebiyat ödülleri genellikle tam bir değerlendirme
nin ölçüsü olamaz, Çünkü bu tür seçmeler oylama ve 
yargıcılar kurulu üyeıerinin değişik düşünce ve değer 
ölçülerine bağlıdır, Özellikle de her yargıcılar kuru· 
lunda çeşitli dünya görüşünde olan kişiıer bulunur. 
Dünya görüşünde birleşen leri n ağır bastıkları kitap ka
zanır ödülü. Bu yıl Madaralı, Orhan Kemal ve Türk Dil 
Kurumu roman ödüllerini Talip Apaydın, Vedat 
Türkali, Dursun Akçam gibi toplumca yazarlarımızın 
kazanması olumlu oldu bence, Edebiyat ödüllerinde 
sonucun olumlu ya da olumsuz olmasının önemi yok. 
Çünkü ödüller, seçilen kitaba ilgiyi çeker. Kamuoyu 
oluşturur. Ödüllerin yararı da buradadır işte. Ama ne 
kadar ilgi çekilirse çekilsin, ne kadar kamuoyu oluş· 
turulursa oluşturulsun eninde sonunda kitabı okuyan
lar yargıyı verecektir. Ancak okurun yargısı ödül kaza, 
nan kitabın değerini belirtmekte ölçü olabilir. Iyi bir 
kitabın geniş okura açılması bakımından edebiyat 
ödüllerinin yararlı olduğu konusunda oyumu kulla
nırım . 

DEMIR öZLÜ 

• Hikaye ue romanın önümüzdeki yıllarda nasıl bir 
gelişme görtereceRi konlJ8unda neler ,öylenebilir? Bu, 
bir "tahminde bulunmak "  mı olur ,izce? Bir başka 10' 
ru daha eklemek istiyoruz buna: Hikaye ue roman,", 
ülkem izde niteliksel dcRi�im eure.ine girdiği ,öylene, 
bilir mi? 

• Öyle sanıyorum ki iki sorunuz birbirini tamamla
yan sorular. Onun için ikisini birleştirerek cevapla n
dırmak yolunu seçiyorum. 

Hikaye ile romanı, çok birbirine yakın edebiyat 
türleri olarak ele alabilir miyiz? Bugüne kadar olan de
neylerim, bu iki türün birbirine pek yakın türler olma
dıkları düşüncesini yaratıyor bende. Hikaye, küçük, 
biçim öğesi sıkı, şiire yakın bir yapı ... Romansa daha 
başka. Mutlaka şiirsel görünüşleri, sıkı estetik formları 
amaçlayan roman biçimleri de var. Ama hikaye ile ro· 
manın anlatım biçimleri çok farklı, yapıları da. 

Türk hikaye ve romanı niteliksel bir değişikli�in 
herhalde eşiğinde. Önümüzdeki yıllarda, bu niteliksel 
gelişme yönünde yapıtlar ortaya çıkacağı düşünülebi
lir. Değişiklik, Türk toplumunun yapısının değişme-

sinden geliyor. Varılan düşünceler, nitelikçe farklı ye
ni düşünceler, bilirsiniz, içinde yaşadığımız toplumsal 
değişmeler;n sonucu ortaya çıkar. Öyle sanıyorum ki, 
bugün, her zamankinden daha çok dünya kapitaliz
miyle iç içeyiz. Dünya kapitalist ülkelerinin, ikinci sı
nıf, bir yan atölyesini andırıyor Türkiye. Sadece ser
maye ithali ya da kar transferi değil, batı kapitalizmi, 
kendi kararlaştırdığı ölçüde teknolojisi ile de girmiş
tir Türkiye'nin içine. Tarihimizde, bu kadar kapitalist 
sisteme yakın olduğumuz, onun tarafından belirlendi
ğimiz dönem yoktur sanırım. 

Bunun sonucu işçi sınıfının dünya görüşü de yur
dumuzda hem aktüelleşiyor, hem genişliyor. Yeni bir 
kültürel değişim! Bu karşılıklı değişim falkloron, halk 
kültür öğelerinin, mitosların mutlaklaştırıldığı -hikaye 
ve romanda mutlaklaştırıldığı- dönemi geride bıraka
cak. Efsanelerden, içinde efsane öğesi taşıyan yanıltı
cı estetik biçimlerden sıyrılan, daha akli ve gerçekçi 
bir kültür t dünya görüşü egemen olacak. Onun da ya
rattığı hikaye-roman, diyalektik materyalist "ruyo
nel" düşünce üzerine ot ... ran bir hiuye-fornın abak. 
Büyük kentlerin yarattığı yeni devrimci dÜ$iinCe, ni. 
teliği değişen hikaye ve rornımn çözümleyici y ...... 
besl.yeeek. Bunun ilk örnekleri ba,ladı bile_ 

KON U R  ERTOP 

• Hikaye ue roman," bugün geldiRi yer ÜBtüne neler 
söylenebilir? 

• Hikaye ile romanın sorunları, özellikleri birbirin
den kimi zaman oldukça ayrılıyor. Iki tÜ" arasındaki 
ilişkileri kimi zaman bunların ancak edebiyatın çatısı 
altında yanyana gelmeleri belirliyor. Sözgelimi şiirin 
tiyatroya yakınlığı ne kadarsa bu iki türün yakınlığı 
da o kadar oluyor. Kimi zamanlar ise hikaye ile roma
nı aynı sanatçı kaleme alıyor; aynı temalar iki ,ür 
içinde de hemen hemen aynı yolda işleniyor; iki tür
deki yapıtların düzeyi aşağı yukarı aynı oluyor. Orne
ğin "Köy edebiyatı" döneminde iki tür bu yolda bir
leşmişti ... 

Bugün ise hikaye ile roman birbirinden oldukça ay
rı noktalarda bulunmaktadır. 

