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GüC VE iSBiRliGi SORUNU i 
Türkiye ışçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran, 

Parti Merkez Yayın Organı Cark Başak'ın 1 Nisan ta· 
rihli sayısında, TİP'in CHP'ye yaptıeı Iş ve güçbiriili 
çatnsı üzerinde durdu. Boran, bu konuda Parti'nin 1. 
Kongresi'nde alınan karann "seçimler konusuyla dol
rudan ilişkili olmadllını. ayn ve daha üst düzeYde, 
çok daha kapsamlı ve uzun vadeli bir davranışı belirle-
dilinin hiç bir kuskuya yer bı.rakmavacak kadar açık 
oldui!:unu" söyledi. Yapılan önerinin olumlu bir yanıt 
alması halinde, bu çerçeve içinde, secimlerde de güç 
ve işbirlili ve'bunun alabileceli biçimler üzerinde du· 
rulmU$ olabilecelini belirten Boran, "o takdirde de 
konu, TİP'in .eçimlere katılıp katılmaması gibi basi· 
te indirıenemezdi" dedi. Boran söyle devam etti: 

"Defalarca belirtmiş oldutumuz gibi, emperyaliz· 
me batunlı �eri ülkeler de dahil olmak üzere tüm kapi· 
talist ülkelerde yalnız sosyalizm mücadelesinin de�U, 
ulusal balunslZlık ve demokrasi mücadelesinin de ön
cü gücü, motor gücü işçi sınıfıdır ve batımsızlık, de-
mokrasi, sosyalizm mücadelesi iç ice geçmiş bir bü
tündür. ışçi sınıfı bu üçlü mücadelesini kendi batımslZ 
partisi aracılılıyla verir. ışçi smllının toolumsaı konu
mu ve işlevi böyle oldulu içindir ki, demokratik güç. 
lerin güç ve işbirlili etmeleri çatrw her zaman işçi sı
nılmın bilimsel sosyalist partilerinden getir ve bu par· 
tiler yonılmak bilmez çall!jmalanyla bu birliRi Ilereek· 
lestirmeye ulmalar Bunu başarmak kolay delildir. 
Sürekli, ısıarlı. tutarlı bir çaba eerektirir ye ancak z. 
man1a başanya ula$tınlıbilir. Bunun için. hem bütün 
demokratik güçlerin en renı, birtik ve dayanışma için
de mücadele etmeleri, bem de CHP ile ıiiç ve işbirlili 
yonannın seçimlerden ıonra dı aranmayı devam edil· 
meSI (."11 günd.mimizdedir. 

ORTAK PLATFORM NEDIR? 

"ı. Büyük K_ııılzd. &Üç ftı,blılllln.yönellk 
bır onak plaltormun dayuıdınlabıı.eetl urulan al· 
mak, PoıtI Pıocnmımaı Ileri bır tadiı. erteI ..... k ft 
yeal bır '..,ari pıocrom" beni_.k demet detU· 
dır. lçlnd. bulundulumuz bugüııltü kosullardan baş. 
laYarak: ıosya!izme ıôden yolda udı udma, kesintisiz 
adımlar alarak U.rienlr. Bu odımlar, hed.f. götiftcek 
um.1 polillk çizCi açısmılan .ünün ko,uUannda abl· 
muı gerekli ft mümkün olan adımlard.ıı. Partimizin 
u ... ı pollllk çizgisi U. ıomut kO,u1Iann (e .. klI 
kıldııı ıomut eylemleri Il'IIlDda blr zıUık yoktur, 
uyumluluk -ır; daha dolJmu Parti dotnı taktik· 
ler ve yöntemlerle bu uyumlUıutu sallu. 

"Parti, IosyaliZmi bedef alan umel polillk çlzııisl 
ile güncel taktik ve eylemleri arasında uyumluiulu 
sallar. ama, ortak platform üzerine baska parti ve ku· 
ruluşlarla güç ve eylem birUli tek boyutlu bir uyum· 
luluk içinde Viirümez. Ortak platfonn'a katılan tüm 
parti ve diler kuruluslar kendi tüzel ve örJ(Ütsel varilk· 
lannl ve kişilikleriıü korurlar. Hele isçi sıru1'mın bilim
sel sosyalist partisi kendi programından ve temel poli
tik çizıisinden biç bır ödün vennez ve o doA:ru1tuda 
çalışmalannı en kısa bır süre için olsun ertelemez ve
ya arka olana almaz. Parti, işçi liınıfı ve diler kol ve 
kala emekçisi kitleler Icinde kendi örgütlenişini, pro· 
pannda ve ajitasyonunu tüm olanaklannı kullanarak 

yürütür. Ortak platfonn'un acıklanması, gereklilililÜn 
anJatılmasl ve kabul ettirilmesi çabalan da bu ÇalıŞ· 
malann kapsamı iclnde olur. onun bir parçasını oluş
turur. Bu calışmalannda parti kitlelerle doerudan 
dolruya ilişki, temas icindedlr ve çalışmalann hedefi 
işei sınltını ve emekçi kitleleri do2rudan partinin 
yönlendirici etki alanı içine almaktır. 

DIYALOG ZORUNLULUCU 

"Ne var ki. Parti ne kadar gelişse ve büyiSe de Iş
ci sınıfının ve emekçi kitlelerin tümünü kendi yönlen
dirici etki alanı icine alamaz. Bu kitlelerin kimi bö
lümleri baska partilerin, örgütlerin üyesi veya VanJlsı 
olmakta devam ederler. Bunun için işçi sınıfının bi· 
limsel sosyalist partileri, her yerde ve her zaman, bir 
yandan işçi, emekçi kitleler içinde doet"udan calışır· 
ken, öte vandan, kitle tabanı, savısal gücü olan de· 
mOkratik, ilerici nitelikte parti ve diler örgtitlerle te
mas ve diyalog kunnaya; ulusal baRunslZlık ve demok
rasiyi koruma ve güçlendinne konusunda ortak hedef 
ve talepleri tesbit edip bir anlasmaya vannaya ve üze· 
rinde anlasmaya vanlan ortak platform veya program 
uyannca güç ve işbirliIi etmeye de çalışıılar. Bu iki 
yönlü calışmalardan amaç emperyalizme ve faşizme 
karşı tüm işçi, emekçi kitleleri ve kuruluşlan Öl'llütlü 
birleşik mücadeleye \oknıa.ktır. Emperyalizm ve fa· 
şizm örgütlü birleşik mücadele ile geriletilebilir ve ye
nilebUir. 

TEK BOYlJTLU UYUMLULUK DE�IL 

"Bir ortak platfonn veya program üzerinde anla
Şıp güc ve işbirliline girisen Parti ve kiUetel öqüUer 
uuında., işçi sınırının bilimJel ıosyallst paıtilioden 
,aYll dilerleri detlşlk ölcülorde bwju...ınin .. bur· 
juva ideolojisinin etkisi altmdadutar. Burjyvazl ile onun 
dayandı ve or!Alı .mperyalizmleuzlqma, ona IeIIlm 
obna etlUmleri h.p urdu. Onun ıçın (Üç ve i,birUII 
tek bovutlu bir UYumluluk iclnde yol alıp relişmez. 
ışçi sınıfının b.illmael sosyalist partisi, sürekli uyanık 
obnak, diler parti", kuruluşian uyararak, eleşti .... k 
tartışmalar acarak burjuvazi ve emperyalizmle bilerek 
bilmeyerek uzlaşmadan onlan geri cekmek, ortak plat
fonn veya programın çizgisinde tutmak mücadelesini 
verirler. Güç ve işbirlilinin en tutarlı, &ebatlı, cesur sa
vunucu.su ve koruyucusu işçi sınıfının bilimsel soSY. 
lUt partUeri olurlar. Birlik; ayn,ımIar, tartışmalar, 
eleştmfer, mücadeleler içinde oluşu D geıışlr. ışçi smı
fmm bilimsel sosyalist partisinin b�ını çektili, ekse· 
nini oluşturdulu bu süreç ıçınde, esas nitelikleri bur· 
iuva olan diA:er parti ve kuruluşlar delişime ulrayabi
lirler, tutarlı ve reçerii bır demokratik çizgide Ilelişme 
yoluna girerler ve demokrasi mücadelesiYle sosyalizm 
mücadelesi iç içe «eçmiş bır bütün oldulundan. za· 
manla sosyalizm ciz2isine daha yaklasabilirler." 

Güc ve işbirlili caJ:nsmm CHP tararmdan redde-
dilmiş olmasının, bu çaRnyı 2fuıdemden ctkarmadı�ı. 
nı belirten Boran söyle dedi; "CHP hem eleştirilecek, 
uyarılacak, hem onunla uluw ve demokratik hedefier 
üierinde anlasma ve güç ve Işbirlili gerçekleştirilme
ye çalısılacaktır. CHP'yi burjuvazi ve ortalı emoerva
lizmle uzlaşma etiliminden uzaklastınnak ve onu ola-
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bildi�ince. yalDalamadan demokratik çizei üzerinde 
tutmak, işçi sıru[lmlZın partisi olarak Türkive İşçi 
Partisi'nin işlevidir." 

Daha sonra parlamentova ginnenin işe i sınıfı par
tileri için tasıdıRı işlevlere deeinen Boran, bu işlevin 
yerine getirilmesinin, parlamento dışında işçi sınıfının 
ve tüm demokratik loolumsal muhalefeUn ÖIliitlü, 
uyanık ve mücadeleci gücüne baRıı olduRunu belirttik
ten sonra söyle dedi: 

SOSYALISTLERIN PARLAMENTODA VARLI�I 

"Bu nedenlerledir ki, önümüzdeki seçimlerde asıl 
önemli olan, CHP'nin tek başına iktidar olması delil, 
demokratik toplumsal muhalefetin en etkin biçimde 
seçimlerde yeralması ve sonucunda parlamentoda 
temsil edilebilmesidir. CHP'nin solunda işçi IlnıfımlZ 
politik partisi aracıllRıvla aAırhi!"lru duyurabildili öl· 
çüde CHP demokratik çizgide, sol dolrultuda tutun
mak ve ilerlemek zorunlululunu duyacaktırı kiUe La
banında kayıplara ulramamak veya bu kayıplan ... 
riye indirebilmek için bunu yapmak durumunda kala· 
caktıı. Parlamentoda TIP'in varlılı da aynı etkiyi y. 
paca.ktıı. CHP'ye ilişkin olarak sorun; onun, ister mu
balefetu, ister iktidarda olsun, d.momtllt clzıldo 
tutunabUmesini, gid ... k o çizCid. U.ri adımlar alabU· 
mesini sallayacak kosuUar bUeşlmlni olu,turabllmot· 
tir. Bu bUeşlmln içlnd. i,ci ııuufının blllmoeloosy_ 
partisi birinci olanda ver alır." 

Boran yazısını ,öyle tamamladı: 
"1975 seçimlerinde Partimizin aldıaı CHP'ye 0,1 

verilmesi karanna klJ11 koyup "baiımm 8dayttl6lte
'erek "I.çi sırutının lellni duyurma"yo uıt,..
kartı o zaman ,övle domi,lIk: "Sosy_lıIıItIıııIa .. 
çimi... katılarak ...ını duyurolıllmeolrılıı ....,; ..... 
ise, 1) Seçlmlerd.n ön .. yelerll bır iih bu _ 
üzerinde, onu eWleme ft öıaiiiimi 
yapdllll4 0-' 2) Seç_ItçI ....... patiıl .... 
nıIt Iutlılma bakiuıwı k......ı_ 0_." ('I1MıLJe 
Işçi Partisi Yayınlut: 7, "12 Ekım 1976 SeçaIOdaII 
Tavrımız", 5.7) Ekım 1976'u PoıtImb bu W ... ıı. 
nüz yerin. ,ellnnl4 delDcII; ,Imdıce-. �. 
Türkıye Işçi �artisi, .... 1ınIO .. _ to-ııııa.
rili koşunara en uyrun, en ıe.;eıil yönteml""'-' 
nı bilecektir. 

DISK ÜST YONETIMININ nınıMU 

"DISK üst yönelimi, .... lınIordo 1ut)'1I_ .
CIIP'yi destekleme iwan almaklA DISK'I �11IIIIfI
nın devrimci çizCisinden upbmta ye CHP� 

çabalannın yeni bır kanıtım daha .. nnı,tIr. DISK \id 
yönetimi, aldıldan lwann DISK 'In tlUesinl, Itcl ta
banmı baAlayacalını sanıyorsa aldanıyor. Bu YÖDetim 
kendi örgüt kitlesinden ve tabanından kopmUtluı ,. 
bu kopma her geçen ıün daha da keskinletmektedir. 
Bir örgüte öz niteıılini wren, kiUeden kopmu, üst yö
neticiler delil, örgütü oluşturan kitlenin kendili " 
onun, biçimsel olarak kademelerde yer almayan aer
çek temsilcileridir. DISK'li işçiler sınıf bUinçleri ft 
DıSK içinde kendi ıözleri önünde cereyan eden olay
lardan aldıklan derslerle secimlerde nast1 davranacak
lannı kendileri saptayacaktardır." 
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DEMOKRASi 
MüCADELESINDE 
BUYUK TEHLIKE 

YALÇIN KOÇOK 

Her UITW1 kesiti, birçok etkeni" bütünlüğünü yansıtıyor. Herhangi bir 
unwı kesitindeki gelişmeleri tek bir etkene indirgemek doğru olmaz. Bu, ge
nel _ d<>iru bir değertendirme. Ancok bu doğru değerlendirmeden, doğ· 

_ro oInu.y311 soooçbt çık.um.aın<lk gerekli. Her urmn kesitine damgasını vuran 
etkeni IÖzden uzak t.UtnWTWC. gereidi. 1965.69 dönemi incelenirkcn de bu 
d6nerne ""m YInI1 etkeni" hatırbnnwı zorunlu. 1965-69 dönemi, Ada
let Pilrtisi'nin tek ıYı'" ve büyük bir çoğunlukı. iktidarda olduğu dönem. 
Aynı UInaIIıU cıa J6n:fi olarak Cumhuriyet TLr-kiye'sinin en "demokrat" yıl· 
iara. Neden? Bu d6nemde Adalet Putisi bugüne kıy4lSla daha "demokrat" mı 
idi? Bu soruya olumlu c::ıenp verilebilir. Ancak böyle bir cevap yalnızca bir du
rumu te5bit etmek ulanuni geliyor. Nedenlerine inmiyor. 

Nedenlerin birisi, hiç kuşkusuz, serrmy� sınıfının yapısı ve sorunları. Bu 
yapı ve sorunlar, belirli sınırlar içinde çözümlere yöneliyor. Sorunun bu yanı 
ilzerinde yeterince durukJu. Şimdi diğer yanını ön plana çıkarmak gerekli. Di
Ler yan şu: 1965-69 döneminde işçi sınıfının siyasal partisi, en azından bir 
pMbmento grubu ölçüsünde, yasama organında temsil edildi. Yasama organı· 
nın bütün olanaklarını, parlamento dışındaki muhalefetle birleştirerek, serma· 
yenin antidemokratik girişimlerini durdunnak ve geriletmek için kullandı. Sa· 
yıca küçük bir grup, işçi sınlfıncb.n ve emekçilerden akfıiı nitel güçle, serma· 
yenin b.şist etilimlerine geçit vermedi. 

Demirel, sayıca küçük fakat nitel olarak büyük ne yapabileceiini çok iyi 
biliyor. Kişisel ve sınıfsal deneyimi ile biliyor. Demirel 1965-69 dönemini de, 
1973-77 dönemini de yaşadı. 190 kişilik CHP grubunu da, CHP'nin "umut" 
haline getirilen liderini de çok ciddiye almadı. Ciddiye aldığı bir nokta var. 
Bunu d. açıkladı. "OLP ile rlp işbirliği yapma, CHP rlP'in yanına gider" 
dedi. Bu, Demirel'in büyük korkusu. Demirel de, burjuvazi de çok iyi biliyor: 
Işçi sınıfı partisinin parlamentoda temsil edilmesinin, Halk Partisi'nin parla· 
mento içi ve dışı eylemlerini büyük ölçüde etkileyeceğlni biliyorlar. Burjuvazi 
de, Demirel de çok iyi değerıendiriyorlar: Işçi sınıfı partisi parlamentoda temA 
sil edilmedikçe bir CHP iktidarından sanlIcıığl ka(Jar çekinmıyorlar. 