Romanımız 10 yıldır, siyasal olaylar üzerinde ısrar
la durmaktadır. ülkemiz için benimsenebilecek top
lumsal yapı değiştirme modelleri romanımızın ana te
malarından biri olmuştur. 12 Mart romanları konuyu 
ilgi çekici, çarpıcı serüvenlerle birleştirmiştir_ Roman, 
toplumsal-siyasal tezlere öncelik verirken, okuyucuya 
çekici gelecek başka bir kaynaktan, seksten de geniş 
biçimde yararlanmaktadır. 

Hikayemiz ise romanda görüldüğü kadar net içerik
ler getirmiyor. Hikaye ayrıntılara inmeye çalışan, her
kesin hergünkü gözlemlerinden daha derine inmeye 
meraklı, çözümleyid bir tür durumuna geldi. Oslup 
merakı, dolambaçh anlatımlara aşırı dUşkünlük hika
yeyi okurdan da uzaklaştırıyor. 

• Hikaye ve roman öniimiizdeki yıllarda, ana hatla· 
rıyla nOld bir gelişme gÖlterecek ,izce' 

• Bu iki türün ne gibi gelişmeler göstereceğini söyle
mek zordur. Ekonomik, siyasal olaylar, kitapçılığın 
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uğrayacaiı değişiklikler, basın rejimieri, teknoloji gibi 
edebiyatıan ayrı nedenlerin bu geli ,me ler üzerinde ak· 
la gelmedik etkileri olur. 

Bundan dolayı size gelecekte ilgili tahminimi değil, 
anc:oık dilciimi söyleyebilirim. 

Klişeferden, sloganlardan uuk duran, toplumumu
zu ve insanımızı bUtün yönleriyle ele alıp çözümleyen, 
birbirinin benzeri olmaktın kurtulan, geniş okur kit
lelerine seslenebilen yapıtlar ... Romanımızın, hikaye
mizin bu tür ürünler getirmesini beklemeliyiz. 

• HiJtay� ue romanın, ülk�mizde nit�Uluel bir de'i
>:-im �Uf'e.in� girdi'i .öylenebilu mir 

• Şimdi bir değişim evresi yaşandıl.nı söyleyemeye
celim. Iki yıldır hikaye de roman da bir durgunluk 
dönemi içindedir. Belki kendilerini yenileyen kalem
ler, belki de yepyeni bir kuşağın yazartarı yeni bir so
luk getirir ... 

KADIR 

• Siz toplumcu ,iir Kriiuenimiz� Nazım 'don bu yana 
yGfOmlf, üriin uermi, bir ozanımıuınu. Bu açıda, 
,immizin bugünü ü.tiine Mler.öylemek "teniniz' 

• Ilkin şunu söyliyeyim: Toplumcu şiirimiz için Na
zım büyük bir kaynak. Hem biz yaştıki şairler kuşağı 
için, hem bugünün genç şairler kuşağı için. Ondan na
sibini almayan toplumcu şairimiz yok gibi, desem ya· 
nılmış olmam. Birçoğumuzun gözünü o açtı. Vıllarca 
yasaklanmış olan Nazım şiiri gün ışığına çıkınca, asıl 
ana yol bulundu. Ayrıca, bir yandan kuramsal yayın
lar, çeviriler, bir yandan toplumsal çalkantılar, uya
nışlar, sınıf çatışmaları, şiirin toplumsal ödevini daha 
bir yaygınlaştırdı. Bereketli şiir yağmurları yağ�ya 
başladı ard arda. Elimden geldiğince izliyorum şiir ki
tıplannı, dergileri, dergilerde yayımlanan şiirleri. Şu
nu rahatça söyleyebilirim: Bugünün toplumcu şiiri, 
genellikle, övünülecek bir düZeydedir. Birbirinden ayrı 
söyleyişle, birbirinden ayrı sesler. Gerek içerikleri, ge
rek dilleri ve örgüleri bakımından özgünler. Hepsini 
bir arada düşününce de, bir orman türküsü doluşuveri
yor içimize 

Iki usta şairimiz Enver Gökçe ve Ahmed Arif bir 
yana, sevdiğim özgün şair çok. Bunların her birinde, 
günlerce dilimden düşürmediğim çok güzel dizeler 
bulmuşumdur. Ornelin zeki ve olgun Can Vücel'de: 
"Ve birden tepti miydi geriye,/ tepti miydi o yüklü 
yürek/ gözüne, yuvasına, kaynağına zulmiin,l bir gök

.,gürültüsüdUr, bir şimşek,/ bir sevinçtir akıp gidecek/ 
şebeklerin sigortısı atıncaya deki" dizelerini; konuşur 
gibi, çok rahat şiir söyleyen, basit sözcUklere can ver
mesini çok iyi bilen, duygu yüklU şairimiz Ataol Beh· 
ramoğlu'nda: "Halkımız hapiste değil mi sankil hapis
te olmadan da" ve "Bir kız sessizce ölUyor, sessizce 
ölUyor Vietnam'dal allayarak, yUrek resmi çiziyorum 
havaya/ uyanıyorum ağlayarak, bir gün mutlaka yene· 
celiz." diıelerlni; kavgacı, ele avuca slAmaz görünüşli 

altında yumuşak, insancıl Nihat Behram'ın: "Böylece 
yürUsün hasretimel papatyalar, gökyüzü ve gözlerin" 
dizelerini; sözcUkleri elle tutulur hale getiren Kemal 
Özer'in: "Hesap sor karanlıktan, acıya alışma,/ dök 
ortaya gücünü, sıyrıl varsa kaygılarından.! baskıyı boğ, 
zulme diren, şahğı savun." dizelerini; ve, içimizi ılık 
bir yel gibi saran, Afşar Timuçin'in: "Bugün dalda ya
rın çiçekte öbürgün rüZgardal biz sonsuzluk gibiyiz 
yaşamaktıl bizI ışıkların ışıklara karışması gibiyiz" 
dizelerini günlerce dilimden düşürmemişimdir. 

Böyle şairlerin yaşadığı günümüzde, şiir başımın 
tacı. 