Demirel ve buriuYUinın bıldıklerini CHP 'de biliyor. Biımemesi olanak
sız. Çünkü CHP de bir burjuva partısi. Cünkü CHP şimoiye kadar söyledikleri
ni, yasa ve tüzüklere saygı edebiyatını bir yana atıp erken seçimi gerçekıeştir
me cmıtJazıığl içine girai. Işçi ve emekçilenn yararına hiç bir konuda bu den· 
11 'ustaıık ' göstermemişti. 

CHt' Haziran seçiminı gerçekleştirmek için niçin ve nasıl bu denli 
"usta 'laştı? B .. sorunun cevabını açıklayanlardan biri Mustafa t:.kmekçı OldU. 
Ekmekçi 31 Mart 1977 tarihli Cumhuriyet'te sordu: Peki nıye CHP 'erken 
seçim'e böylesine sarıkıı?" Cevabını da verdi: 'Sol partıler seçime girecekle
rini söyıüyorlar, Hazırın'da toparıanamular, hal buysa Ekım'oe boyle olma· 
ymilir." 

Oysa Haziran'da yapılacak seçime 1 ürkiye Işçi Partısi girebiıecek. 
BurjuYUinin de, burjuYUinin partiıerınin de korkuları burada. Korkmaku 
haklııar. Ancak seçimi Haziran'a alıp korkuıarından kurtulacakıarını hesapla· 

ı,�ta haksızlar. Haksız oldukiMını görecekler. 
Çok söyıendi ve yazıldı: l.HP bir bUrıUva. pmisi. AnCôlk Aail&et Pa.rtısi 

ile a.raıarıncb. bir fark var. Halk Partisi'nin labmında oemok�t öıeler yer ilIt
yor. Işçiler, köyıüler ve küçük burjuvalar yer ahyor. Bu ögeler Ada.let Pa.rtisi' 
nin tabanında da V'li. Ancak, CHP'nin tabanındUi ogeter, her zaman tutarlı 
olmama.klil birlikte oemokrat bır bılince de sahip. CHP'nin Adalet Partisi'ne gö
re önemli ayrıhk nokta.IMından biri bunda. Bu aynhk, sosyaıist hareketlO her 
iki partiye bakış açlla.rı ar.lSına.aki ayrılığın da temelini oıuşturuyor, 

Bu ilyrılık, oolal olarilk Halk Pa.niıı'nden belirlı demokriltlk il&eYlerin 
beklenmesine yol a.çıyor. Bu ış�n ıerçeklqmesi, uıbmckki demokratik 
bilince sahip ÖRelerin etkinhlinin artmasına D3jIl. Hu potmsiyel DUIÜ" etkin 
bir biçin'KIe ha.rekete geçemıyor. Ama. yarm geçebilir. Anuk pçmesim en,ei
leyecek unsurları dil düşünmek gerek. !)os;ılistler, her tünü demokratik pourt
siyeli harekete geçirmek için mumkun olan tüm dikkilt ve ç� .. yı &öftermek 
durumundilla.r. Göstermekten oe geri ulmıyorlar. 

Surıya kadM söylenenler üzerinde da.ha önce de duruldu. �ylenenleri 
şöyle özetıemek mumkün: Halk Pa.rtisi'nin tabanındaki bu demokr.atik potan
siyeli hesaba katmadan bağımsızlık, demokrasi ve sosya.lizm mücadelesinin 
stratejisi kuruıamaz. lJu noktanın kesinıikıe gözönünde tutulması gerekli. Tu
tuluyor. Ancak, bu noktanın bir de uımmlayıcı yanı var: CHP'nin yansıttalı 
demokratik potiilnsiyeli abartııu.mak gerek. DaN açık bir deyişle, CHP'oen 
beklenen demokratik işlevleri abartmama.k gerek. Böylesine bir abanıN, Oe
mokratik toplumsa.l muhaıefetin geıiştirılmesinde düşülecek bÜYük bir ymtlg. 
olur. DemOkrasi mucadelesinde büyük bir tehhke olara.k orta.ya Çıkar. 

Bugün Türkiye de demokrasi mücadeıesindeki en bUYÜk tehlikelerden bı· 
ri, Halk Partisı'nden Deklenecek demokratik işlevlerin abarttlmasındiii. düiüm
leniyor. Bugün Türkiye bu düğümle karşı karşıya bulunuyor. Bu düiümü ısıtıp 
ısıtıp öne siirmekte CHP liderliği de yetersiz kalıyor. Su dijümü büküp bükiip 
piyasaya sürmek, bazı yılgın demokratlan düşüyor. Sından bir CHP üyesin· 
den daha tutarllZ, 12 Mart yılgınhğından kendilerini kunarama.yan bu kesim, 
piyasaya sürekli olarak aynı nakaratı sunuyor: MÜCôldele, serma.yeden yiill'\l MC 
ile emeğin örgütlenmesinden yana CHP cephesi ar.ı.sında imiş. 

"Emeğin örgütlenmesinden yana" bu cephe çok ilginç. Işçi sınıfı partisi 
ile ortak bir platform oluşturma cesaretinden bile yoksun. Bu cephe, başta 
Batı Alman sermayesi olmak: üzere, Avrupa sermayesi ile bütünleşmek amacıy
la bazı girişimlerde bulunuyor. AnCôlk, sermayeden korkusundan, işçi sınıfı 
partisi ile belli bir diyalogu sürdürmekten kaçınıyor. 

Haziran'da erken seçimin bir tek anlamı var: Sermayenin iki cephesi ara
sında bir seçim yapmak. CHP ile AP'nin, büyük sermayenin diktesi ile böyle 
bir seçimi kabul ettikleri anlaşıhyor. Büyük burjuvazinin hesapları uygulama 
alanına sokuluyor. Işçi sınıfı partisi bu hesa.pları büyük ölçüde bozacak, He· 
sapların diğer bölümü de bir süre sonra bozulacak. Hesaplar bozulduğunda, en 
büyük kaybın CHP'nin demokratik işlevlerini abartan yılgın demokratlara ait 
olduğu görülecek. Çok kısa bir zaman içinde, Hızla akan zaman içinde, 
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DEMIREL'I CHP' MI KURTARACAK� ... 
SoyfUD, sömürü, i,birlikçilik, uydu

luk, t.ea1imiyetçHik, kan, kir, kir, ,id
det., t.erör, tertip, çinayet., yalan, dolan 
ve bilcüm1e irini kan dolaşımında sak
!ayan emperyalizme baRımll Türkiye 
kapitalizmi. iktidanyla ve irili dl.klı 
bütiin gerici politik temsilcileriyle birlik
te ,eçti�miz hafta bir kez daha ııözler 
öniinellerildi. 

lki yı1lık.ııefih yönetimiyle, ülkenin 
ileriye dönük

. 
demokrat.ik ,elişim ye 

açılım ufkunu kana boyamaRa, la,şi.t. 
uYIU1ama!arla ülkenin tüm ilerici, de
mokrat. ve YUrUıever güçlerini ezmele, 
temelde de, işçi anıtı ve müu.efild t.üm 
emekçi kit.leler üzerinde aRır bir polit.ik 
ekonomik baskı ve şiddet. yönetimini 
kölcleştirmeRe, çalışan MC ikt.idan, t.e
peden t.ımaRa suçluluk yaftasına sannır
ken, "demokra9k sol anlayaşla"kendini 
biçimleyen. so:sya! demokrat muhalefet. 
de, büyük sennaye kundaRında ibret. 
verici bir lIÜrük1enişin örnek1erini sergi
ledi. 

BUNAlıM VE SOROKlENlş ... 

Türkiye'nin, baaunsız.lık, demokrasi, 
sosyalizm mücadelesi yönünde &ahip 01-
duRu toplumaal potansiyelinin artan bi
linçlililj ye ,ünden ıüne örııiillü ,üç ve 
yapıda ,eli,en politik kararhlıRıyla elde 
ettiRi ve .ermayeye karşı day.UıRı ka
unım1ann, diyalekt.ik anlamıyla ortaya 
çıkarttJRı sonuçlar ve geçtilimiz haftaki 
gelişmelerle varılan duraklar her yönden 
önemliydi. 

Bunun yanw.ra, işbirlikçi ıoygun ve 
sömürü düziinenin yapısal bunalım ve 
bozgunuyla desenlenen tabloda, tenna
yenin iç sürtüşme ve çelişkileri, derin' 
leşen Çıkar ve politik vurgun hesapla
rıyla birlikte, kadim "kuyudan adam 
kurtarma" rolüne duyulan i,tah ya da 
.ürüklenişler de ilgin� ... 

Geli.şmeler AP w CIIP'nin "erken 
seçimi" gerçekleştirmek için meclis iç 
tüzütünün ilgili maddesini deRişt.irrnek 
yönünde oluşt.urduklan iş ve güç bir-

iili ile adım aldı ve Cuma günü Demirel 
hakJund. verilen bir (fenaoru önergeti 
üzerinde ortak oy kullanımına kadar 
vardı ... 

Nesnel anlamı itibariyle geçtilimiz 
halt.a.run Cuma ıünü MiUet Meclilinde 
ııöz önüne çıkan durum, sosyal demok
rat ana muhalefet CHP'nin öteden beri 
AP'yi MC'den yalıtma ve İbray. varan 
hesaplannın d_yandlRı temeli ele ver
mekte ııecikmedi. 

Bundan bir .üre önce, AP'run miitem
mim CÜ%'ü nitelilindeki MHP'yi suçlu 
ilan edip "seçim hükümeti" andıRını 
ilan eden CHP, daha .onra MHP'ye de 
razı oldulunu tescil eden karar ve giri
şimle erken seçime "evet" demiş ve 
bu .üreç içinde de, her türlü dar poli
tik çıkar ve hesaplar dışında oluşturu
I.bilecek demokrasinin güncel. ve uzun 
vadeli .korunup, geli,tirilmesi yönünde
ki "ortak platlonn"lardan anndılırun 
llanlLlarıru sergilemeye çalışmuıtı ... 
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GÜNCEL GÖREVLER 
Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ,,-ünlük yayın organı Pravda Gazetesi'ndeTürkiye Işçi Partisi

nin Birinci Büyük Kon�resi ile ilgili bir yazı ver aldı. "Güncel Görevler" (Aktual'lUe Zadaçi) i>aşlıklı 
vazı aynen söyle: 

"ıStanbul'da, emekcilerin çıkarlarını savunan, ülkenin en önde gelen partilerinden birisi olan Tür· 
kiye ışçi Partisi'nin Kongresi tamamlandı. 

Vatan Gazetesi'nin bildirdiğine !.!.öre Kongre, Işçi Partisi'nin Genel Başk:ını Bchice Boran'ın Sun· 
duğu raporla basındı. Gazete. Kongre delegelerinin bu yıl yaptlacak parlamento seçimlerinin ısığıııda 
ülkenin ekonom,ik ve siyasal sorunları ile emekçilerin haklarını elde etmek için sürdürdükleri müc..ıdele 
üzerinde dikkatle durduktanm yazdı. Deleııclcr, Türkiye işci sınıfına genel '.!rev ve dayanı�ına !!revi hak
lannı sağlayacak yasaların çık:ırılınasını ve tanm işçilt!riniıı yas.11 güvenliğe kavuşturulıu3slIlI istediler. 

. 
Kon�rcde ovbirlHU ile kabul edilen kararlarda, Türkiye'nin banş ve demokrasi volund:ı gelişmesini 

ısteyen tüm ilerici güçlerin eylem birliğinin zorunlu olduğu vurgulandı. Ilu karar arasında Komünist 
Partisi'nin evlemlerinin legalize edilmesi için hükümete cağrıda bulunulması ve genel sivasal affın çıka
nlmasının zorunlu oldURU, özellikle ver :lkl1." 
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MOBilYA VE lOCKHEED 

Bu arada erken teçime varacak içt.ü
zük ııörü,melerinin yanwra Mobily. ye 
Lockheed yolsuzluklanna ili�kin hud'
lık .oruştunna komisyonları raporları 
ardarda açıklandı ve bu kez CHP, •. 
tır aru.ı bir politik t.ut.umla ba.şta De
mirel Olmak ÜZoere bir takım et.kili ve 
yetkili kitileri "son anda" kurtarma 
rol ve hevesine saplandı ya da .. plan· 
mak zorunlulunu duydu!.. 

Geçt.iQ:im.iz baftanın Cuma ııüoü 
Millet. Meclisi Genel Kurulu toptant .. · 
nın .nfesinde Lockheed Komisyonu 
B84karu CHP TekirdaR Milletvekili Yıl
maz Alpulan bir ba.sın t.oplantıSl düzen
ledi ve şunları söyledi: 

"- Bir yılı aşkın zamandır çalışmaları
DJ sürdüren komisyonumuz bir yandan 
hükümetin, diRer yandan bazı askeri 
çevrelerin büt.ün engellemelerine taRmen 
Lockheed rüşvet. olayını aydınlıRa ka
vuştunnuştur. 

Raporumuada (F-I04 S) ucaklannın 
ikinci part.isinin alımında büyük riişvet
terin yendili saptanmışt.ır ..... 

Alpaslan'ın ilk anda şok elki.si ya· 
ratan açıklaması şöyle devam etti: 

t._ Raporumuzda her ne kadar uke
ri çevrelerdeki sorumluluklar kişiler 
olarak belirlenmemişse de, kurumlar 
belirlenerek sorumluların kimler oldulu 
,erçeRi ortaya çıkart.ı1mışt.ır. 

Rüşvetin yanısıra büyük yolsuzluklar, 
yasadışı işlem ve eylemlerin yapıldılı da 
kesin biçimde ortaya konmuştur ... ' 

YETKILI VE ETKILIlioR! ... 

Yılmaz Alpaslan bundan sonra 
rumlulan .lralamaRa başladı: 

"- Bu arada komisyonumuz 8qbıt.. 
kan Süleyman Demirel ve Milli SaYUII· 
ma Bakanı Ferit. Melen'in çetiW it&em 
\le eylemlerinden dola)'l halduında 
TBMM 'de sonı,turma açılmullP"ttill 
bullUlarını da .. ptamı, ft rapor alt.ıDl. 
almıştır. 

Anayua'nm 88. ve iÇlüziiliin 103. 
maddesini kesten ihlal ederek Loçkheed 
rü,vet. olayının aydınbl_ çıkanlmaauu 
önleyen Genelkurmay B.,karu Orae
neral Semih Sancar ve Genelkurmay Aı;
keri SavoSl hak1annda d. yetkili askeri, 
adli mercilerde kovuşt.unna açılmauun 
gerektiRi de, araştırmamızın ııereRi or
taya çıkan sonuçlar arasındadır ..... 

BU NE PERHıZ ... 

Yılmaz Alpaslan'ın bu basın toplan
t.ısından sonra Millet Meclisi erken le
çime olanak verecek şekilde düzenle· 
nen içt.üzük delişiklilini görüşmek ü
zere t.oplandı. Ancak bu arada Dp'nin 
Süleyman Demireı hakkındaki bir gen
sorum önergesi okundu. 

Erken seçimi engeııemek yönünde 
haftanın başından beri sürdürillen DP
MSP dayaruşması, gensoru önergesinin 
lehindeki yönü oluşturuyordu. AP'nin 
yönü malumdu ama CHP ne yapacak' 
t.ı? .. 

CHP'nin bu konuda nasıl bir t.avır 
takındıRı biraz sonra anlaşıldı. 

DP grubu, gensoru önergesinin, Mec
lis BaşkanlıRına verildili andan itibaren 
üç birleşim içinde ele alınması gerekti· 
Rini, yani gensorunun en geç Salı gunü· 
ne kadar görüşillmesini istiyordu. Bu 
yoldaki DP görüşüne, oluruma başkan
lık eden Kemal Glıven baştan "evet" 
dedi. Ancak bir süre sonra, önceki dü' 
şüncesinden vazgeçerek, gensorunun, 
meclis genel kuruluna geldiRi andan iti
baren, Carşamba gününe kadar ele alın· 
masını savundu. 

Sonuçla açık oylama yapıldı. Sônuç 
CHP adına yürekler acısıydı. MSP ve 
DP ilk görüş, AP ve CHP ikinci göruş 
lehinde orlak oy kullanmışlardı. 
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GÜNCEL GÖREVLER 
Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ,,-ünlük yayın organı Pravda Gazetesi'ndeTürkiye Işçi Partisi

Büyük Kon�resi ile ilgili bir yazı ver aldı. "Güncel Görevler" (Aktual'lUe Zadaçi) i>aşlıklı 
söyle: 

"ıStanbul'da, emekcilerin çıkarlarını savunan, ülkenin en önde gelen partilerinden birisi olan Tür· 
Partisi'nin Kongresi tamamlandı. 