• Bir önceki yılı da ,özönünde tutarak 1916 'da şiiri 
genel owrak ncur' delerlendiriyorsunuzt 

• Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da şiirimizın 
, canlı, atılgan, verimli damarını toplumculdevrimci ke

sim oluşturuyordu. Bireyci/gerici şiirin örneklerine 
baktığımızda yine "suni teneffUs"le ayakta tutulmağa 
çalışılmaısına karşın değer üretemediğini, okurdan ko
puk, ya yenilikçi (avant-garde) oyalanışlarla ya da 
iyice doğaötesi bir yaklaşım içinde varlığını sürdürdü
ğünü gördük. Kimi çevreler ve kişilerce sürekli köstek
lenme ve gözden düşürülmeye çalışılan toplumcu/dev
rimei şiir ise gelişim içindeydi. Bu gelişimin iki önem
li belirtisi olarak, bu nitelikteki şiirin okurla ilişkisini 
kitleselleştirme yolunda atılan adımları ve üretilen ör
neklerin gittikçe genişleyen bir özgünleşmeye yönel· 
diğini gösterebiliriz. Vıi boyunca birçok açık hava ve 

salon toplantılarında geniş topluluklar önüne çıktı, 
şiir kitıbı okuru olmayanlara sunuldu. Şiir kitapları 
satışında artış görüldüğü gibi, ayrıca seslendirme, afiş, 
poster, kart, takvim, film vb. yollardan bu nitelikte şi
irin yaygınlık kazandığını, yaşam içinde etkin bir yer 
tutmaya başladığını izledik. Öte yandan gerek dergi· 
lerde, geıek kitap olarak yayınlanan ürünler, toplum
cu/devrimci şiirin (ileri sürülenin tersine) benzeşme, 
tek tipleşme yolunda değil, özgünleşme yolunda ol
duğunu gösteriyordu. Özellikle Süreyya Berfe'nin, 
Refik Durbaş'ın, Nihat Behram'ın, Ataol Behram
oğlu'nun, Can Vücel'in, Gülten Akın'ın, Erol Çanka
ya'nın ayrı odaklar oluşturan, biri ötekine benzemez 
özgünlükteki şiirleri toplumculdevrimci şiirin ayrı 
bıdlar getirecek, okuyanda ayrı zenginlikler yaratacak 
örnekleriydi. 

Bu gelişme, aynı zamanda, sol'dan eleştiri yapıyor 
görünenlerin, edindikleri "sol" imajının yıllanmış ran
tıyla geçinenlerin sahteciliklerini biraz daha aydınlığa 
çıkardı. Toplumcu/devrimci şilre karşı genelinden gi
riştikleri slogancı, şemacı, didaktik suçlaması okur 
katında yUz bulmadığı gibi, ideolojiye sanatdışı bir 
deAerlendirme ölçütü gözüyle bakanların aslında 
amaçlarının salt sanatsal değerleri savunmak değil, dü· 
pedUz bireyci, biçimci, kof delerleri yüceltmek oldu
ğunu gözler önüne serdi. 

• Şiirin okura UWfmtUI konu.unda yapılmmı g�re
k�nler için n�l�r diy�celUjnlz '  

• 8u konu her vakit devrimci ozanın gUndemindedir. 
Sanatın amacı ve niteliği yönllnden. Genel olarak, şl_ 

irin okura ulışmasında, kitleleri bireysel ve toplumsal 
UlkÜıeri, özlemleri, istekleri yönünde kavramak baş et
ken. Ötesi oun için bir estetik ve kendini aşan koşul
lar sorunu. Estetik sorununu çözümlemesi için ana 
kaynakları (geleneksel devrimci şiirimizi, cumhuriyet
ten sonraki devrimci şiirimizi ve dünya devrimci şiir 
pratiğini) özümlemesi, koşullar sorununu çözümleme
si için de kitle haberleşme araçları başta olmak üzere 
parti, sendika, dernek vb. kitle örgütleriyle işbirliği 
yapması gerekiyor. 

• Şiirimizin • .an birkaç yılına do bakarak, ,elec�li 
konıuunda n�/er wylenebilir' 

• Şiirimizin son birkaç yılına baktığım uman, genel 
çizgileriyle görebildiklerim şunlardır: 

Bir zamanlar adlarının edilmesi yasaklanan, ya da 
adları kendilerinden sonraki kuşaklarea hiç bilinme
yen toplumcu şairler, bugün yeniden değerlendiriliyor 
ve şiirimizde baş yeri alıyorlar. 

Bir zamanlar ikinci yeni akımı içinde yer alan bir 
çok şair, toplumcu bir şiir yazmiya çaba ıösteriyor. 
Ikinci yeni akımından yoğun biçimde etkilenmiı bir 
çok şair, tümüyle yeni, toplumcu bir ıiir yazıyor bu
gün. Bu akım içinde yer alan ve eski konumlarında di
renenlerin şiirleri gittikçe gizemciliğe, biçimciliğe, de
kadansa, yokoluşa kayıyor. 

1960 sonrasında edebiyat dünyasına giren kU$ôlAın 
belli başlı şairleri, toplumcu bir yönde geliştiriyorlar 
şiirlerini. T oplumcu bir çıkışla başlayan, sonn bu 
yönden sapan şairlerte, aynı kuşağın baştan beri bi
reyci şairleri bir bir çekiliyorlar edebiyat alanından . 

Yeni kuşağın (70 sonrasının) belirgin yetenekleri, 
60 sonrası kuşağıyla bile karşılaştırıldığında, ezici bir 
çoğunlukla, toplumcu bir yönde kuruyorlar şiirterini. 

Öyleyse, bireysel farklılıkbr, üslupta ve şiir dünya· 
larında şiirimizi zenginleştiren kendine özgülüklerle 
birlikte, toplumcu bir konuma ve gelişme perspektivi
ne sahiptir şiirimiz. 