Gazetesi'nin bildirdiğine !.!.öre Kongre, Işçi Partisi'nin Genel Başk:ını Bchice Boran'ın Sun· 
basındı. Gazete. Kongre delegelerinin bu yıl yaptlacak parlamento seçimlerinin ısığıııda 

ekonom,ik ve siyasal sorunları ile emekçilerin haklarını elde etmek için sürdürdükleri müc..ıdele 
dikkatle durduktanm yazdı. Deleııclcr, Türkiye işci sınıfına genel '.!rev ve dayanı�ına !!revi hak

sağlayacak yasaların çık:ırılınasını ve tanm işçilt!rçilt!riçilt!r niıı yas.11 güvenliğe kavuşturulıu3slIlI istediler. 
Kon�rcde ovbirlHU ile kabul edilen kararlarda, Türkiye'nin banş ve demokrasi volund:ı 

ilerici güçlerin eylem birliğinin zorunlu olduğu vurgulandı. Ilu karar arasında Komünist 
lemlerinin legalize edilmesi için hükümete cağrıda bulunulması ve genel sivasal affın çıka
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BıR "SAUAKA r' ÖRNEGı!... 

lık baltı4t.a bir ,ünlük rubn önemsiz 
olduRu ileri sürülebilir. Ancak görünür
de, bütün sorun içtüzüQ:ün 93. maddesin
de yapılacak deRişikte di.iR'i.imlenmekte
dir. Puartesi y. d. Salı içıüzültte de-
lilfiklik yapılacak ol� �ensorunun 
ele abrup alınmayacaRı uzennde yapıla
cak tartışmadan önce, sosyal demokrat 
muhalefetin içine düştüRü politik sürük· 
lenişin boyut ve balalı düşündürücüdür. 

Iki yıld., Demirel hakkında bir ıen
soruya Meclis içinden aritmetik fazlalık 
sallamak için yırtındılım söyleyen CHP 
yanı başında DP ve MSP oylannı iterek 
kendince "usul" ve AP'ye sadaka öme-
ii veriyordu!.. .. 

CHP'run bu konudaki "şairane" ge
rekçesi de şöyleydi: AP'Y,e ahde yefa 
yolunda çelme al.ama:z.dıJı:. Içt.üzük mad
desi deli,sin, gensoru lehine oy kullanı
nzL. 

Aslında bu tarlışmaJann genel kurul
da yapıldlRı andan iki saat önce Yılmaz 
Alpaalan Lockheed rüşvet olayı konu
sunda açıkı�a yapıyor başta Demirel 
olmak üzere diRer IorumlUlar hakkında 
soruşturma açılmasına gerek olduRunu 
ilan ediyordu .. 

ıki olay anaında elbette bir takım 
ilintiler mevcuttu. CHP, "kendisine taş 
atanlara gül atıyordu", ne kadar hoşıörü 
ahibi olduRunu kanIUıyordu! ... 

ROŞVET VE GERISI ... 

Alpula.a açık.1a.mal.an.na cuınartea 
(ÜIlü de devam edeceti-ni belirtmişti. 
Yapacatı açık.l..amada da ,u bu.sua1ara 
,._yordu: 

"ABD SenatoOsu Dış İlişkiler KomU
yoauaua ilıili Alt Komitesinci hazırla
nan raporda, Lock.heed firmasından 
rütftt alan ülkeler aıaaında Türkiye' 
nia de adı belirtilmiş, Lockheed Firma
aa, Altay Kollektif Şirketi sahibi ve eır· 
manın Türkiye tellllilcili Nezih Dural'a 
Türkiye'de nüfuz kazanması ya da rüşvet 
dalıturu için kuUanılma.k üzere 876 bin 
dolarlık ödeme yapıru,tı. 

P-L0 .. 8 uçaklannın a.lınunda, dolru
dan dolruY. Alitalia firmuı ile yapıl
muı ıenkli IÖ!'Ü4melere Lockheed ,ir
k.eti temaileileri de katılmış, aynca 
(ırmayı tem&il eden buı kişiler. Türki
ye'deki eRitim uçuşlannda da bulun· 
muşlardı. 

Türkiye ile ABD Adalet Bakanlık
lan aru.ında yapılan anlatma gereRince 
Türkiye'ye üç paket belge gönderilmeli 
ıerekirbn ilk paket gelmi, ve arkası 
kesilmişti. Oya bu belıelerde büyük 
bir olasılıkla Dural 'dan rüşvet alan kişi
ler hakkmda bilgi bulunuyordu .... 

Yapdan incelemelerde, Altay Kol
lektif Şirketinin (ırmanın Türkiye tem
silılliRinin yanw.ra, Türk Hava Kuvvet
lerinin uçak ihtiyacı ve ylibek dereceli 
yöneticileri hakkında bilgi vermek gibi 
faaliyetler bulunduau da belirlenmeşti. 

Lockheed firması, Dura!'a "(evkatade 
ma.sn.f" adı altında 102 bin dolar öde
miş, bu paranın nereye gittili belirlene
memişti. Altay Kollektif Şirketi ile 
Lockheed firması arumdaki ilişki ve 
faaliyetlerin Türk Ceza Kanunlanna göre 
suç nitelilinde bulunduRu anlaşılmıştı. 

Uçakların alınmuına ilişkin Milli 
Savunma Bakanlılınca hazırlanan dosya 
nedense bir türlü komisyona verilmemiş
ti. Bu dosyaların verilmemesi, komiı:yo
nun işini büyük ölçüde engellemişti. 

Aynca Lockheed oatentli F - 104 S 
uçaklannm ,Imdiye kadar sadece Türki
ye'ye .. tıldılı belrilenmi,ti. Bunun ya
nısıra, Alitalia ve Lockheed şirketle
rinin bu uçak1an satmak için Türkiye' 
ye yaptıklan ııiri,imlerin 1972 yumdan 
bu yana JÜrÜp ,eidiRi anıaııılmı,tı. Yani 
bunlar .. vunuldulu ,ibi, Kıbrıı hareka
tının dolurdulu zorunluluk sonucu a
Iınmamı,t •. 

Aynca Ikinci filonun alınmaıı slIUm
da başka flrmalardan daha cazip. ucuz 
ve uy,un ,artlarla tekliner geldili halde 
bunlar ciddi delildir,erekçesiyle hiç bir 
.. Ilam bel,eye dayanmadan delerlendi
rilmemi,ti. 

Birinci (ılodaki uçsklara toplam 3 
milyon 366 bin dolar ödenmesi üzerin
de anlqumı,ken. bu fiyat nedense 3 
milyon 800 bin doLan yükaeltiLmi,ti. 

İkinci filodaki uçaklar için her biri
ne 482 bin dolar artı, gelmişti Bu fi
yatın son günde binbir ıüçlük ve pazar
tıkıan sonra belirlendiRi iddia edilmiş 
oysa söz.le,menin yaptımumdan dört 
gün önce Nezih Dura.l'a gönderilen bir 
belıede, bu fiyatlar açıkça ortaya kon
dugu gibi kendisinin uçak başına komis
yonunun da 6 bin dolardan 92 bin do
larayükselttilibelirtilmişti. 

Bu fiyat artl,lannın gerekçesi ise 
açıklanmıyordu. Aynca bu uçakJarın 
teslim -- süresi söz.leşmede altı ay olarak 
belirlendili halde ilk üç uçak için 7,5 
ay daha sonraki uçaklar için de 18 
aya kada.r uzatılmı,tı. Firmanın bu du
rumda. sözleşmede yazılı olan gecikme 
cezuıru ödeyip ödemedili de belirsiz
di ... " 

BIR ADıM DAHA 

Yılmaz Alpaslan aynca adli, idari ve 
askeri mercilerce yürütülen incelemeler 
hakkında da komi.syonun görüşünü şöy
le özelliyordu: 

"- Adli mercilerce yürütülen SOruş
tunnalar uzun bir süre geçmesine ral
men hala karara baalanmanuştı_ Ayn
ca mahkemenin Altay KoUektif Şirketi
ne ait bi.lgi ve belgelere el koyması ıere
kirken, bunu yapmlıU1U' olrnuı büyük 
bir noksanlıktı. 

Askeri savcılıkça yapılan incelemede 
ise görevsizJ.ik kararı verilmişti. Daha 
ıonra alınan kovu,turmaya yer olmadıRı 
kararı ise ekai..k ve ,ereli gibi delerlen
dirilmeyen belgelere dayaruyordu. 

İdari inceleme yapmak amacıyla ku
rulan komiıyon da (Genelkurmay Baş
kaıılılı ve Milli Savunma Bakanlılınca) 
bu konudaki ,örevini tam olarak yerine 
getirmemişti. 

Oysa Maliye Bakanlılı müfettişieri ve 
hesap uzmanlannca yapılan incelemede 
Altay Şirketi sahibi Nezih Dural'ın Türk 
paraauıı Koruma kanununa aykırı hare
ket etti ii tesbit edilmi,ti ... " 

Lockheed rüşvet olayının araştırma 
ve incelemeler sonucunda antan yüzü 
buydu. 

BU DA MOBILYA! .. 

Mobilya yolsuzlulu konusunda da il
gili komiıyon Per,embe günü kaıannı 
açılulyor ve başta Başbakan Süleyman 
Demirel olmak üzere, Maliye ve Ticaret 
Bakanları Yılmaz Ergenekon ile Halil 
B&..fol haklarında sonıştwma açılması 
gerektilini nan ediyordu. 

Komiıyon Başkanı CGP'Li Mehmet 
Altmışyedioaıu daha sonra yaptıRı 
açıklamada "haklarında soruşturma is
tenen bakanlar, ihracatın usulüne uyeun 
oLarak yapı1dlll. firmaların hayali olma
dılı yolundaki açıklamaları ile gerçek 
dışı beyanlarda bulunmuşlardır" diyor
du. 

Komiıyon Başkanı yapılan inceleme
ler ıonunda mobilya diye sunta ihraç 
edildilinin. ihraç edilen malların yalnız 
vasıflan ve delerleri bakımından deRi! 
miktar ve alırWclan balum.ından da 
resmi makamlara g:erçek dı,ı bel,e 
verildiRinin saptandılma işaret ediyor
du ... 

Mobilya1ann nakli ile ii,iU beleelerin 
sahte olduRu. mallan ithal eden şirket
lerin hayali ve uydurma ,irketler oldu
lu, ihraç edildili ileri ıürülen mallann 
bir kısmının verilen talimat ile gittili 
yerde yaluJdlll bir kıımının yairnur 
altına terkediJdi�i deliııerle &aptan
mı,tı. 

tki yıllık eylem ve i,lemleriyle 
demokrasi düşmanlıRı, Anayaaa ve in
sanlık ıuçlululu ıözler önünde olan
Lann sömürü ve soygun çarlundan na
w yararlandıklan adece iki örnekle 
karutlanıyordu... Düzmece terör ve ci
nayet tezgahlarının, ilercilere, yurtsv
verlere ve ıosyaliıtlere kar,ı Kirı,ilen 
amaDIU kayım ve aaldırının bea1endiRi 
kaynak ve ıerçek buydu ... 

CHP VE SORULAR ... 

Şimdi bir soru ortadadır: CHP Mo
bilya ve Lockheed soru,turmalarının se
çime kadar tamamlaomutnın içtenlikle 
yanında mıdır? Yanındaysa bunun MC 
ile seçime gidilecek bir hükümetle nasıl 
olacalını açıklayabilecek midir ? 

Hem MC ile erken seçime gidilmesi 
hem de soruştunnalann sonuçlanması 
nasıl mümkün olabilecektir? .. Bu soru
lara eklenecek önemli bir soru daha 
vardır: Suçlululu ayyuka çıkmış böyle 
bir suçlu yönetimin ıw:çim ve sandık 
eüvenliRi saRlayacalına inanılmakta mı
dır? .. 

Ve olası bir sandık ve seçim ,anıter
Lilinin sonuçları, böyle bir yönetime 
şimdiden "evet" demekle kabullenmek
te midir? .. 

Bu sorular bugünden sorulmakta ve 
TIirkiye'nin ezici demokratik toplum
aaJ muhalefeti tarafından CHP'ye ha-

tırlatılmaktadır ... 
tt�· buçuk yulık yaaama dönemi b0-

yunca. :iakJa,lk 190 kişiUk kalabalı�ı 
parlamento içi demokratik çalışmaya 
yöneltemeyen CHP, hangi parlak lınavı 
göstererek, demokrasiye sahip çıkacalı
nı, geliştirip genişletecelini ileri lÜ.l'mek
tedir? .. 

CHP'nin üç buçuk yıllık meclis içi 
varlılı, o da içindeki demokrat ilerici 
muhaliflerin direnmeayle sadece DGM 
k'onusunda demokratik i,lev "örmü,tür. 

MC ile .seçime "evet" diyen. parla
mentodaki çelişkili, tUt.&rllZ hal ve 
hareketleriyle "demokratik 101 anla
yışa sahip" CHP Demirel'j ve teferrua
tını neSnel anlamda kurtarma anlamı
na gelen tutumla neyin peşindedir? 

"CHP iktidara gelmezIN! yandık" 
diye başlayan küçük burjuva hesap Çı
!ıllDlO darlıRı ile balmııızbk. demok
rasi, ıoıyalizm mücadelesinin bütün
sellilini kavramak mümkün delildir. 

.� 
C.H.P. 

iz. i i 

iL GEIÇLtl KOLU 

KONUK KIRTI 
KART NO 

"SOSYAL EMPERYALIZM," VE TUTARlı OıilA 
ZORUNLULUCU 

Cumhuriyet H.lk P.rıisi. seçim kmıpany..ıW Gaıd 
konuıması il. b",�ı. CHP'nin dller miıiııııJııri .. oldutu &liıf 
mitingine de bazı daYltsiz "konuk"lar kıılılcl'. Goıetelerde yer 
lere göre "Cephecl" YI "Aydınlıkçı" olank .... mlallin bu d.Wtsiz 
lar miting sı .... ,nd. belirti sIopnlar .ttıı.,.e ol.y çıkıırım.k istediler. 

·'Aydınlıkçll ... . oI11'1k nitelenen ırubun .U .. ı slopnı.. ..... nda 
rolsun sosyol empery.nsıı ..... "kııhlOlsun sosyol �b11er" ııibileri de _. Bu
nu da gazeteler yazıyor, Gazeteler. bır de Ecevit'In. mhinli sabiıiıe etliı ... ıto 
teyen bu grupçuk .... bOYtIk bır tepki gösterdtiliii yazıyor. Ecevll, bu .-UP: 
cukla .. "solculukla lA,lıitl olamayan bilinç'lz Ilitlı ..... ol.rak 

Çok dolru. Ecevit'In ıepkislne � _em'" 
tepkilerin tutartı olması d. bır batkıı zONnlııiuk. E_il. bu 
konusundaki delerlendlrm"erI� tu�rlı olabllmak ıçın 
meler de yapmak zorunda. Bunlara bir örnek, CIIP lzmlr 
dal,n,ıı bır konuk kıırt •. Bu k_rıt.ıı 
.e sosy.ı empery.nZIne "",,ii 
mitinglnde "kııhrolsıın SOSYaJ 
t.ıın habertlz olmakla 
empery.llzme k .. ,ı mDcildele" da'��"'''''!�,,( lt� 

Tutarlı olmak bILYOk bir 
dan .elecollnl llIyleyenllrln 
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cuınartea 
belirtmişti. 

bu.sua1ara 

İlişkiler KomU
Komitesinci hazırla

firmasından 
Türkiye' 

Lockheed Firma
sahibi ve eır· 

Nezih Dural'a 
da rüşvet 

üzere 876 bin 

a.lınunda, dolru
ile yapıl

Lockheed ,ir
katılmış, aynca 

kişiler. Türki
da bulun· 

Bakanlık
gereRince 

gönderilmeli 
ve arkası 

belıelerde büyük 
alan kişi

bulunuyordu .... 
Altay Kol

Türkiye tem
Hava Kuvvet

ylibek dereceli 
vermek gibi 

belirlenmeşti. 
"(evkatade 
dolar öde

belirlene
Şirketi ile 

ilişki ve 
Kanunlanna göre 

anlaşılmıştı. 
ilişkin Milli 

hazırlanan dosya 
verilmemiş

komiı:yo
engellemişti. 

F - 104 S 
sadece Türki

Bunun ya
Lockheed şirketle

için Türkiye' 
1972 yumdan 

anıaııılmı,tı. Yani 
Kıbrıı hareka

sonucu a

alınmaıı slIUm
cazip. ucuz 

geçmesine ral
men hala karara baalanmanuştı_ Ayn
ca mahkemenin Altay KoUektif Şirketi
ne ait bi.lgi ve belgelere el koyması ıere
kirken, bunu yapmlıU1U' olrnuı büyük 
bir noksanlıktı. 