• Şiirin okura ulaşmOll, u14şobilme.; konldunda n�
ler düşünüyorsunuzY 

• Şiirin okura ulaşması için, öncelikle, şairin kime, 
kimlere seslendiğini iyi bilmesi gerekiyor. Sonra da, 
kendine seçtiği, ya da doğal olarak yöneldiği okuru
nu ilgilendirecek konular, üslup ve biçim özellikleri 
üzerinde kafa yorması. Okuruyla kendini özdeşleştire
bilmesi.. Okurun beğenisi, eğilimleri mutlak ve değiş
mez deAerler değildir kuşkusuz. Şair, gerektiğinde, 
bir ölçüde eğitecektir de onları. Fakat temelde, oku
run beğenisi ve sorunlarıyla şairin beğenisi ve sorunla
rı arasında bir kan bağı olmalıdır. Her tür şiirin bir 
okuru vardır aslında. Önemli olan, şairin ne yaptığını, 
bunu kimin için yaptığını bilmesi; yapmak inediğiy
le yaptığı arasında uyum bulunmasıdır .. Okura ulaş
ma, ulaşabitme konusunda her şairin gözönünde bu
lundurması gereken ilk sorun budur kanımca. Daha 
sonra, siyasal örgütlerin şaire ve genel olarak edebiya
ta sahip çıkması, politize olmuş geniş devrimci yığın
lar arasında devrimci edebiyatın yaygınlık kazanması
na katkıda bulunaeak yetenek ve bilinç düzeyine sa
hip olması, bir de, daha genelde ve içinde yaşadığımız 
toplum açısından bakarsak, reklam vb. gibi çaldıış 
buı sorunlarla karşılaşıyoruz. 
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Nazım 'don bu yana 
ozanımıuınu. Bu açıda, 

Mler.öylemek "teniniz' 

Toplumcu şiirimiz için Na
biz yaştıki şairler kuşağı 

kuşağı için. Ondan na
yok gibi, desem ya· 

gözünü o açtı. Vıllarca 
ışığına çıkınca, asıl 

yandan kuramsal yayın
toplumsal çalkantılar, uya

toplumsal ödevini daha 
yağmurları yağ�ya 

geldiğince izliyorum şiir ki
yayımlanan şiirleri. Şu

Bugünün toplumcu şiiri, 
düZeydedir. Birbirinden ayrı 

Gerek içerikleri, ge
bakımından özgünler. Hepsini 

orman türküsü doluşuveri

ve Ahmed Arif bir 
Bunların her birinde, 

çok güzel dizeler 
olgun Can Vücel'de: 
tepti miydi o yüklü 

kaynağına zulmiin,l bir gök
sevinçtir akıp gidecek/ 

dizelerini; konuşur 
söyleyen, basit sözcUklere can ver

şairimiz Ataol Beh· 
değil mi sankil hapis

sessizce ölUyor, 

• Bir önceki yılı da ,özönünde tutarak 1916 'da şiiri 
genel owrak ncur' delerlendiriyorsunuzt delerlendiriyorsunuzt delerlendiri

• Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da şiirimizın 
, canlı, atılgan, verimli damarını toplumculdevrimci ke

sim oluşturuyordu. Bireyci/gerici şiirin örneklerine 
baktığımızda yine "suni teneffUs"le ayakta tutulmağa 
çalışılmaısına karşın değer üretemediğini, okurdan ko
puk, ya yenilikçi (avant-garde) oyalanışlarla ya da 
iyice doğaötesi bir yaklaşım içinde varlığını sürdürdü
ğünü gördük. Kimi çevreler ve kişilerce sürekli köstek
lenme ve gözden düşürülmeye çalışılan toplumcu/dev
rimei şiir ise gelişim içindeydi. Bu gelişimin iki önem
li belirtisi olarak, bu nitelikteki şiirin okurla ilişkisini 
kitleselleştirme yolunda atılan adımları ve üretilen ör
neklerin gittikçe genişleyen bir özgünleşmeye yönel· 
diğini gösterebiliriz. Vıi boyunca birçok açık hava ve 

salon toplantılarında geniş topluluklar önüne çıktı, 
şiir kitıbı okuru olmayanlara sunuldu. Şiir kitapları 
satışında artış görüldüğü gibi, ayrıca seslendirme, afiş, 
poster, kart, takvim, film vb. yollardan bu nitelikte şi
irin yaygınlık kazandığını, yaşam içinde etkin bir yer 
tutmaya başladığını izledik. Öte yandan gerek dergi· 
lerde, geıek kitap olarak yayınlanan ürünler, toplum
cu/devrimci şiirin (ileri sürülenin tersine) benzeşme, 
tek tipleşme yolunda değil, özgünleşme yolunda ol
duğunu gösteriyordu. gösteriyordu. göst Özellikle Süreyya Berfe'nin, Berfe'nin, Berf
Refik Durbaş'ın, Nihat Behram'ın, Ataol Behram
oğlu'nun, Can Vücel'in, Gülten Akın'ın, Erol Çanka
ya'nın ayrı odaklar oluşturan, biri ötekine benzemez 
özgünlükteki şiirleri toplumculdevrimci şiirin ayrı 
bıdlar getirecek, okuyanda ayrı zenginlikler yaratacak 
örnekleriydi. 

Bu gelişme, aynı zamanda, sol'dan eleştiri yapıyor 
görünenlerin, edindikleri "sol" imajının yıllanmış ran
tıyla geçinenlerin sahteciliklerini biraz daha aydınlığa 
çıkardı. Toplumcu/devrimci şilre karşı genelinden gi
riştikleri slogancı, şemacı, didaktik suçlaması okur 
katında yUz bulmadığı gibi, ideolojiye sanatdışı bir 
deAerlendirme ölçütü gözüyle bakanların aslında 
amaçlarının salt sanatsal değerleri savunmak değil, dü· 
pedUz bireyci, biçimci, kof delerleri yüceltmek oldu
ğunu gözler önüne serdi. 

• Şiirin okura UWfmtUI konu.unda yapılmmı g�re

• Şiirimizin • .an birkaç yılına do 
konıuunda n�/er wylenebilir' 

• Şiirimizin son birkaç yılına baktığım 
çizgileriyle görebildiklerim şunlardır: 

Bir zamanlar adlarının edilmesi yasaklanan, 
adları kendilerinden sonraki kuşaklarea 
yen toplumcu şairler, bugün yeniden 
ve şiirimizde baş yeri alıyorlar. 