Askeri savcılıkça yapılan incelemede 
ise görevsizJ.ik kararı verilmişti. Daha 
ıonra alınan kovu,turmaya yer olmadıRı 
kararı ise ekai..k ve ,ereli gibi delerlen
dirilmeyen belgelere dayaruyordu. 

İdari inceleme yapmak amacıyla ku
rulan komiıyon da (Genelkurmay Baş
kaıılılı ve Milli Savunma Bakanlılınca) 
bu konudaki ,örevini tam olarak yerine 
getirmemişti. 

Oysa Maliye Bakanlılı müfettişieri ve 
hesap uzmanlannca yapılan incelemede 
Altay Şirketi sahibi Nezih Dural'ın Türk 
paraauıı Koruma kanununa aykırı hare
ket etti ii tesbit edilmi,ti ... " 

Lockheed rüşvet olayının araştırma 
ve incelemeler 

rüşvet 
incelemeler 

rüşvet 
sonucunda antan yüzü 

buydu. 

BU DA MOBILYA! .. 

Mobilya yolsuzlulu konusunda da il
gili komiıyon Per,embe günü kaıannı 
açılulyor ve başta Başbakan Süleyman 
Demirel olmak üzere, Maliye ve Ticaret 
Bakanları Yılmaz Ergenekon ile Halil 
B&..fol B&..fol B&..f haklarında sonıştwma açılması 
gerektilini nan ediyordu. 

Komiıyon Başkanı CGP'Li Mehmet 
Altmışyedioaıu daha sonra yaptıRı 
açıklamada "haklarında soruşturma is
tenen bakanlar, ihracatın usulüne uyeun 
oLarak yapı1dlll. firmaların hayali olma
dılı yolundaki açıklamaları ile gerçek 
dışı beyanlarda bulunmuşlardır" diyor
du. 

Komiıyon Başkanı yapılan inceleme
ler ıonunda mobilya diye sunta ihraç 
edildilinin. ihraç edilen malların yalnız 
vasıflan ve delerleri bakımından deRi! 
miktar ve alırWclan balum.ından da 
resmi makamlara g:erçek dı,ı bel,e 
verildiRinin saptandılma işaret ediyor
du ... 

Mobilya1ann nakli ile ii,iU beleelerin 
sahte olduRu. mallan ithal eden şirket
lerin hayali ve uydurma ,irketler oldu
lu, ihraç edildili ileri ıürülen mallann 
bir kısmının verilen talimat ile gittili 
yerde yaluJdlll bir kıımının yairnur 
altına terkediJdi�i deliııerle &aptan
mı,tı. 

tki yıllık eylem ve i,lemleriyle 
demokrasi düşmanlıRı, Anayaaa ve in
sanlık ıuçlululu ıözler önünde olan
Lann sömürü ve soygun çarlundan na
w yararlandıklan adece iki örnekle 
karutlanıyordu... Düzmece terör ve ci
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Teknik-is, iscllerl satmaya 
, " 

devam ediyor ... 
DISK üst yönetimi ve bu yönetimin 

bir takım DISK üyesi sendikalardaki 
uzantı1an hakkında çok yazıldı, söyle n
di. Her yazı1an ve söylenen somut bir 
olaya dayanıyordu. 

DıSK üst yönetimi ve bu yönetimin 
bir takım DiSK üyesi sendik.a1ardUi 
uzantı1an, smıf sendikacılılı yaptıklanDI 
bas bu baA'ınrlarhn. yaptıktan iş bu
nun Lam tersi, Tersirun uygulandılı sen
dikalardan Itlrisi de Teknik-Iş. Bu sendi
kanın yön�ticileri, R:eçti�imiz günlerde 
Spor-Tolo işçilerini üç yı1 bir kuruş üc
ret zammı almadan satmıştı. Şimdi aynı 
satışı AYAK işçileri için yaptı. Hem de 
sürdürülen grevi kaldırarak.. Grevin 40 
gününün gecesinde saat 04.00'te işveren
le ko1kola giren Teknik-Iş yöneticileri. 
grevci işçilerin hayret ve tiksinti dolu 
bakış1an arasında, "anJaşmaya varıldılı
nı" söyleyerek grevi kaldırdılar ... 

DIsK'IN OMUZ VERMESI 

Teknik-I" DISK'e son katılan sendi
kalardan birisi. Büro ve banka işkolunda 
kurulu. DİSK üst yönetiminin t.a.sfiyeci 
hareketinin yüriit.ümünde Sosyal·lş'e 
karşı kuUanılan bir sendika. 

DISK ÜK yönetimi ise, sendik.a1ann 
yaptıklan .,mut işlerle, ekonomik-de
momtik mücadeleyi do� yürüLmekle 
görevJj olduklannı ve ancak bu şekilde 
işçilerin güveninin kazanı1abilece�ini 
gözardı ederek. bazı sendikaların yanm
da oldulunu yazmakJa, söylemekle sen
dikalann güçlenebileceli yanılgısını sür
dürüyor. Bu amaçla belgeler düzenliyor 
ve da�ıtıyor. Bu belgelerden birisi Meh
met Karaca ve Fehmi Işıklar imz.asını 
taşıyor. Bu belgede Teknik-Iş'in, büro 
ve etitim işkolunda DISK'e ballı tek 
sendika oldul'u belirtiliyor. Teknik·lş'e 
bu beleenin fotokopilerini dalıtarak ör
,ütlenmeye çalışıyor. DISK imajım kul
laoarak ve giderek bu imajı yok etmeye 
çalışarak örgütlenmeye çalışılıyor. So
mut işe gelince önümüze Spor-Toto ve 
en son olarak da OY AK olayı, yani satı
Şı çıkıyor. 

OY AK GREVI VE SONUCU 

Ordu Yaroırruaşma Kurumunda çalı_ 
şanlann 7. dönem toplu iş ,;özleşmesi 
görüşmelerinde uyuşmazlık ÇıkmıŞ ve 
uzlaştırma kurulu karannın t.araf1arc.a 
kabul edilmemesi üzerine grev karan alı
narak uygulamaya geçilmiştir. Grev uy
gulamasına geçişte işçilerin kararlılılı ve 
dayatması önemli etkendi. Ama grev uy
gulaması sırasında sendikanın ilgisizLi�i 
çıplak gözle görülecek kadar neLti. Bu 
ilgisizlik 30-35 i,çinin �vi sürdürmeyi 
üstlenmek sonucunu doltunnuştu. Oysa 
greve katılan işçi saylSl 300'ün üzerin
deydi. 

Ordu YardımJaşma Kurumu'nun bazı 
işyerlerinde Türk-Iş'e ballı Tez Büro-Iş 
yetkiliydi. Bu sendikanın aynca işkolu 
düzeyinde yetkisi vardı. Yetıci sahtekar
hlda alınmU$ olmasına nitmen, işkolu 
yetkisi önemli bir silahtı. Grevci işçiler 
de bunun farkında idi. Grev sürerken, 
Teknik-ış yöneticilerinin ilgisiziili bir 
kısım işçileri umutsuzlulta sevketmiş 
olacak ki, Tn Büro-Iş'e başvurarak yar
dım talep edildiRi de oldu. Yardım, "biz 
başaramıyaca�ız, siz devreye girin" şek
linde meydana geldi. Bu yardımın isten
diRi kesin ama Teknik-Iş sendikasının 
yöneticilerinin katkı" henüz bilinmiyol". 

Teknik·ı. yöneticilerinin greve ilgisiz
Iilti karŞLSında, bir kUlım grevciler, DıSK 
Bölge Temsilcisi Ali Kaya'ya başvurarak 
grevin yürütümünü DISK'in üstlenmesi 
talebintle bUlunmuşlardır. Bu başvunna, 
toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde de 
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olmuş, ancak olumlu bir karşılık alına
mamıştı. 

DISK yöneticilerinden olumlu bir 
karşı.lık alınamamıştı ama, DİSK derulin· 
ce akla gelen "100" ortalığı bulandır
mutan geri kalmamıştı. IGD, grev ye
rinde ve yaptılı bir forumda "ŞanJı 
AYAK grevi bizim desLeltimizde yürü
yor" diyebitmişti!... 

Grevin son haftasında, ortalılı saran 
durgunluk, işlerin sarpa sardıtım belli 
etmeye başlamıştı. Gerçekten de grevin 
40. günü saat 04.00'te grey yerine gelen 
sendika genel başkanı Turhan Ala, genel 
sekreteri Atilla Dündarlı ve AYAK genel 
müdür vekilleri Şemsettin Onlü ile Suat 
Cumhur Oktar, anlaşmaya vanldığını 
" birlikte" söyleyerek grevin bittilini bil
dirmişlerdir. Nası.l bitLi�i konusu ise 
sonradan ortaya çıkmıştır. 

IŞVERENIN VERDIKLERI 

AYAK işvereni, uzlaştınna kurulu 
karannı kabul etmemiş, ancak verebile
ceklerini de, yedi sayfalık bir duyuru ile 
işçilere iletmeyi ihmal etmemişti. Uzlaş
Ltrma kurulu karanndaki hak1an benim
semeyen işçiler, bu duyuruya hiç itibar 
etmemişlerdi. Sendika yöneticilerinin 
"greve başlarsak OY AK genel kuruluna 
kadar, yani Mayıs 1977·ye kadar grey sü
rebilir" demelerine ralmen grevi başlat
tılar. 

OY AK işvererunin "şunları verebili
rim" dedikleri ile greve son verilerek im
zalanan toplu iş sözleşmesi hükümlerini 
karşılaştırmakla "satışı" hemen görmek 
mümkün. 'Anlaştık" denilen sonuçla, 
işverenin 8.2.1977 tarihinde "verebili
rim" dedikleri arasında Lek fark var: Bu 
fark, Temmuz 1978'de uygulanabilecek 
en fazla 600,- TL. ücret zammı. Uygula. 
n.bilirliRi ise, asgari ücretin artması ko
şuluna balth. En fazla 600,- TL. oluşu 
da, tesbit edilecek yeni asgari ücretle 
şimdiki asgari Ücret arasındaki farkın ve
rilecetinden. Ne kadar olacatı bugünden 
bilinmiyor. 

IŞÇiLERIN TEPKISI 

Bu sonuca işçiler haklı olarak büyük 
tepki gösteriyorlar. Tepkilerini sendika 
yöneticilerine iletiyorlar. Ama aldıklan 
karşılık çok ilginç. Tepkilerini haklı ola
rak ileLen işçileri, sendikadan ihraç et
mekle tehdit ediyorlar. Bu tehdidi başka 
bir olayla birlelitirmek gerekiyor. Birleş
tirilmesi gereken olay, işveren tarafın
dan yapılan bir hazıtlığın varlıRı. Yapı
lan hazırlık, işine &on verilmesi düşünü. 
lenlerin listesinin yapılması. Sendikanın 
işçileri sendikadan ihraç etmeleri, iş\le. 
renin işlen çıkarma işıemini çok kolay-
laftıracak. 

. 

IşçiLER NE DIYOR 

Bu sonuç, işçilerin yenilgisi değil. 
Ama sadece DisK imajına santarak, ona 
sılmank işçi sınıfının eknnomik-de
mokratik mücadelesinin sürdürülemeye
cetinin bir kez daha kanıtlanışı. Yalnu 
DtSK imajının yara aldılı da bir gerçek. 
Bu gerçek, bir kısım işçilerin hareketle
rine yansıyor. K&tü sonucu DısK ile öz
deşleştiriyorlar. Bu Lavrın yanlış oldu
lu, diler işçiler tarafından anlattımaya 
çalışılıyor. Kötü sonucu yaratanlann 

nGlr OY"K 1:',iC1si 

DısK üst yönetimi ve bu yöneümin 
Teknik-lş'teki uzantısı oldulunu a.nı..ta
yorlar. 

Bu anJatma ne yapılm ... eerektilini 
de beraberinde getiriyor. Yapdmue ıere
hn hem Teknik-Iş'e hem de DıSK'e _
hip ·çıkmak. Bu gerekenin muUajı: yapl
tacalı anlatılanlar arasında. Bunun yolu, 
gerçekten Labanln IÖZ ve karar sahibi 01-
dulunu kamLlamak. KanlLlamada, yıuai 
hayala geçirmede görev, sendika yöneti
cilerirun olmUl gerekirken, bunu i,çile
rin üstlenmesi gerekiyor. Hem de DtsK 
üst yöneticileri ve onlann Teknik-ı,'teki 
uzantılanna raRmen. 

Oç işçinin sendikadan istifa ettiti bi
liniyor. Işçilerin sendikadan isL.iCa elmıe
lerinin çıkar yol olmadılı bilinmeti. Sen
dikadan istifa etmek demek, sendikaYı 
diikkan gibi görenlere, dükkanm anahta
nnı teslim etmek demektir. Bu iM!, bu
günkü yöneticilerin arayıp da bulamadı
Lı şey. Aynı görüşteki bir başka DISK 
üyesi sendika Petkim'lş yöneticilerinin 
Ipraş'la ikibin işçiyi sendikadan Çıkar
dıklan unutulmamalı. Unutulmamuı i. 
reken bir başka şey dah. var. Referan
dum yasalaşmaTıdır mücadelesi wereD 
DİSK'in son günlerde iki referanduma 
da kaybetmiş olması. Iki işyeri de Ma
den-l.ş'e ait. Birisi lzmir'de, dileri Ada
na'da. İşçilerin DıSK'e "hayır" demeleri 
DıSK üst yönetiminin � aynı ıCirÜfteki 
sendika yönetimlerinin tutumundan 
kaynaklanıyor. Ama yanlış kana.liRediI
dilinden, sonuç "DISK'e haya" olarak 
çıkıyor. "Hayır" demlmesi ıereken 
DISK delil, DISK üst yönetimi we bu 
yönetimin uydusu bir takım sendikala
nn yönetimi. Bunlann içinde Teknik-t, 
yöneticileri de var! 

16. Şub:\t tiL bo.'Ilı.)'an hBklı GREV imlZ 40_ ,ününde içciden habenh .sendika yönel1cllerıYle pl\tronlann &12:11 toplantuıyla. bitirildl. Japı.lan sozlc:;ı:ıcı II n"keo kurulunun r,rev öncesi önerdiiti tdeplerin altında. olaIttuı> 
Yapılan sözJ.e�ı:ıoye Gore: Birinci yı.l ortala,cıal&"oo tl. zaa \Le yı.lda. .. ikraııılyo ikinci yu ise, hiç bir şcy alınaıaall14ur. 
Grev oroces! !liçilerin sahip oldugu haklar ise �unlardır. . 
Ortalııtın II Ylılık bir işçin1n aylıp brüt 25°0 tl VE yılda 3 iknGll7. 

��y d�������;��tls�!nk:i�:���cY�!ç!�i��e�ırç��hl!�!tY�e�e�2t�� 
Oyso. biz iqçllcr, haklanıııu alana dek Gre\li sürdi1rıDe kararlılı&ı.nda idik. Grevin 40. cününde daha da kararlı, daha da bUinç11 bir kitle olını/j-

!::rdı��dBn:I\����!�da�O��aa�r!;Id:ilr���rr:�de yıl_dan bıkmadan fqlıt 

"ca sendika yöneticileri, 28.3.1977 tarihi aktaııu. patronla söıle/j�i i�zalıyor ve gece 04 te golip pıınkatları ve çadırı kald.ırıyor. lşçlYe hiç 
�fre�h����� ��� �z:�ı��ıı���ik:!ıa���r V!��:�d2::ı;��e�!�Ii�i:J�çıJt. larııa,y ' zorlworuz. 

�1rndi Oyo.kto.ki Grevci 14çller olarnk: sorworuz! 
l:jç1,ye sorrııııdan patronla söılcşme nasıl iı.ızalaıu.yC'r? Hiç bir açıklo.ma yapılmadan işçiden kaçarcanna Grev nasıl kaldırılıyor? 

Yöneticilerin ,1rı:;i:; olduau bu tavır DİSK in Tnbe.run SÖI: ve karar yetkisiyle llçıkCB Çel1!ft16ktedıı-. 
Teknik-i:; yöneticilerin beceriksiz. pasif tavırları iık delil! 