Bir zamanlar ikinci yeni akımı 
çok şair, toplumcu bir şiir yazmiya 
Ikinci yeni akımından yoğun biçimde etkilenmiı bir 
çok şair, tümüyle yeni, toplumcu 
gün. Bu akım içinde yer alan ve eski 
renenlerin şiirleri gittikçe gizemciliğe, 
kadansa, yokoluşa kayıyor. 

1960 sonrasında edebiyat dünyasına 
belli başlı şairleri, toplumcu bir yönde 
şiirlerini. T oplumcu bir çıkışla başlayan, 
yönden sapan şairlerte, aynı kuşağın 
reyci şairleri bir bir çekiliyorlar edebiyat 

Yeni kuşağın (70 sonrasının) belirgin 
60 sonrası kuşağıyla bile karşılaştırıldığında, 
çoğunlukla, toplumcu bir yönde kuruyorlar 

Öyleyse, bireysel farklılıkbr, üslupta 
larında şiirimizi zenginleştiren kendine 
birlikte, toplumcu bir konuma ve gelişme 
ne sahiptir şiirimiz. 

• Şiirin okura ulaşmOll, u14şobilme.; konldunda n�
ler düşünüyorsunuzY düşünüyorsunuzY düşünü

• Şiirin okura ulaşması için, öncelikle, 
kimlere seslendiğini iyi bilmesi gerekiyor. 
kendine seçtiği, ya da doğal olarak 
nu ilgilendirecek konular, üslup ve 
üzerinde kafa yorması. Okuruyla kendini 
bilmesi.. Okurun beğenisi, eğilimleri 
mez deAerler değildir kuşkusuz. Şair, 
bir ölçüde eğitecektir de onları. Fakat 
run beğenisi ve sorunlarıyla şairin beğenisi 
rı arasında bir kan bağı olmalıdır. 
okuru vardır aslında. Önemli olan, şairin 
bunu kimin için yaptığını bilmesi; 
le yaptığı arasında uyum bulunmasıdır 
ma, ulaşabitme konusunda her şairin gözönünde 
lundurması gereken ilk sorun budur 
sonra, siyasal örgütlerin şaire ve genel olarak edebiya
ta sahip çıkması, politize olmuş geniş 
lar arasında devrimci edebiyatın yaygınlık 
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Ankara dotumevi'nin 1')9 no.lu ko
tuşu, kadınlann bütün cinsel sorunlan
DI ortaya döküverdikleri bir yer. Yatak
lar, giden butaıun ııca.kJılı geçmeden 
doImakla, _D do ltı titl bır y.ı.aı 
�, Ka_. bu odada eD 
faiıı lIıI "" UIıııııIaııııı ....... bOIM 
blrbiıiııiD .Iıuei bay.bnı öııeııı.crir. 
"KOCMI yatmadan duramazmıymı., ney· 
le korunumlu" neden yatmak istemez· 
miş, çocuk düşürmek için ne yapmış, 
'berifi' niçin korunmazmış, neden cu· 
madan cumaya yatarlannış" ; konuşulup 
akd verilir. 

B I R  DOCUMEVI 
KOCUŞUNDAN 

Hele yeni bir gelin düştüyse, dieerle· 
rinin keyfine diyecek yoktur. Gelin, ilk 
çocu�unu kaybetmenin üzüntiisü ya da 
"bir daha gebe kalmazsa kocası ne ya
par" korkuSlI içindeyken, görmüş geçir· 
miş olan diRerieri bu şaşkınlıktan iyice 
yararlanırlar. Kocasının yaşlı ya da genç 
olmasına göre, söylenenler deeişir. "Ar· 
tık kocanıa bir daha yatamazsın"; "Ço
çuAun pek olmaz, kocan bir kan daha 
alıı, sen de hanım olursun"; "Kocan öz· 
lemiştir, gider gitmez altına yatıyatıverir 
hemen gebe kahrsın"; "O yaşta herifin 
çoculu olur mu, seni çocuk diye aldat. 
mıştır" gibi &özler ve arkasından uzun 
gülüşmeler. Oysa bütün bu olaylar, kah· 
kahalar, çektikleri acılann ve kugınlıkla· 
nn i!adesidir. nüşmek bilmeyen çocuAa, 
kocalanna, ka lerlerine, cahilliklerine ve 
kendilerini ins: r. yerine koymayan dok· 
tora kızgındırlar. 

Bu ko�uş" yatan kadınlar, Ankara' 
nın gecekondulanndan ve yakın köyle
rinden gelirler. İçlerinden -çok azı� çalı. 
Şlr. Çalışanların çoRu da evlere temizli· 
Ae giden kadınlardır. Bunlar, kendilerin· 
den, kocalanndan söz ederken, hafta 
doktorla konuşurken bile dieerlerinden 
farkhdırlar. Kazandıklan para az da olsa, 
güvenleri r. 

Arada tek bJk de olsa kocalan AJ· 
manya'da işçi olan kadınlar da düşer. 
Kocalarının yokluRunda gebe kaldıkla· 

nndan, içlerindekinin çocuk olduguna 
kesinlikle inanmular. "Doktor iki aylık 
çocuk diyor . Ben bilmez miyim, alzı· 
mı. tadı biç bozulmadı. Artık kesilecem 
Içimdeki, kan blı1t1DIiaI." KODutmaya 
tazıa lıaIıJmu bu kadınlar. 

�lnItıiD 
lu kendllerlııi "mal "dan farklı görme
yen kadınlardır; 4·5 çocuklu olup so
nuncusundan kurtulmak isterken buraya 
düşmüşlerdiı. Istenmeyen bir gebelikten 
bu kadınlar nasıl kurtulur'? 

DOKTORLAR VE 
M Ü ŞTERILER 

"Sürümden kazanmak" isteyen dok· 
torlara, 150·300 TL. arasında kürtaj ya
pan doktorlara başvururlar. Bir kısmı, 
kadınların saRlık durumlanna ya da ço· 
cuRun kaç aylık oldu�una bakmadan 
kürtaj yapmayı kabul ederler. Kürtajdan 
sonra kanaması olan, hatta çocuk parça· 
ları bile düşÜlenler do�umevine gelirler. 
3 aydan büyük bir gebelilin kürtajı teh· 
likelidir. Ancak, çoculu zedeleyerek ka· 
namayı başlatmak doktor açısından teh· 
likesizdir. Kanaması olan bir kadın has· 
taneye gelecek ve kürtajı yapılacaktır. 
Acil müdahale olanaklarından yoksun ö· 
zel kesim muayenehanelerinde hayatlan 
tehlikeye giren kadınlar, hastanelerden 
medet ummaktadırlar. Doktora gidip 
"neden böyle yaptın" da diyemezler. lki 
tarar da yasak oldulunu bilerek giriyor 
bu işe. Pek çok örnek verilebilir. Bu 
doktorlann elinden geçmiş, çocuktan 
kurtuldum diye sevinen bır kadın, za
man geçtikçe karnının büyüdüRünü 
(arkediyor ve doRumevine başvuruyor. 
Yapılan muayenede, çocuRun zedelen· 

ECZANELERDEN ALINAN 
ILAÇLAR 

Hap tüpü (115 TL. 1 lanesl 22.50 TL.) 
IRne (lanesi 21,50 TL) 
IRne (lanesI 91,50 TL) 
I�ne (tanesi 15 TL .. biri beyaz, biri koyu 
olmak üzere kanştınlarak hazırlanmış) 
IRne (tanesi 5 TL. üçer üçer yapılmış) 

miş (akat alınmamış oldugu tesbit edi· 
liyor. 

ARAÇLAR VE ÖRNEKLER 

Bu kadınların bir kısmı da ya doktora 
verilecek parası olmadıRından, ya da bir 
önceki ki.irtajdan hemen sonra gebe ka· 
Iıp korkudan, ya da kocalarının ilgisizli· 
Rinden akla gelmedik şeylerle çoculunu 
düşünneye çalışmaktadır. Bu kadınlar, 
ya ilk gebelikleri gecikince, ya da yeteri 
kadar çocuk doRurduktan sonra sık ge· 
be kalınca, kocaları tarafından suçlanlI' 
lar. hk gebelik için kocalar, kanlanyla 
doktor doktor gezerler. Ama dunnadan 
"çocuk kapan" (gebe kalan) bir kadına 
kocası ne yapsın? Kadın, komşulanyla 
kafa kafaya verip, çocuRunu en çabuk 
düşÜleceRi bir yol arar .. Bu arada konu· 
şuıanıar, işin içerdiRi tehlike deRii, "na· 
sıl düşi.irdütü"di.ir: ."Ebegiimeci hemen 
bozar, akşama düşer", "Sabunun zararı 
yok, acısı yok ama çocuk dayanamaz", 
"Çocuk büyüdüy. katıanlı teie_ 
bqkuı tlr ._U pbl aIUI _ 
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D Ü Ş Ü K  DACILIMI 

Kadın saylSJ Isteyerek düşük sayısı 

556 O 
162 1 
119 2 

64 3 
40 4 
12 5 
13 6 

8 7 
24 8 ve daha (azla 

998 

birbirini izler. Kadın için, ne S8�lıRı, ne 
çekeceAi acı, ne de kendine birşey olur· 
sa geride kalan çocuklan önemlidir. ö· 
nemli olan, her geçen gün bitaZ daha ar .. 
tan çocuktan kurtulma düşüncesidir 
onun için. Sonuçta bir yolu dener. Bu 
yol, sabun, ebegiimeci, tavuk lelegi, 
kibrit ucu, kiriş, safran, sardunya çiçeti 
nişadır, çıra, çivi ve şiş olabilir. 

Amasya'da mahalle ebesinin yaptıeı 
mu ma benzer bir ilaç yaygındır. Nallı· 
han'lı kadınlar acı erik pestil! kuııanırlar. 
Bunlann tehlikelerini niç umursamazlar. 
Bunlardan söz ederlerken, sanki aspirin· 
den, gripinden bahsediyorlar S8mniınlZ: 
"ölüm allahın emri o!duktan sonra bun· 
lann ne zaran olabilir ki. .. " 

En kötiisi.i, bunlardan birini deneyen 
kadının düşmeyen çocueudur. "Lanet 
olası, koyuvennedi". Bır "araç" sonuç 
vennezse, başka araçlar kullanılır. So. 
nuç ya ölüm, ya da sakatlıktıı. Pek çok 
örnek verilebilir: Pazar köyündlin Ayşe 
38 yaşında. 5 do�um. 5 düşüeü var .. 6. 
düşük için patlıcan sapı kullanmış. Gü. 

dül'ün bir köyünden Sabire'nin 8 doRu
mu, saYlSınl bilemedi�i düşüCü var. Çöp 
kullanıyormuş. Gerede'nin bir köyün· 
den Emine 39 yaşında 3 doRu mu var: 
Tavuk tele�i. .. Kızılcaharnam 'dan Ayşe 
40 yaşında 9 doeum, 2 düşük: Patlıcan 
sapı ... Yeşilyurt köyünden Rahime 40 
yaşında. 7 doRu m, 2 düşük: 3. düşülü 
için nişadır kullanmış. Danacı köyünden 
Emine ise kibrit çöpü kuUanıyor. 

ÇOCUK DÜŞÜRMEDE 
KU LLAN I LAN MADDELER 

Sabun 
Ebegümeci 
Tavuk tüyü 
Katranlı tavuk tüyü 
Kibrit uç lan 
Kiriş 
Kına 
Nişadı.r 
Patlıcan sapı 
Sardunya çiçeRi 
Sütlieen otu 
Çöp 
Çıra 
Şiş 
Çivi 
Fitii (mahalle ebeleriııin hazırladıkları 
ilaç) 
Acı erik pestiH 

derlldlIer. Hill 
lana ne d ..... ..,1ıtWar. 1ıIIItmıI,... 
Ankara'dan Belgüzar çın ile çoı:ulu ... 
düşünnek istemi., ancak sonuçta rahmi 
delindi�inden anca.k ameliyaU. kuatan
Iabilmişti. Çekti'I acıiara nimeD, nbim 
alındıRından "bir daha gebe kalmam" 
diye seviniyordu. 