Spor Toto dtı sUkoda ve f'ruko Tacıekteki !şcUer bu yöneticilerin kurbaıu olmuş ve kndcrlor1,yle başbaşa bırak.llı;ıışlard.ır. 
Scndik:ırur, bu tavırlar.ı.ndan "onra kaı::ıu oyunda DISK in acıl. l:edel.�Iı:te. karalanıııııkto.d!.r. 

muz Dl�ke�d:�i���k!���!�i y��:f��lı!;�:��:p r:���;�z�e Konfederuy .. nu-
YA!lASlN OYAK iŞÇlSlIiİH �'\HLI HlIcADBLBSİ 

GREVDEıd OYU 
iŞÇILER! 

QYAK ıŞÇILERI SATIŞI rllOTES1'O
"
EOIYQR" 

OMUZ VERMESI 
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VE SONUCU 

Kurumunda çalı_ 
7. dönem toplu iş ,;özleşmesi 

uyuşmazlık ÇıkmıŞ ve 
karannın t.araf1arc.a 

üzerine grev karan alı
geçilmiştir. Grev uy
işçilerin kararlılılı ve 

etkendi. Ama grev uy
sendikanın ilgisizLi�i 

gözle görülecek kadar neLti. Bu 
i,çinin �vi sürdürmeyi 

doltunnuştu. Oysa 
saylSl 300'ün üzerin

Kurumu'nun bazı 
ballı Tez Büro-Iş 

sendikanın aynca işkolu 
ı. Yetıci sahtekar

olmasına nitmen, işkolu 
silahtı. Grevci işçiler 

idi. Grev sürerken, 
yöneticilerinin ilgisiziili ilgisiziili ilgi bir 

umutsuzlulta sevketmiş 
ş'e başvurarak yar
oldu. Yardım, "biz 
devreye girin" şek
Bu yardımın isten

Teknik-Iş sendikasının 
henüz bilinmiyol". 

yöneticilerinin greve ilgisiz
kUlım grevciler, DıSK 

olmuş, ancak olumlu bir karşılık alına
mamıştı. 

DISK yöneticilerinden olumlu bir 
karşı.lık alınamamıştı ama, DİSK derulin· 
ce akla gelen "100" ortalığı bulandır
mutan geri kalmamıştı. IGD, grev ye
rinde ve yaptılı bir forumda "ŞanJı 
AYAK grevi bizim desLeltimizde yürü
yor" diyebitmişti!... 

Grevin son haftasında, ortalılı saran 
durgunluk, işlerin sarpa sardıtım belli 
etmeye başlamıştı. Gerçekten de grevin grevin gr
40. günü saat 04.00'te grey yerine gelen 
sendika genel başkanı Turhan Ala, genel 
sekreteri Atilla Dündarlı ve AYAK genel 
müdür vekilleri Şemsettin Onlü ile Suat 
Cumhur Oktar, anlaşmaya vanldığını 
" birlikte" söyleyerek grevin bittilini bil
dirmişlerdir. Nası.l bitLi�i konusu ise 
sonradan ortaya çıkmıştır. 

IŞVERENIN VERDIKLERI 

AYAK işvereni, işvereni, işver uzlaştınna kurulu 
karannı kabul etmemiş, ancak verebile
ceklerini de, yedi sayfalık bir duyuru ile 
işçilere iletmeyi ihmal etmemişti. Uzlaş
Ltrma kurulu karanndaki hak1an benim
semeyen işçiler, bu duyuruya hiç itibar 
etmemişlerdi. Sendika yöneticilerinin 
"greve başlarsak OY AK genel kuruluna 
kadar, yani Mayıs 1977·ye kadar grey sü
rebilir" demelerine ralmen grevi başlat
tılar. 

OY AK işvererunin "şunları verebili
rim" dedikleri ile greve son verilerek im
zalanan toplu iş sözleşmesi hükümlerini 
karşılaştırmakla "satışı" hemen görmek 
mümkün. 'Anlaştık" denilen sonuçla, 
işverenin 8.2.1977 tarihinde "verebili
rim" dedikleri arasında Lek fark var: Bu 
fark, Temmuz 1978'de uygulanabilecek 
en fazla 600,- TL. ücret zammı. Uygula. 
n.bilirliRi ise, asgari ücretin artması ko
şuluna balth. En fazla 600,- TL. oluşu 
da, tesbit edilecek yeni asgari ücretle 
şimdiki asgari Ücret arasındaki farkın ve
rilecetinden. Ne kadar olacatı bugünden 
bilinmiyor. 

IŞÇiLERIN TEPKISI 

Bu sonuca işçiler haklı olarak büyük 
tepki gösteriyorlar. Tepkilerini sendika 
yöneticilerine iletiyorlar. Ama aldıklan 
karşılık çok ilginç. Tepkilerini haklı ola
rak ileLen işçileri, sendikadan ihraç et
mekle tehdit ediyorlar. Bu tehdidi başka 
bir olayla birlelitirmek gerekiyor. Birleş
tirilmesi gereken olay, işveren tarafın
dan yapılan bir hazıtlığın varlıRı. Yapı
lan hazırlık, işine &on verilmesi düşünü. 

IşçiLER NE DIYOR 

Bu sonuç, işçilerin yenilgisi değil. 
Ama sadece Dis

işçilerin 
is

işçilerin 
K imajına santarak, ona 

sılmank işçi sınıfının eknnomik-de
mokratik mücadelesinin sürdürülemeye
cetinin bir kez daha kanıtlanışı. Yalnu 
DtSK imajının yara aldılı da bir gerçek. 
Bu gerçek, bir kısım işçilerin hareketle
rine yansıyor. K&tü sonucu DısK ile öz
deşleştiriyorlar. Bu Lavrın yanlış oldu
lu, diler işçiler tarafından anlattımaya 
çalışılıyor. Kötü sonucu yaratanlann 

nGlr OY"K 1:',iC1si 

yasalaşm
DİSK'in son 
da kaybetmiş 
den-l.ş'e ait. 
na'da. İşçilerin 
DıSK üst yönetiminin 
sendika yönetimle
kaynaklanıyor. 
dilinden, 
çıkıyor. 
DISK delil, 
yönetimin 
nn yönetimi. 
yöneticileri 

16. Şub:\t tiL bo.'Ilı.)'an hBklı GREV imlZ 40_ ,ününde .sendika yönel1cllerıYle pl\tronlann &12:11 toplantuıyla. sozlc:;ı:ıcı II n"keo kurulunun r,rev öncesi önerdiiti 
Yapılan sözJ.e�ı:ıoye Gore: Gore: Birinci yı.l ortala,cıal&"oo ikraııılyo ikinci yu ise, hiç bir şcy alınaıaall14ur. 
Grev oroces! !liçilerin sahip oldugu haklar ise Ortalııtın II Ylılık bir işçin1n aylıp brüt 
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Oyso. biz iqçllcr, haklanıııu alana dek Gre\li idik. Grevin 40. iqçllcr, 40. iqçllcr, cününde daha da kararlı, daha da 
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"ca sendika yöneticileri, 28.3.1977 tarihi aktaııu. i�zalıyor ve gece 04 yöneticileri, 04 yöneticileri, te golip pıınkatları ve çadırı 
�fre�h����� ��� �z:�ı��ıı���ik:!ıa���r V!��:larııa,y ' zorlworuz. 

�1rndi Oyo.kto.ki Grevci 14çller olarnk: sorworuz! 
l:jç1,ye sorrııııdan patronla söılcşme nasıl iı.ızalaıu.yC'r? Hiç bir açıklo.ma yapılmadan işçiden kaçarcanna 

Yöneticilerin ,1rı:;i:; olduau bu tavır DİSK yetkisiyle llçıkCB Çel1!ft16ktedıı-. 
Teknik-i:; yöneticilerin beceriksiz. pasif tavırları 

Spor Toto dtı sUkoda ve f'ruko Tacıekteki !şcUer bu yöneticilerin olmuş ve kndcrlor1,yle başbaşa bırak.llı;ıışlard.ır. !şcUer şlard.ır. !şcUer 

Scndik:ırur, bu tavırlar.ı.ndan "onra kaı::ıu oyunda te. karalanıııııkto.d!.r. 
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TÖB-OER BURSA ŞUBESI 6. OLAeAN KONGRESI GEÇENLERDE 
YAPıLDı' "MAOCULARIN ŞUNLARLA YA DA BUNLARLA IŞBIRLlel . 
YAPTıKLARı" BiçiMINDEKI HAYASI2CA YALANLARı öZELLIKLE 
DEMOKRATIK KITLE öRGOTLERINDEKI HER SEçiMDEN SONRA 
KULLANMAYı ADET EDINEN KIMILERI. BU KONGREDEN SONRA DA 
AYNI YALANLARA BAŞVURDULAR. MUMU SONENLERIN TEK Çı
KAR YOLU OLAN YALAN. BU KlşlLERCE BOL BOL KULLANılıYOR. 
KENDI YALANLARl içiNDE BOeuLACAKLARI GÜNE KADAR DA YA
LAN SÖYLEMEYE DEVAM EDECEKLER. 

tahrifatı 
ne zaman 
bırakacaklar? 

Buna TöB-DER Şubeııinln 6. Olalan 
Ko.".,ı 12.3.1977 tarihinde yıpddL 
DI.an bqkanlılı lçln yıpdan .. çınderde 
Demoklul ıçın BirUk ve Demokratik 
Sol-Barış Ittifakı 177 oylı kazandL Yö
netim KunıJu için yapılan seçimde ise 
bu Ittifak oyunu 218'e çılwmuına rat
men kaybetti. 

457 kiflnln oy kullandılı kongre 150 
kiıilik bir salonda düzenlenndıti. Buna 
bir de konuklan eklersek ayakta durmak 
için bile yer kalmadıRı kola.yca anlaştlır. 

Yönetimde bulunan Demokratik Mer
keziyetçi grup, lokal giriılnde gelen üye
lere TöB-DER damlalı zarfların ıçınde 
kendi adaylannın listelerini daRıtma.şlar, 
seçimJerde bunlann kullanılacaRını söy
leıni.tlerdlr. Bunun dışında gelen konuk· 
lar arauıdan da seçme yapılarak, "ken
cm.tnden olmaym" konukJan içeri al
mak _moml,leıdlr. 

Deaıolaallk _yeıçı Gnıp 10-
çlmlon � Yolu Onobunun .. Bir
n .. D.y�ma Grubunun dettetlnl 
_ &iıdl BiıIIk ye Day ........ Gnıbu 
daha önce TöB-DER Genel Merl<ni 
ko ...... nde Demokratik Merkezlyelçl-
leıi ... 1aJa ye blöfe blfvumıakla "'çlı-
mlftL Daha ıonra lae yine bu pubu de. 
tetıeml,tI. Buna'da, bu bır ke", daha 
telaarlandı. 

Deaıoknıııi Için BiıIIk Gnıbu. batırn
_. demokrul ve öz&iirtiik miicadeleııi
nın en ,enlt tabanla yıpdm ... ,e .. ktill
ni vwıulamıt ve Demokratik Sol-Barış 
Orubu ile i1keU bır ııtifak kunnuılur. 
lIu Iltlfak. denıolaallk kllle öııuııerine 
bakıt ıÇ""'. yıyınladıtıan bildiri ve ç. 
htma procramıanyla IÇıtıadL Yine bu 
lltifak, ıııaocu .. ıo,bı altımIara karşı 
kesln tavır aldıımı, çalı 'Ima ekseninin 
kendi t.lt1es1n1n melln ve özlü ıorunla
n te,kll adecetınl vurguladı. 

Demola'" ıçın BirUk Gnıbu Imzuıy
la kongre günü TöB-DER'U öRrelmenıe
re dalıtllan bUdlrtde bu konuda şöyle 
denllmekle: "Müca4ele yürütülürken ör
gütümüztin sallıklı bir yapıya salup ol· 
ması, mtel ve nicel gtUlime çalışmalan 
yapılırken, yönetimin tabanı birleştirici 
Te topartayıcı olması gerekmektedir. 
Yanlıt tanım ve uygulama. kitlelerin mü
cadeleslnl aaptll1D.&kta. ıeriletmekte, ta· 
ban uayan f141zme koz ve fırsat vennek
!edir. Bu nedenle TÖII-DER'de maol.ı 
.. 101111 101 aapm.alanıı yönetime dam· 
ruıru vurabUmeleıinl eOleUemeUylz. 

..... Ekonomik ve DemomUk müca
dele yUıütillürken, öRretmen kitlesinln 
ekonomık ve toplumsal llIetıerl. bunla
nn poUtik nlleUl1 löz önünde lulularak 
ön plana alınmalıdır." 

Bu açıktıla namen. konıre lourlSl, 
CHP ve TIP ıompalizaııı Uerlclıeıin bir 
k.ımunın, konıre mumda " maocularla 
ıy .. çızcıyo dÜflütıeıinl anIayarak" kar· 

ıı ırubu destekledikleıi Iddia edildi. Oy
ii lltifakın oyJanrun 17'I'den 218'. ÇLk
mw blle bunu yalanlar. Kongre sırasm
da bozgunculuk yapanlann, salondan 
tımler tarafından Çıkanldılı billndlll 
halde. sonradan ittirakın bu bozguncular 
ile lıbirUl1 yapbIıDI söylemek açık ulan
mazlı.k ömelidir. Bununla kısa vadede 
avantaj salıarnu. ,kitle örgütlerinin top
lum Içinde örgütlenmesi ve gelişmesine 
darbe vunnaktır. Yönetimde veya muha
lefetle olunsa bile tabanın birlikleUeinl 
zedeleyici ve örgütün gelişmesini engelle
ylcl davranışıord.. kaçınmak gerekir. 
Yoksa başan, yönetime gelmek için her 
yola başvurulmasıyla ve hiç olmamış ve 
olamayacak olaylan dedikodu konusu 
ederek saılanamaz. 

Buısa<ia TöB-DER Şubeııinde mao
CU.,Oliist bozgunculann saYlSınll\ 10 do
layında oldulunu Buna'da herkes bili
yor. Bunlann bir kıunı konçede oy kUı
lannıadL Içlerinden bo, oy ıtanıar dı 
okSu. Bundan .oora da. ber zaman yap
ııtıan pbl. Yurue.er öı .. lmen BUdlri
ııinde: "Revlzyonlatier divanı llledltıeıi 
pbl yönetiyoıiordı". ''Blfıwı. -Ifl
mlZl (bir grup adına biri) diye lUndu" 
",kllnde çılırtkanlıtıannı gölllerdUer. 
Bunlann tecrlt edilmesinde en etkln ça
bayı yine Demokrul Için BlrUk Grubu 
löalerdi. ııtlfak bUdlriııinde "Maocu ve 
go,ı.ı alwniara karşı tavır alınıyı örfiit
,.1 sonındululumuzun eerell ııymakta
YIZ" denlldl Ittifakın çalıımı pıoçıı
mında ile "Demoluul mücadelesine 
inanmayan maceracı, ıoşist ve maocu 
yayınlara tavır alacallZ" sözü kullanıldL 
Bu sadece yazllmakla kalmayıp pratikte
ki davranışlar Ile de kanıtlandı. 

Bugünkü faşlzan uygulamalar karşısın
da kitle örgütlerine önemli görevler düş
mekte. Burjuvazi, öııütlenıne özgürmRü
nil kısmak ve var olan kitle örgütlerinin 
gelişmesini önlemek Için her çareye baş
vuruyor. Bunun karşısında, elde edilmiş 
haklan karU'lllıkla korumalı ve kitle ör
gütlerinin birliktelilını .. elamak için ça
ba sarred1lmelidir. Bunun için demokra
sl, baeımsızlık, özgürmk ve banş müca· 
deleslnden ödün vermeyerek; kitle örgüt
lert, çalışma ekseni olarak meslek ve öz
mk sorunlanm almalı, üyelerinin sosyal, 
kültürel, ekonomIk ve demokratik hakla
nnı koruyup ııeli"tlnnell, nitel ve nlcel 
,eU,meyl birlikte lillamalıdırlar. 

Buraa TöB·DER Şubeııinde Demok
rui ıçın BirUk ve Demokratik Sol-Ban, 
Gruptan, örgütlerine en küçük bır yara 

·venneden muhalefet ıörevlerinl yerine 
ııetlrdller ve eetlreceklerdlr. Gerçekleri 
dedikodu Ue saklamak mümkün olama
yacaktır. Demokrul, balınulZhk müca
delesine Inanan gruplann Ittifakı si.innek
le ve ııüreeoktir. Bu lltifak geçlcl. kııı 
vıdeU takllk bır sorun d_Iildlr. 