Bu kadınlar başka nelere bqVUNl-
lar? Gecekondu bölgelerinde doktorcu· 
lu k oynayan eczacılar " yardll'ncı" olur· 
lar. Gebelik ayJanna göre "eczacılar" 
ilaç hazırlarlar ve az 'bir ücret k8J'1llıem
da çocuk düşünnelerine "yardımcı" 
olurlar. Eczaneye başvunnak. doktor 
aramaktan kolay, patlıcan sapı, ebegü
mednden daha güvenilir. Köyde kom
şulardan, ebelik görevini yüklenmi, ka
dınlardan gördü�ü yardmu, gecekondu 
kadını kentte eczanelerden gömlektedir. 
Bu yola başvuran kadınlar, sadece ver· 
dikleri parayı bilirler. Tanesi 22.50 TL' 
ya alınan bir hap, 91,50 TL'na bır IlDe, 
tanesi 15 TL 'dan 3 iRne kanşt.ın1uak 
vuruluyor. (Çocuk büyök oldulu lçbı 
böyle v�nlmiş.) 

33 yaşındaki 5 çocuklu Pembe. 
"eczacı"run verdiei ilaçla öldü. Ölümü. 
den birkaç saat önce 4unlan söylemi,U: 
"OkumuşluRum yok ki, adıru bUeyirQ. 
İkişer ikişer sabah, ölle, aktarn, blr dı 
gece yatarken al dediler." 

Her yd başkentin köylerinden, gece
kondusundan nice Ayşeler, Pembelu. 
Fatmalar ölmekteler. Ve ölene kadu. 
sanki herşeyi n sorumlusu onlamıı, CLbI 
doktorlar ve "kan öiürse bu çocuklula 
ne yapanm" diye düşünen kocalar tara
(ından horlanıp azarlanıılar. 
kocalannm söyledikleri şudur: 
do�rsaydı, allah mkını verirdi, 
iyi mi oldu?" 

KADıN OLARAK, ÇILELERI ARTIYOR ARTIYOR ART

vi'nin 1')9 no.lu ko
bütün cinsel sorunlan

döküverdikleri bir yer. Yatak
ııca.kJılı geçmeden 
ltı titl bır y.ı.aı 

Ka_. bu odada eD 
UIıııııIaııııı ....... bOIM 

bay.bnı öııeııı.crir. 
duramazmıymı., ney· 

neden yatmak istemez· 
düşürmek için ne yapmış, 

korunmazmış, neden cu· 
yatarlannış" ; konuşulup 

DOCUMEVI 
KOCUŞUNDAN 

gelin düştüyse, dieerle· 
diyecek diyecek yoktur. yoktur. Gelin, Gelin, ilk ilk 

kaybetmenin üzüntiisü ya da da 
kalmazsa kocası ne ya

içindeyken, görmüş geçir· 
bu şaşkınlıktan iyice iyice 

Kocasının yaşlı ya da genç 
göre, söylenenler deeişir. "Ar· 

daha yatamazsın"; "Ço
kocan bir kan daha kan daha 

olursun"; "Kocan öz· öz· 
gitmez altına yatıyatıverir yatıyatıverir 

kahrsın"; "O yaşta herifin yaşta herifin 
seni çocuk diye aldat. aldat. 

ve arkasından uzun uzun 
bütün bu olaylar, kah· kah· 

acılann ve kugınlıkla· acılann ve kugınlıkla· 
nüşmek bilmeyen çocuAa, Aa, 

lerlerine, cahilliklerine ve ve 
yerine yerine koymayan koymayan dok· dok· 

yatan kadınlar, Ankara' 
kondulanndan ve yakın köyle

gelirler. İçlerinden -çok azı� çalı. 
çoRu da evlere temizli· 

kadınlardır. Bunlar, kendilerin· 
söz ederken, hafta 

konuşurken bile dieerlerinden 
Kazandıklan da olsa, 

nndan, içlerindekinin çocuk çocuk olduguna olduguna 
kesinlikle inanmular. "Doktor iki aylık 
çocuk çocuk diyor . Ben bilmez miyim, alzı· 
mı. tadı biç bozulmadı. Artık kesilecem 
Içimdeki, Içimdeki, kan blı1t1DIiaI." KODutmaya KODutmaya 
tazıa tazıa lıaIıJmu lıaIıJmu bu bu kadınlarkadınlar. . 

�lnItıiD 
lu kendllerlııi "mal "dan farklı görme
yen kadınlardır; 4·5 çocuklu olup so
nuncusundan kurtulmak isterken buraya 
düşmüşlerdiı. Istenmeyen bir gebelikten 
bu kadınlar nasıl kurtulur'? 