"Komünizmi önleme" edebiyatı 
kime yarar� 

Önceki �fta Cu",. .q.mı. CHP Genel B>ŞIanl'nın TV'deki ikinci ko
nu�rrwI yayınlandı. Konu,rmnın tutiuSlZhklarta dolu nitelili, çok deliıik 
çevreler tarafından Rözlendi. Gerici basının ynırbrı, Ec:nit'in bu tür konu� 
rmw..yla, gerçekte kendi proPJlmdabnna yanhma oId�unu aizlemediler. 
CHP'nin "köykent" Ribl projelerinin, bu partinin emekçi kitfelerdeki irmjlnı 
uyrflattılını oruya koydular. Bu gibi proielerin, ıerici p.uterin. demokrasi 
mücadelesini uen uyıf �Ikosındanu vunm aktilderini kA>Ioylqıınlıi"'l. ken
di uıemlerinden .çıkliUXll_ Köyde y. d. kentte vış.yııı emekçierin biiliin >i
kıntılarının temeli olan emperyalizm ye büyük sermıye eumenlijine karı. s0-
mut olank verile<;ek mücadele yerine, bu sıkınbluı "u�" dişlerie 
uman yitirmenin, yalnlZQ ıericilile YU3y�1 biliniyor. 

CHP Genel Bışl<ını'nın TV'deki ikinci kOflU1 ....... bir bo$kı ilÇıdın �
ha. CHP'nin "dernaktısi ınücodeIeııindekl en uyıf �Ikı" oldui ...... orayı 
koydu. CHP lideri, saI'ln saJdınlarına kM'$1 5aWUlV11ıUlnl, a.'nin "komüniz· 
mi önleyecek en JÜçlü "tem.tif· oIduju tezine d.viUXlııdL Diğ ... bir deyişle, 
"komünizmi önleme edebiyatl"nı yeniden öne üdü. 

"Komüoizmi önleme edebivatı"nın son çöıüm&emede Jwtıj güçlere YJr 
radıAı, Reçmi�te yaşanan ye günümüzde de örnekleri ntıathkb bulumbilen 
olaylarta Iwııtlandı. "Komünizmi önleme edebiyatı"na pekçok sosy� demok
rat lider başvurdu. Bununla. gerici burjuva partilerine Urşl RÜÇlenebilecekleri
ni umdular. Bu umut, kimi ı.amao başanya uI3I.Jb. Ancak, k.ırş.hi.nda cok 
şey aötiirdü. Başta, o liderter gerici partilerin saflarına. yilklaştılar. Emekçi kit

lelerin en güçlü silahı olan "emperyalizme ve faşizme karŞı birlik" silahını u· 
ylflatu. Halkın ve demokrasinin güçlerini böldü. Gerici güçler, "komünizmi 

önleme" edebiyatını, bütün ilericileri, demokratları ve yurtseverleri ezmek 

için kullandılar. 

Demokrasi mücadelesi, daha ileri bir toplum düzeni için birbirinden fark
lı görüşleri olan güçleri bir anya getiriyor. Bu güclerden her biri, demokrasi 
mücadelesi sırasında kendilerine özgü progr.ımlarınl koruyor. Demokrasi mü
cadelesinde atılan somut adımlar. tarldı programlann emekçi kitlelerce müca
dele sımıoda sınanmasını sağlıyor. Emperyalizme ve faşizme karŞı vli'ütülen 
ortak mücadeleyle birlikte vapılan eleştiri ve urtIŞm.ı, yapıcı ve geliştirici olu-
yor. 

Böylesi bir tartı�ma, demokrasi müadelesini tourwnhyor. Anak, "ko
miinizmi önleme" edebivatı bu tartışmanın Upsamına. &irrniyor. Tam tersine, 
büyük burjuvaziyle işbiriili ve isçi sınıfııu karşı d�ık tohumlu1 ekme 
anlamını aşıyor. CHP'nin, emperyalizme ye €uiune karlı pc w itbirlilini 
redde_ni. "komilnizme l<arJi olını" prekçeııiyle aizlemoye çalı""",. sa
dece "komilniZlnI ıehUke sayınl .. n" Itlne yınvor 

Kayısı kumu, slogan ve Maoaı komedi 
Ustalırmın dOnyı devrimci Iııreketine kıtkılan orUdı. Ş Imdi Çı""'" 

TiirI<iye'nin devrimci prıtiline 'kıtkı koymilkla' oy.lanıyorl..-. Kendi ufacık 
dllnyıiırı içinde yolu .urilk ileri aittiklerini zınııedlyor1ar. Ve SOn bir olayı> 
kendilerinden b'hsettinneye hak kazındıiır yine. 

Ol.y Ankır.ı'nm bir gecekondu semtinde geçiyor. SıIııIıIeyin k.pılınnı 
'ç.n gecekondu �Ikı bır .. ".ylon toro. buluyor. N.yIon -.ı.n içinden 
ise kulU kıy", çıkıyor. Ilk .ndı şışırıyorl..-• •  ncilk bışk. olaylırla birlikte bır 
anlam kazanıyor olanlar. Buı kapıların önünde ise ayakka.bı ve giyecekler de 
var. Gecekondu semtlerinde oturınıarın ili�kileri güçIUdii'. Hatta çolu zaman 
ilk....,.ı .. ve köylUl .. birlikle yerl.,irl .. ve kentte de berıbeıiiklerini SÜl'dilrilr
ler. Bu nedenle giyim eşyalannın yabancı olmachiı, diieryerierdenahrw"K 
orıya getirildiği kıSii slKede ortaya çıkıyor. 

Bu durumu alız birliii etmi�cesine �öyle deierlindiriyor gecekondu 
halkı: "Bu faşistlerin bir komplosudur." Kayısılarm de zehirli olacağına ina
nanlar onlan derhal imha ediyorlar. 

Ancak bir ba�ka nokta daha var. Aynı gece evlerin duvarlanna da buı 
malum sJoganlar yazılmış. Ve dahası, bu sloganların altında bazı harfler var. 
Bir yaym organının isimlerinin ba.ş harflerini yuarık propaganda yapmak, 
dünyanın kendi etraflarmda döndüğünü sanmalarının bir başka. belirtisi. Kendi 
arılannda tozu dumana katan küfUrleşmelerinde sürekli olarak kullandıkları 

klSJltmaları şimdi de duvartarı aktarıyorlar. Halk bu olayı faşistler larıfandan, 
devrimcileri küçük düşürmek. ama.cryla tezgahlanan bir oyun olarak niteliyor. 
Türkiye'de ortalamanın üstünde okuyan aydınların bile, 'sol adına' çıkan ya
yınların tümünün adını bilemeyeceti getçeiini gözönünde wtırsık, filJistlerin 

bu kısaltmaları bilecelini düşünmek olanaksız. 

Ancak U1kemlzde faşistlerin eksiklerini, akıl almu. bir bap.rıyla (i)  ta· 
marnlayanlar yok detil. Hem de devrimcilik adına ve maoculuk yaftasıyb. 

Ak�m1ları yatmadan önçe ka.pınlZın önüne sevclilnlz çereııerin bir lis-
tesini yapmana tavsiye olunur. Bir de baka.rsaın bu gece de sizin ka.pemu ıe-
tip 'halka inenler' ola.bilir. 
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yürütülürken ör
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gtUlime çalışmalan 
tabanı birleştirici 

gerekmektedir. 
kitlelerin mü

ıeriletmekte, ta· 
ve fırsat vennek
DER'de maol.ı 
yönetime dam· 

eOleUemeUylz. 
DemomUk müca

öRretmen kitlesinln 
llIetıerl. bunla

önünde lulularak 

halde. sonradan ittirakın bu bozguncular 
ile lıbirUl1 yapbIıDI söylemek açık ulan
mazlı.k ömelidir. Bununla kısa vadede 
avantaj salıarnu. ,kitle örgütlerinin top
lum Içinde örgütlenmesi ve gelişmesine 
darbe vunnaktır. Yönetimde veya muha
lefetle olunsa bile tabanın birlikleUeinl 
zedeleyici ve örgütün gelişmesini engelle
ylcl davranışıord.. kaçınmak gerekir. 
Yoksa başan, yönetime gelmek için her 
yola başvurulmasıyla ve hiç olmamış ve 
olamayacak olaylan dedikodu konusu 
ederek saılanamaz. 

Buısa<ia TöB-DER Şubeııinde mao
CU.,Oliist bozgunculann saYlSınll\ 10 do
layında oldulunu Buna'da herkes bili
yor. Bunlann bir kıunı konçede oy kUı
lannıadL Içlerinden bo, oy ıtanıar dı 
okSu. Bundan .oora da. bebeb r zaman yap
ııtıan pbl. Yurue.er öı .. lmen BUdlri
ııinde: "Revlzyonlatier divanı llledltıeıi 
pbl yönetiyoıiordı". ''Blfıwı. -Ifl
mlZl (bir grup adına biri) diye lUndu" 
",kllnde çılırtkanlıtıannı gölllerdUer. lllerdUer. lll
Bunlann tecrlt edilmesinde en etkln ça
bayı yine Demokrul Için BlrUk Grubu 
löalerdi. ııtlfak bUdlriııinde "Maocu ve 
go,ı.ı alwniara karşı tavır alınıyı örfiit
,.1 sonındululumuzun eerell ııymakta
YIZ" denlldl Ittifakın çalıımı pıoçıı
mında ile "Demoluul mücadelesine 
inanmayan maceracı, ıoşist ve maocu 
yayınlara tavır alacallZ" sözü kullanıldL 
Bu sadece yazllmakla kalmayıp pratikte
ki davranışlar Ile de kanıtlandı. 

Bugünkü faşlzan uygulamalar karşısın
da kitle örgütlerine önemli görevler düş
mekte. Burjuvazi, öııütlenıne özgürmRü
nil kısmak ve var olan kitle örgütlerinin 
gelişmesini önlemek Için her çareye baş
vuruyor. Bunun karşısında, elde edilmiş 
haklan karU'lllıkla korumalı ve kitle ör
gütlerinin birliktelilını .. elamak için ça
ba sarred1lmelidir. Bunun için demokra
sl, baeımsızlık, özgürmk ve banş müca· 
deleslnden ödün vermeyerek; kitle örgüt
lert, çalışma ekseni olarak meslek ve öz
mk sorunlanm almalı, üyelerinin sosyal, 
kültürel, ekonomIk ve demokratik hakla
nnı koruyup ııeli"tlnnell, nitel ve nlcel 
,eU,meyl birlikte lillamalıdırlar. 

Buraa TöB·DER Şubeııinde Demok
rui ıçın BirUk ve Demokratik Sol-Ban, 
Gruptan, örgütlerine en küçük bır yara 

·venneden muhalefet ıörevlerinl yerine 
ııetlrdller ve eetlreceklerdlr. Gerçekleri 
dedikodu Ue saklamak mümkün olama

lelerin en güçlü silahı olan "emperyalizme ve faşizme karŞı 
ylflatu. Halkın ve demokrasinin güçlerini böldü. Gerici 
önleme" edebiyatını, bütün ilericileri, demokratları ve 
için kullandılar. 

Demokrasi mücadelesi, daha ileri bir toplum düzeni için 

lı görüşleri olan güçleri bir anya getiriyor. Bu güclerden 
mücadelesi sırasında kendilerine özgü progr.ımlarınl koruyor. 
cadelesinde atılan somut adımlar. tarldı programlann programlann pro emekçi 
dele sımıoda sınanmasını sağlıyor. Emperyalizme ve faşizme 

ortak mücadeleyle birlikte vapılan eleştiri ve urtIŞm.ı, yapıcı 
yor. 

Böylesi bir tartı�ma, demokrasi müadelesini tourwnhyor. 
miinizmi önleme" edebivatı bu tartışmanın Upsamına. 
büyük burjuvaziyle işbiriili ve isçi sınıfııu karşı d�ık 
anlamını aşıyor. CHP'nin, emperyalizme ye €uiune karlı 
redde_ni. "komilnizme l<arJi olını" prekçeııiyle aizlemoye 
dece "komilniZlnI ıehUke sayınl .. sayınl .. sayınl n" Itlne yınvor 

Kayısı Kayısı Ka kumu, slogan ve Maoaı 
Ustalırmın dOnyı devrimci Iııreketine Iııreketine Iıırek kıtkılan orUdı. 

TiirI<iye'nin devrimci prıtiline 'kıtkı koymilkla' oy.lanıyorl..-. 
dllnyıiırı içinde yolu .urilk ileri aittiklerini zınııedlyor1ar. 
kendilerinden b'hsettinneye hak kazındıiır yine. 

Ol.y Ankır.ı'nm bir gecekondu semtinde geçiyor. 
'ç.n gecekondu �Ikı bır .. bır .. bır ".ylon toro. buluyor. N.yIon 
ise kulU kıy", çıkıyor. Ilk .ndı şışırıyorl..-• •  ncilk • •  ncilk • •  bışk. 
anlam kazanıyor olanlar. Buı kapıların önünde ise ayakka.bı 
var. Gecekondu semtlerinde ototo urınıarın ili�kileri güçIUdii'
ilk....,.ı .. ve köylUl .. birlikle yerl.,irl .. ve kentte de berıbeıi
ler. Bu nedenle giyim eşyalannın yabancı olmachiı, d
orıya getirildiği kıSii slKede ortaya çıkıyor. 

Bu durumu alız birliii etmi�cesine �öyle deierlindiriyor 
halkı: "Bu faşistlerin bir komplosudur." Kayısılarm de 
nanlar onlan derhal imha ediyorlar. 

Ancak bir ba�ka nokta daha var. Aynı gece evlerin 
malum sJoganlar yazılmış. Ve dahası, bu sloganların altında 
Bir yaym organının isimlerinin ba.ş harflerini yuarık 
dünyanın kendi etraflarmda döndüğünü sanmalarının bir 
arılannda tozu dumana katan küfUrleşmelerinde sürekli 

klSJltmaları şimdi de duvartarı aktarıyorlar. Halk bu olayı 
devrimcileri küçük düşürmek. ama.cryla tezgahlanan bir 
Türkiye'de ortalamanın üstünde okuyan aydınların bile, 
yınların tümünün adını bilemeyeceti getçeiini gözönünde 
bu kısaltmaları bilecelini düşünmek olanaksız. 

Ancak U1kemlzde faşistlerin eksiklerini, akıl almu. 
marnlayanlar yok detil. Hem de devrimcilik adına ve maoculuk 
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METIN ÇULHADOLU 

Burjuva pohtikası, son günlerde Türkiye'de ince
likli manevralan. çeşitli nitelik ve kalitedeki ayak 0-
yunlan ile oynanıp, uygularup duruyor. özellikle 
geçtigimiı ay içinde kızışan erken seçim manevra· 
lan. Türkiye'nin siyasal yaşamında, burjuva politi
kasının en açık, en sivri. en belirgin örneklerini ser
giliyor. 

Burjuva politikası, bir yanı ile bıkhncı bir ni
teli�e de sahip. Oyup bitenleri, ortada dönenleri 
anlamak, zaman zaman çok güçleşiyoı. Bıktıncı 
olan bu. Bıkkınlık, bir tanımı da beraberinde getir
di: "Arapsaçı". Erken seçim konusunda� gelişme 
ve karşılıklı suçlamalann tanımı, bun1an "arapsaçı" 
na benzeterek yapıldı. 

BU RjUVA POliTiKASı NASIL TANıMLANMALI? 

. Işler niçin zaman zam.an arapsaçına dönüyor'? 
Cevaba, politikanın kaynagındaJti suuftan başlamak 
gerekiyor. 

Burjuvazi, egemenlilim sürdünne ulraşı veriyor. 
Her yerde böyle. Türkiye'de burjuvazi, kendi iç çe. 
lişkilerini bir yana iterek, sosyalist harekete karşı 
kendi Içinde oluşturdulu bir politik birlik ile müca· 
delesini veriyor. Ancak, Türkiye'nin başka özellikleri 
de var. Türkiye kapitalizminin birikmiş iç ve dı, so
runlan ve bu sorunlann ulaştılı boyutlar. Thrkiye 
burjuvazisinin egemenlitini sürdürme utraşlD1 çok 
yakından etkiliyor. Bu sorunlar ve boyuUan. burju
vazinin ulraşını hem uzun, hem d� �&iO dön�md� 

çok yakından "ye olanca ıtınıtı ile belirliyor. Türkiye 
burjuvazisi. birikmiş iç w dış sorunlannın, kısa ve 
uzun dönemli hesap ve hedeflerinin ışıtında çözüm
leme yapıyor. Sorunlar büywükçe. bu çözümlemele
rin ışıtında. uzun dönemli stratejinin yanısıra. kısa 
dönemli manevralar da büyük önem kazanıyor. Baş· 
ka deyişle. Türkiye kapitalizminin sorun1an "günü 
gününe "yaşamayı da burjuvazi için bir sorun haline 
getiriyor. Sorunlar büyüdükçe. burjuvazinin tercihleri 
sürekli detişen ve oynak bir nitelik kazanıyor. 

Bir örnek. MC dönemi. Daha da öncesi, MC'nin 
kuruluşu. Herkes t.arafından biliniyor. CHP- MSP 
koalisyonunun bozulmasından sonıa, burjuvazi erken 
seçim istemedI. Ne istediklerini de açık açık söyledi
ler: çözüm bekleyen sorunlar vardı; bu sorunlan çö
zecek hükümet istiyorlardı; daha yaygın bir deyişle 
"rcra.at" istiyorlardı, "icraat hükümeti" istiyorlardı. 
MC'nin bu " icraat bükümeti" oldutunu da açık açık 
söylediler. 

DEGI!>EN NE ? 

Şimdi de erken seçim istiyorlar. Erken seçim is
teklerini, "icraat hükümeti" I�tekleri kadar açık bir 
biçimde savunuyorlar. Tümü. erken seçimin yararla· 
nndan dem vuruyor. 

Ne delişU? Burada, MC'nln icraabru tamamlama
sı ile birlikte, bir de burjuvazinin politik kadrolanm 
düşünmek gerekiyor. Burjuvazi, eçemenlllini siyasal 
partileri aracılıtı ile sürdürüyor. Burjuvazinin siyasal 
partilerinin burjuvaziden şu ya da bu ölçüde dell�n 
"politik çizgi." leri var. Yine burjuvaziden şu ya da 
bu ölçüde batımsız politik manevra alanlan var.Bur· 

juva politikasını. bütün bunlann bileşimi. çakışma öL
çüsü oluşturuyor, belirliyor. 

MC'nin kuruluşu. burjuvazinin. politik kadroian
nın bir kesimini iktidara oturlması. Kısa dönemli ol· 
malanna karşılık önemi yadsmamayacak ekonomik 
çıkartan savurunalan ve politik hedefler için burjuvazi 
MC'yi iktidara oturtuyor. Bu. dönemde "erken seçim" 
den söz yok. MC, burjuvazinin istediklerinin tümünü 
veriyor. Burjuvazinin ekonomik çıkartan ,açısmdan 
gerekli her türtü "icraat" yapılıyor. 

Istekler karşıland.lkça. burjuvazi için MC'nin 
göreli öneml azalıyor. Bıujuvazi aldıkça, MC tüke ni
yor. Artlk burjuvazi başka hesaplar peşindedir. Eko
nomik hesaplarla birlikte. politik kadrolanmn kendi· 
sine çok daha balımlı bir çizgide tutulmas.ı gereti. 
sonunda MC'nin tükenmişlill ile birleşince burjuvazi 
"erken seçim" diyor. Böylece dün icnat isteyen ege
men $lIu! sözciierini. bu kez erken seçimin yararlann
dandemvururken görüyoruz. 

BURjUVA POLITIKASı VE SOSYALISTLER 

Burjuvazinin politikasa, bu. Kimilerinin küçümse
me yı da tiksinti ile 've "solculuk" adına bir kenara 
ittikleri politika. 

Oysa, bütün bu yönleri ile burjuva politikası sos
yalistleri de ilgilendirilyor. Çünkü sosyalistler ay'da 
yaşamıyor. Sosyalistler, burjuva politikasını dikkatle 
izleyerek, kendi uzun ve kısa dönemli hedefleri açısın
dan bu politikayı ve bu politikada yer alanlan etkile
rnek zorundalar. 

Bu ma, kendilerine "solcu" ya da "sosyalist" 
diyenleri ikl kesime ayırmak gerekiyor. Bir kesim. b� 
tünü ile politikanın dışında oldutu için burjuva poli
tikasının dı dışmda. Yani. politikayı. işçi sınıfının Çı' 
kartan dotrultusun$, etkilernek üzere ne güçleri ne 
de niyetleri var. Halkın da bütünü ile dışında olduldan 
için. burjuva politikwnın kitleler üzerindeki etkileri 
üzerinde de kala yonnuyodar. Bu etkileri kırmak i
çin, burjuYa politikasını izleme zorunluluRunun far
kında bile detiller. Bütün dertleri birbirleri ile. Karşı
lıklı " eleştiri getirip" solculuk yapıyorlar. 

Sayıca daha çolunluku olanlann konumu ise 
başka. Bunlar. burjuva politikasının içine gömülüp. ü
zerinde kalmayı başaramayanlar. TUrkiye'de. solculuk 
ve sosyalizm adına aWacak ne kadar adım varsa. bun· 
lann tümünü burjuva partilerinden birinin iktidara gel
mesine batlı gördükleri için. burjuva politikasının bu 
kesimi içine gömillüp kahnış durumdalar. 

Ancak Iki kesimin de ortak bir yanı var: Sosya· 
Listlerin • burjuva politikası üurinde etkili olabilmele· 
rine karşı çıkmak. Şu ya da bu' gerekçe ile. Birinci 
kesim dill yapb bugün de yapıyor. "Burjuvazinin si
lahlannı kullanmama" ya da "parlamentarlzmin bata
Rına gömillme" gibi umaolarta. sosyalistlerin burjuva 
poliUkasını kitlelerin ome",', ile etkileme çabalanna 
karşı çıkblar. çıkıyorlar. KiUeleri harekete geçirere'k 
burjuva politlk8SJrun etkUenebileceRini. burjuva parti
lerinin beHdi bir kesimine belirli koııumlann dayaWa
bilecetini kabul etmediler, etmiyorlar. 

Ikinci kesim ise başka ve sözde "haklı" gerekçe· 
lerle. yine sosyalisUerin etkinlik alanını daraltma ça
bası içinde. Sosyalizmin, baltnnsız bir etken olarak 

olaylann gidişini etkilemesini. kiUeleri kendi gücü o
ranmda harekete geçirerek burjuvazinin parti ve ku
rumlannı etkilemesini "hiç oimazsa bu döoemde" 
istemiyorlar. " Gözbebeklerinin" zedelenecelinden 
korkuyorlar. " CHP'nin kayıtsız şartsız desteklenme
si" tezi bunun için ileri sürülüyor. 

BURjUVA �OLlTiKASI VE ERKEN SEçiM 
öYKüSü 

Sosyalistlerin deterlendinne ve Önerileri iie bur
juva politikacılannın izledikleri çizgi arasındaJti fark
lılıklara verilebilecek en iyi örneklerden biri. erken 
seçim isLek ve önerilerinin bugüne kadarki gelişim çiz
gisini sergilemek. 

Sosyalistlerle burjuva politikacılan arasında, araç 
ve amaç konusundaki farklılıklann siyasal gelişmelere 
damgasını nasıl vurdutunu erken seçim konusundaki 
gelişmelerde yakından izlemek mümkün. Bir gözlemle 
başlamak gerekiyor: Bir dönem. sosyalistler de. bur· 
juva politikacılan da erken seçim istediler. Sosyalist
ler erken seçimi. faşist tmn.anqm sonı erdiril� 
mkede can güvenUlinin sae;lanmau için istediler. Bir 
başka deyişle sosyalistler erken seçimi, AlC'nin ilrti· 
dardlJll düşüriilmeai hedefi ile olan Dişldleri aÇlSlDdaD 
.1. ald�ar. T"Urkiye Işçi Puiial. bütün bu hedenere 
yönelik olarak erken seçimin gerçekçi ve geçerlı 
biI hedef olduRunu VUJ'(Uladı. 

CHP'nin erken seçim öyküsü ise daha batka. 
CHP'de "erken seçimin iyi olacalını" zaman zaman 

söyledi. Ancak erken seçimi hiç bir zaman yukanda 
delinilen hedenerle olan ilişkisi açısından detertea
dinnedi. CHP erken seçimi bütünüyle CHP'nin iktidara 
gelme olasılıklan aç1sından elelerlendirdi. BunUD D
nucunda. erken seçim talebi ile birlikte MC'nin dÜlÜ
rülmesi hedefine yönelik istek ye girişimler de bUYÜk 
zig zaglar gösterdi. 

Baştan başlanma fÖYle: CHP. MSP Ue  ........ 
koalisyondan ııynlırten. bır erteıı oeçlmbı taçuuima 
oldutunu laJUyordu. Erken .çlmi bçıııılma ...... 
sının temelinde iae buıju'fUlyl. burjuftlJDbı ka d� 
nemli hedenerini ft diler burjuft partileriDl yetıertı.e. 
tanımama yabyonlu. Bwjuvaziyl tanımayu CHP , ik
tidar hesaplan içinde.koalisyoııdan oynlarak '\Wtlye' 
nin en anti-demokratik. bakıa iktidanoı yoUan aça
yordu. 

BURjUVAZININ HESAPLARI 

Burjuvazi tanınmadıRı için. burjuYa PaıtUeri ara
sındaki çelişkiler abartıldı. Burjuvazinin büyüt önem 
taşıyan kısa dönemli ekonomik "ye politik Çıkartan 
açısından bu partilerin bir araya gelebilecett hesap 
edilmedi. Ed.ilemezdl. 

MC kuruluncaya kadar. MC'nin kurulup lÜWa· 
oyu almas,na kodu. başka bir hükümet oluılıtı ırör
mediei. kaçındmız gömülü erken seçimden de &ek 
başına iktidar olarak çıkacaRından emin oldulU lçia 
CIiP sürekli erken seçim istedi. örnekleri çok çetitU. 

1975 yılı Mart ayının başında, öoce "erb.n •• 
çim koşulu ile milli koalisyon" almaşıtı üzerine &1-
dildi. 5 Mart'ta Ecevit. erken seçim koşuıu ile kuna
lacak "her türlü " hükümete yardımcı olacaklanm 
yineliyordu. 6 Mart'ta AP erken seçime çalnldı. E
cevit. daha sonralan gündeme �Ien "&eknomtlar 
ve DP" fonnülüne de yine erken seçim ko,uıu De 
hazır olduC:unu belirtiyordu. Nihayet 14 Mart'ta 
CHP iki ay sonra se�imJere gidilmesi ko,ulu lle 
Demirel başkanlılında kurulacak bir hükümete ü
ye verebilecelini açıklıyordu. 

Erken seçim hükümeti olmadı. ÇiKIkü burju
vazinin çıkartan. MC gibi olanak varken. bu olan. 
Iİ sonuna kadar kullanmayı gerektiriyordu. "rurkiye 
burjuvazisi. 1977 seçimlerine kadar uzanan süreyi. 
kendi sınlCsal çıkarlannı sonuna kadar. pefYUUCl ft 
eksiksiz olarak. uygulayacak bir hükümet araıufJ 
Içindeydi. yaınızca "aracılar" ya da "tüccarlu" de
RiI. burjuvazinin tümü. MC. burjuvazinin bu araDIf1' 
nın ürünü oldu. 

Burjuvazinin, MC almaşıtı karşısında "her ae 
pahasına olursa olsun Ecevit hükünleU" diye bir der-
di olmadıemı unutan Ecevit 1975 yılının Mart IYIDda �i 

içinde kızışan erken seçim manevra· 
siyasal yaşamında, burjuva politi

en sivri. en belirgin örneklerini ser

politikası, bir yanı ile bıkhncı bir ni
teli�e de sahip. Oyup bitenleri, ortada dönenleri 

zaman çok güçleşiyoı. Bıktıncı 
Bıkkınlık, bir tanımı da beraberinde getir

Erken seçim konusunda� gelişme 
suçlamalann tanımı, bun1an "arapsaçı" 

yapıldı. 

POliTiKASı NASIL TANıMLANMALI? 

Işler niçin zaman zam.an arapsaçına dönüyor'? 
politikanın kaynagındaJti suuftan başlamak 

egemenlilim sürdünne ulraşı veriyor. 
Türkiye'de burjuvazi, kendi iç çe. 

yana iterek, sosyalist harekete karşı 
Içinde oluşturdulu bir politik birlik ile müca· 

Ancak, Türkiye'nin başka özellikleri 
kapitalizminin kapitalizminin kapitalizmin birikmiş iç ve dı, so

sorunlann ulaştılı boyutlar. Thrkiye 
egemenlitini sürdürme utraşlD1 çok 

etkiliyor. Bu sorunlar ve boyuUan. burju
hem uzun, hem d� �&iO dön�md� 

olanca ıtınıtı ile belirliyor. Türkiye 
birikmiş iç w dış sorunlannın, kısa ve 

uzun dönemli hesap ve hedeflerinin ışıtında çözüm
Sorunlar büywükçe. bu çözümlemele

uzun dönemli stratejinin stratejinin strate yanısıra. kısa 
manevralar da büyük önem kazanıyor. Baş· 

Türkiye kapitalizminin sorun1an "günü 
da burjuvazi için bir sorun haline 

Sorunlar büyüdükçe. büyüdükçe. bü burjuvazinin tercihleri 
oynak bir nitelik kazanıyor. 

örnek. MC dönemi. Daha da öncesi, MC'nin 
Herkes t.arafından biliniyor. CHP- MSP 

bozulmasından sonıa, burjuvazi erken 
Ne istediklerini de açık açık söyledi

bekleyen sorunlar vardı; bu sorunlan çö
istiyorlardı; daha yaygın bir deyişle 

istiyorlardı, "icraat hükümeti" istiyorlardı. 
craat bükümeti" oldutunu da açık açık 

DEGI!>EN NE ? 

erken seçim istiyorlar. Erken seçim is
hükümeti" I�tekleri kadar açık bir 

savunuyorlar. Tümü. erken seçimin yararla· 
vuruyor. 

Burada, MC'nln icraabru tamamlama
bir de burjuvazinin politik kadrolanm 

gerekiyor. Burjuvazi, eçemenlllini siyasal 
aracılıtı ile sürdürüyor. Burjuvazinin siyasal 

nın bir kesimini iktidara oturlması. Kısa dönemli ol· 
malanna karşılık önemi yadsmamayacak ekonomik 
çıkartan savurunalan ve politik hedefler için burjuvazi 
MC'yi iktidara oturtuyor. Bu. dönemde "erken seçim" 
den söz yok. MC, burjuvazinin istediklerinin tümünü 
veriyor. Burjuvazinin ekonomik çıkartan ,açısmdan 
gerekli her türtü "icraat" yapılıyor. 

Istekler karşıland.lkça. burjuvazi için MC'nin 
göreli öneml azalıyor. Bıujuvazi aldıkça, MC tüke ni
yor. Artlk burjuvazi başka hesaplar peşindedir. Eko
nomik hesaplarla birlikte. politik kadrolanmn kendi· 
sine çok daha balımlı bir çizgide çizgide çizg tutulmas.ı gereti. 
sonunda MC'nin tükenmişlill ile birleşince burjuvazi 
"erken seçim" diyor. Böylece dün icnat isteyen ege
men $lIu! sözciierini. sözciierini. söz bu kez erken seçimin yararlann
dandemvururken görüyoruz. 

BURjUVA POLITIKASı VE SOSYALISTLER 

Burjuvazinin politikasa, bu. Kimilerinin küçümse
me yı da tiksinti ile 've "solculuk" adına bir kenara 
ittikleri politika. 

Oysa, bütün bu yönleri ile burjuva politikası sos
yalistleri de ilgilendirilyor. Çünkü sosyalistler ay'da 
yaşamıyor. Sosyalistler, burjuva politikasını dikkatle 
izleyerek, kendi uzun ve kısa dönemli hedefleri açısın
dan bu politikayı ve bu politikada yer alanlan etkile
rnek zorundalar. 

Bu ma, kendilerine "solcu" ya da "sosyalist" 
diyenleri ikl kesime ayırmak gerekiyor. Bir kesim. kesim. kesi b� 
tünü ile politikanın dışında oldutu için burjuva poli
tikasının dı dışmda. Yani. politikayı. işçi sınıfının Çı' 
kartan dotrultusun$, etkilernek üzere ne güçleri ne 
de niyetleri var. Halkın da bütünü ile dışında olduldan 
için. burjuva politikwnın kitleler üzerindeki etkileri 
üzerinde de kala yonnuyodar. Bu etkileri kırmak i
çin, burjuYa politikasını izleme zorunluluRunun far
kında bile detiller. Bütün dertleri birbirleri ile. Karşı
lıklı " e" eleştiri getirip" solculuk yapıyorlar. 