DOKTORLAR VE 
M Ü ŞTERILER 

"Sürümden kazanmak" isteyen dok· 
torlara, 150·300 TL. arasında kürtaj ya
pan pan doktorlara başvururlar. Bir kısmı, kısmı, 
kadınların kadınların saRlık durumlanna ya da ço· ço· 
cuRun cuRun kaç aylık oldu�una bakmadan oldu�una bakmadan 
kürtaj kürtaj yapmayı kabul ederler. Kürtajdan Kürtajdan 
sonra sonra kanaması olan, hatta çocuk parça· çocuk parça· 
ları ları bile düşÜlenler do�umevine gelirler. gelirler. 
3 3 aydan büyük bir gebelilin kürtajı teh· teh· 
likelidir. likelidir. Ancak, çoculu zedeleyerek ka· 
namayı namayı başlatmak doktor açısından teh· 
likesizdir. likesizdir. Kanaması olan bir kadın has· has· 
taneye taneye gelecek ve kürtajı yapılacaktır. 
Acil Acil müdahale olanaklarından yoksun ö· olanaklarından yoksun ö· 
zel zel kesim muayenehanelerinde hayatlan hayatlan 
tehlikeye tehlikeye giren kadınlar, hastanelerden hastanelerden 
medet medet ummaktadırlar. Doktora gidip gidip 
"neden "neden böyle yaptın" da diyemezler. lki lki 
tarar da yasak tarar da yasak oldulunu bilerek giriyor giriyor 
bu bu işe. Pek çok örnek verilebilir. Bu 
doktorlann doktorlann elinden geçmiş, çocuktan 
kurtuldum diye kurtuldum diye sevinen bır kadın, za
man man geçtikçe karnının büyüdüRünü büyüdüRünü 
(arkediyor (arkediyor ve doRumevine doRumevine başvuruyor. başvuruyor. 
Yapılan muayenede, çocuRun zedelen· 

ECZANELERDEN ALINAN 
ILAÇLAR 

Hap Hap tüpü tüpü (115 (115 TL. TL. 11 lanesl lanesl 22.50 TL.) 
IRne IRne (lanesi 21,50 TL) TL) 

düşünneye düşünneye çalışmaktadır. kadınlar, kadınlar, 
ya ya ilk gebelikleri gecikince, ya da yeteri yeteri 
kadar kadar çocuk doRurduktan sonra sık ge· sık ge· 
be be kalınca, kocaları tarafından suçlanlI' suçlanlI' 
lar. lar. hk gebelik için kocalar, kanlanyla kanlanyla 
doktor doktor doktor gezerler. Ama dunnadan dunnadan 
"çocuk "çocuk kapan" (gebe kalan) bir kadına kadına 
kocası kocası ne yapsın? Kadın, komşulanyla komşulanyla 
kafa kafa kafaya verip, çocuRunu en çabuk çabuk 
düşÜlecedüşÜleceRi bir yol arar .. arar .. arar Bu arada konu· konu· 
şuıanıar, şuıanıar, işin içerdiRi tehlike deRii, "na· "na· 
sıl düşi.irdsıl düşi.irdütü"di.ir: ."Ebegiimeci hemen hemen 
bozar, bozar, akşama düşer", "Sabunun zararı zararı 
yok, yok, acısı yok ama çocuk dayanamaz", dayanamaz", 
"Çocuk "Çocuk büyüdüy. katıanlı teie_ teie_ 
bqkuı bqkuı tltlr r ._U ._U pbl pbl aIUI _ aIUI _ 

DOGUMEV� 8AŞVURAN 
998 KADıNDA ISTEYEREK 

D Ü Ş Ü K  DACILIMI 

Kadın saylSJ Isteyerek düşük sayısı 

556 O 
162 1 
119 2 

64 3 
40 4 
12 5 
13 6 

8 7 
24 8 ve daha (azla 

998 

birbirini birbirini izler. izler. Kadın Kadın için, için, ne ne S8�lıRı, S8�lıRı, ne ne 
çekeceAi çekeceAi acı, ne de kendine birşey olur· olur· 
sa sa geride kalan çocuklan önemlidir. ö· ö· 
nemli olan, nemli olan, her geçen gün bitaZ daha ar .. . 
tan çocuktan tan çocuktan kurtulma düşüncesidir düşüncesidir 
onun onun için. Sonuçta bir yolu dener. Bu yolu dener. Bu 
yol, yol, sabun, ebegiimeci, i, tavuk lelegi, tavuk lelegi, 
kibrit kibrit ucu, kiriş, safran, sardunya sardunya çiçeti çiçeti 
nişadır, çıra, çivi ve şiş olabilir. 

Amasya'da mahalle ebesinin yaptıeı 
mu ma benzer bir ilaç ilaç yaygındır. yaygındır. Nallı· 
han'lı han'lı kadınlar acı erik pestil! kuııanırlar. kuııanırlar. 
Bunlann tehlikelerini Bunlann tehlikelerini niç umursamazlar. umursamazlar. 
Bunlardan Bunlardan söz ederlerken, sanki aspirin· · 
den, den, gripinden bahsediyorlar S8mniınlZ: S8mniınlZ: 
"ölüm "ölüm allahın allahın emri emri o!duktan o!duktan sonra sonra bun· bun· 
lann ne zaran olabilir ki. .. " 

En kötiisi.i, En kötiisi.i, bunlardan birini deneyen deneyen 
kadının kadının düşmeyen çocueudur. "Lanet çocueudur. "Lanet 
olası, olası, koyuvennedi". Bır "araç" sonuç 

başka araçlar kullanılır. So

Nişadı.r 
Patlıcan 
Sardunya 
Sütlieen 
Çöp 
Çıra 
Şiş 
Çivi 
Fitii (mahalle 
ilaç) 
Acı erik 

derlldlIer. derlldlIer. 
lana lana ne 
Ankara'dan 
düşünnek istemi., ancak sonuçta 
delindi�inden delindi�inden 
Iabilmişti. 
alındıRından 
diye diye seviniyordu. 

Bu Bu kadınlar 
lar? lar? Gecekondu 
lu k k oynayan 
lar. Gebelik 
ilaç ilaç hazırlarlar 
da çocuk 
olurlar. olurlar. 
aramaktan aramaktan 
mednden mednden 
şulardan, şulardan, 
dınlardan dınlardan 
kadını kadını kentte 
Bu yola 
dikleri dikleri parayı 
ya alınan 
tanesi tanesi 15 
vuruluyor. vuruluyor. 
böyle böyle v�nl

33 33 
"eczacı"run "eczacı"run 
den den birkaç 
"OkumuşluRum "OkumuşluRum 
İkişer ikişer sabah, ölle, İkişer ikişer sabah, ölle, 
gece gece yatarken 

Her Her 
kondusundan kondusundan 
Fatmalar Fatmalar 
sanki sanki herşeyi 
doktorlar doktorlar 