Sayıca daha çolunluku olanlann konumu ise 
başka. Bunlar. burjuva politikasının içine gömülüp. ü
zerinde kalmayı başaramayanlar. TUrkiye'de. solculuk 
ve sosyalizm adına aWacak ne kadar adım varsa. bun· 
lann tümünü burjuva partilerinden birinin iktidara gel
mesine batlı gördükleri için. burjuva politikasının bu 
kesimi içine gömillüp kahnış durumdalar. 

Ancak Iki kesimin de ortak bir yanı var: Sosya· 
Listlerin • burjuva politikası üurinde etkili olabilmele· 
rine karşı çıkmak. Şu ya da bu' gerekçe ile. Birinci 
kesim dill yapb bugün de yapıyor. "Burjuvazinin si
lahlannı kullanmama" ya da "parlamentarlzmin bata
Rına gömillme" gibi umaolarta. sosyalistlerin burjuva 
poliUkasını kitlelerin ome",', ile etkileme çabalanna 
karşı çıkblar. çıkıyorlar. KiUeleri harekete geçirere'k 
burjuva politlk8SJrun etkUenebileceRini. burjuva parti
lerinin beHdi bir kesimine belirli koııumlann dayaWa
bilecetini kabul etmediler, etmiyorlar. 

mkede güvenUlinin 
başka deyişle sosyalistler 
dardlJll düşüriilmeai riilmeai rii hedefi 
.1. ald�ar. T"Urkiye Işçi T"Urkiye Işçi T"
yönelik olarak erken 
biI hedef olduRunu VUJ'(Uladı. 

CHP'nin erken seçim 
CHP'de "erken seçimin 
söyledi. Ancak erken 
delinilen hedenerle olan 
dinnedi. CHP erken seçimi 
gelme olasılıklan aç1sından elelerlendirdi. 
nucunda. erken seçim 
rülmesi hedefine yönelik 
zig zaglar gösterdi. 

Baştan başlanma
koalisyondan ııynlırten. 
oldutunu laJUyordu. Erken .çlmi bçıııılma ...... 
sının temelinde iae buıju'fUlyl. 
nemli hedenerini ft diler burjuft 
tanımama yabyonlu. 
tidar hesaplan içinde.koalisyoııdan 
nin en anti-demokratik. 
yordu. 

BURjUVAZININ 

Burjuvazi tanınmadıRı 
sındaki çelişkiler abartıldı. 
taşıyan kısa dönemli 
açısından bu partilerin 
edilmedi. Ed.ilemezdl. 

MC kuruluncaya 
oyu almas,na kodu. 
mediei. kaçındmız gömülü 
başına iktidar olarak 
CIiP sürekli erken seçim 

1975 yılı Mart ayının başında, 
çim koşulu ile milli 
dildi. 5 Mart'ta Ecevit. 
lacak "her türlü " hükümete yardımcı olacaklanm 
yineliyordu. 6 Mart'ta 
cevit. daha sonralan 
ve DP" fonnülüne de 
hazır olduC:unu belirtiyor
CHP iki ay sonra se�imJere 
Demirel başkanlılında 
ye verebilecelini açıklıyordu. 

Erken seçim hükümeti 
vazinin çıkartan. MC 
Iİ sonuna kadar kullanmayı gerektiriyordu. 
burjuvazisi. 1977 seçimlerine 
kendi sınlCsal çıkarlannı 
eksiksiz olarak. uygulayacak 
Içindeydi. yaınızca "aracılar" 
RiI. burjuvazinin tümü. MC. 
nın ürünü oldu
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GIZ 
ziyaret etti ei İngiltere'de basın mensuplanna "seçim
lerden sonra başbakan alaeaRım kesin, onun için di
ler partiler seçim istemiyor" diyordu. 

ERKEN SEçiM ÖYKÜSÜ SÜRÜYOR 

lIgin olan nokta şu: MC'nin kurulması ile birlikte 
CHP'ni" erken seçim merakı da yavaş yavaş söndü. 
Niçin? Burjuva politikasının özelliklerinden biri de 
burada yabyor. MC iktidan ile birlikte, CHP'nin ikti· 
dar olma ümidi de söndü. CHP'nin iktidar olabilme 
olasılıkIannın görünmediRi bir dönemde, MC'nin dü
şürülmesi ve MC'ye karşı muhalefet girişimlerini nasıl 
sıkı sıkıya, ancak kendi iktidar olasıLıkImnm yakın 
ufukta görünmesine balladılı böylece ortaya çıktı. 
CHP, MC'nin iktidardan düşürülmesi gereline, yalnız· 
ca kendi iktidan açısından delil, bütün boyutlan 
ile birlikte kavrayamadıeı için bu hedefe yönelik 
eylemlerde de yetersiz kaldı. Erken seçim, MC'nin 
iktidardan düşürülmesi ile deeil, CHP 'nın iktidar 
olma olasılıklan ile ilgiliydi onlara göre. 

Bu düşüncenin örnekleri çok. 29 Nisan 1975 
tarihli Milliyet gazetesinde Abdi ıpekçi Ecevit'in 
görüşlerini alıyor. Diyalog şöyle: 

"İpekçi - Ekimde senato yenileme seçimleri ya
pdac:ak. 

"Ecevit - Evet. 
"ıpekçi - O seçim sonuçlan Halk Partisi'nin ke· 

lin bir zaferi ile sonuçlanırsa, bu bazı demokratik ül
kelerdeki modeller dikkate alınacak deniyor ki� Halk 
Partisi'oin haklı olarak seçimi yenileme talebini or
taya koynıasmı ve bunu di�er tara!ın kabulünü ge
rektirir. Siz bu düşüncede misiniz? 

"Ecevit - Tabi bu, dedi�iniz gibi, demokratik 
elçilerle do�ru olan birşeydir. Ama Türkiye'de her
kes demokratik ölçiiere bu anlamda tam uymuyor." 
(Lideder Ne diyor, MilUyeı , 29 Nisan 1975) 

SOSYALISTLERIN OEGERLENOIRMESI 

Demokratik ölçülere uyanlar ve uymayanlar ... 
MeRIe yalnızca bu mu? Böyle ise en azından 

CHP'nin 1975 senato seçimleri sonucunde erken se
çbn konusunun yeniden üzerine gitmesi gerekirdi. 
Gitmedi. Karşı tarafın "demokratik ölçülere uyup 
uymayacalı" beUl olmadan CHP konunun üzerine 
p.medi. 

Niçin gıtmedi'( Cevap açık olmalı. 1975 senato 
Itçimlerindeki gelişme, CHP 'nin bekledili boyullara 
ulafmadı. CHP'nin bekledili artıŞı sallayamaması, 
te AP'nin belirli bir silkiniş göstennesi, CHP'nin ik
üdar olasılılına gölge düşürdü. Bu gölge ile birlikte, 
cerek MC'nin d�ürülmesi, gerekse erken seçim CHP 
için geride kaldı. Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı 
BehJce Boran, Yürüy�'e verdili demeçte durumu 
fÖyle deeerlendiriyordu: 

"Oylann bu dalılınu karşısında, AP'de CHP'de 
erken seçime gitmekten kaçınır sarunz. MC hükü
meti devam edebilir. Oylann iki büyük partide top· 
lanmasJ, CHP-AP koalisyonu isteyen çevrelerin bu 
yönde baskı ve etkisini artırabilir." (Yürüy� sayı: 
27, 15 Ekim 1975) 

Gerçekten de böyle oldu. MC o günden bu ya· 
na iktidarda. GeçtilimiZ günlerin alevlenmesi bariç, 
M ve CHP'den erken seçim sesi çıkmadı. Bunun 
yerine M ile CHP 'yı bir araya getinneye çalışan çev
relerin girişimleri yolunluk kazandı. 

özetJe, CHP'nin özellikle 1975 senato seçimle
rinden sonraki tutumu, erken seçimi yalnızca kendi 
iktidar olasılıklan ile ilişkili olarak deeerlendirdilini, 
MC'nin iktidardan düşürülmesinin CHP için ciddi bir 
sorun oluştunnadılını bütün açıklıeı ile gösteriyor. 

"Muhalefette olmanın avantajlan" hesabının da 
CHP'nin bu politikasını etklledi�i açık. Gerçekten 
de CHP, "muhalefette olmanın avantajlannı" MC' 
nin iktidardan düşürülmesi hedefine yelledieı sürece 
etkin bır demokratik muhalefet oluştunnaktan uzak
laştı. CHP 'nin MC dönemindeki çizgisini alırlıklı ola
rak bu hesap belirledi. 1975 seçimlerinden sonra sos
yallatJer bu kon�dak1 uyanlannı şöyle yapıyorlardı: 

"M ve MC erken seçim istemeseler de şartlar 
bu.nu gündeme «etirebillr. Salın daha etkin ve belirgin 

bir biçimde geriletilcbilmesi için genel seçimler 1977 
beklenmeden yapılmalıdır. CHP, muhalefette olma
nın avantajlan hesabına iltifat etmeyip erken seçim 
istemelidir." (Behice Boran, Seçimler ve Sonrası, 
Yürüyüş sayı : 28 21 Ekim 1975) 

"Demirel'in ,başında bulundueu bir hükümet ik· 
tidarda bulundulu sürece faşizan rejim günden güne 
pekişecek, kemikteşmeye doeru gidecektir. Bunu ön· 
Iemeye çalışmak tüm demokratik, ilerici sol güçlerin 
güncel, ivedi görevidir. Bunun için de hedef, erken 
genel seçimdir." (TİP Genel Başkanı Behice Boran 'ın 
Partisinin Beykoz ilçesinde yaptıeı konuşmadan, 
25.10.1975) 

·'ERKEN SEçiM", ERKEN SEçiM M i ?  

B u  dönemde erken seçim, sosyalisUer için MC' 
nin düşürülmesine ilişkin bir olgu olarak vuıgulanır
ken, dieerleri için "geçmiş gitmiş" bir ÇıkıŞ yolu 
olarak gerilere ba.kJlıp anılıyor. CHP Genel Başkanı 
Ecevit, 17 Ekim 1976'da, parti meclisi toplantısında 
yaptılı konuşmada bunu açıkça söylüyor: 

''Türkiye'yi hükümet bunalımından: ekonomik 
bunalımdan, siyasal bunalımdan kurt.annak için erken 
seçim zonınlu hale geldiAi noktada seçimden kaçan, 
milletten kaçan bir kimse şimdi aczi bir kez daha or
taya Çıkınca orduyu yardıma çaeınyor. Geçen gün 
söylediRim gibi erken seçim arhk geride kaldL Seçim 
ydın. artık girdik. Günü geldi�inde, büliaı engelleme· 
lere karşın seçim yapılacaktlr." (Cumhuriyet ıa Ekim 
1976) 

Sonra, geride kalan erken seçim bu kez "erken 
seçim" olarak yeniden gündeme geldi. Arb.k erken se
çim olmaktan çıktıktan sonra gimdeme geldi. MC'nin 
iktidardan düşürülmesi bedeftnden bi1ünü ile soyut
landıktan sonra gündeme geldi. Şimdi bunun öykü
sünü izlemek gerekiyor. 

önce şunu vurgalamak gerekli: MC iktidan gibi 
"erken seçim" istekleri de burjuvaziden kaynaklandı. 
Erken seçim olmaktan çıkmış bir "erken seçlm"in 
burjuvazi için bir çok yaran vardı.-Ostelik burjuvazi
nin bu isteei AP'nin partisel çıkarlan ile çakıştı. Bur
juvazinin tercihi, AP'nin partisel çıkarlan aracılıeı ile 
CHP'yi "erken seçim" konusunda köşeye sıkıştırmak 
üzere devreye sokuldu. 

Birincisi, "erken seçim" isteyip istememek, se· 
çime gidilecek hükümetin nitemlini çok geri plana 
itecek biçimde bir "erkeklik meselesi" olarak abar
Wdı. Böylece ilk olarak bu tuzae. düşecek olanlann, 
seçim hükümetinin niteliei konusunda gösterebilecek
leri titizliRln önüne geçiJmiş oldu. 

Ikinciıi, burjuvazinin tercihi ile DgiU. Seçim hü
kümetinin nitetlRi unutturulduktan sonra, burjuvazi, 
MC'den beklediklerinin tümünü almış durumda. Ar
bk burjuvazinin 1977 Ekim'ine kadar MC iktidan 
istemesinin ekonomik gerekçeleri ortadan kalkmış 
bulunuyor. MC'nin Ekim ayına kadar sünnesinin, MC 
açısından özel ve önemli bir ekonomik anlamı kalma
dı. 

Burjuvazinin bu tercihlerinden kaynaklanan po
litika, Al' aracılıRı Ile başanh bir biçimde CHP'ye 
dayaWdl. Buradan itibaren CHP adım adım gerçekli
Rini yitirmiş bir erken seçim köşesine, üstelik "bu 
hükümeUe de gideriz" dedirtiJerek ·sıkIŞtmJdl. 

CHP'nin, yeni bir hükümet fonnülü Ile gerçek-

le,tlrilecek Ekim seçimlerinden yana oldutunu dü
şünmek mümkün. Ancak, CHP'nin izledili politika 
bu istekle tutarlı tavırlann alınmasını engelledi. Şöy
le: CHP, riskli bir kumar oynadı. Erken seçimden ya
na görünerek, MC'yi kendi içinden çözecelini düşün
dü. Bir başka deyişle CHP'nin hesabı, AP ile birlikte 
erken seçimden yana görünerek MSP'yi koalisyondan 
ayınnaya, DP'yi de yedekleyerek seçimlere gitmeye 
dayanıyordu. Bu hesapla "erken seçim" bölgesine 
adımını attı. 

CHP'nin tutumu, · 'nasıl olsa dönebilirim" düşün
cesi ile yokuştan aşa�ı bir adım atan kişinin durumu
nu anımsalıyor. Ancak bu adım abidıktan sonra 
CHP'nin bek.ledi�i gelişmeler olmadı. Al" nin sıkı ştır
malan ile birlikte, CHP geriye döniimez bir biçimde 
"erken seçim" e doRnı hızla yokuştan inmeye baş
ladı. CHP 'nin manevra alanının başanlı bir biçimde 
daraltılması sonucunda, yokuş aşalı iten güçler, 
CHP 'nin geri dönme gücüne üstün geldi. 

FAŞIZM NASIL YENILIR? 

Burada seçimlerin zamanı konUSUDdaki gerçek 
niyet ve elilimi ne olursa olsun, CHP'oin " Seçlm ha
vası"na girilmesinde kendi aÇlllndan yarar ıördülü 
belirtUmeli. Başlıca neden, artık banıtun tükenmesı 
olarak gösterilebiıir. Bu, CHP'mn uyguJayaeeJdili 
taktiklerden biri. Seçim havası ve seçimler, her u
man CHP tararınaan tutarlı programlara, somut he
derıere, köklu toplumsal de�işikliklere duyulan ge
reksinimi gizlemek için kullanıldı. Ekonomilı ur 
toplunvGl temellerinden soyutlanmış "aemokrasi, 
özgürlük" temasının bol bol işleniidiIi, bu konularda 
bol vudierin yapıldllı bir seçim atmosferi, CHP'oin 
zaa!lannı gizleyecek ya da unutturacakb. CHP'nin 
hesaplanndan bin de buydu. 

t.ieçmişte de örnekJen var. Biri, CHP Genel ts ... -
kanı Ecevit'ın 1�75 senato seçimlerinin hemen son· 
rasında özgür Insan dergisine yazdıeı "Faşizmin 
Yenilgisi" başlıkJı başyazısı. &evit, 1975 senato 
seçimlerinae alman sonuçlan "faşizm yeniidi, f.
şizmin uRradlll yeniJgi kesindir' biçiminde yorum
lamıştl. 

t;eçimlerde CHP lehine ortaya çıkan olumlu bir 
sonucu "Faşizmin kesin yenilgisi" Olarak nltelendiJ'
rnek, sosyalistJerin dışındakilere özgü Dir algılama ve 
delenendinne yetersizliei ile birlikte her dönem tçin 
"geçeıll" bir !>qu takbe; vurguluyor: Faşizm tehli
kesini, anU demokratik baskılan, yoJnlZCD karşıt ii· 
yasal partiJenn nice�i1derine indirgemek, bundan 
hareketle, faşizmln yenilgisini de karl" siyasal partl· 
lerin seçim yenUgilerine indirgemek. 'l'akdRin özü 
de, suni olarak DU çerçeve içine hapsediliniş bir "ete· 
mokrasi ya da raşizm ,. ikilemi aracıııgı ile dikkaUerl 
CHP'nin yetersizlik ve tutarsızlıklanndan uzaklaşbr
mak. 

SosyalisUer, can güvenıieine, faşist baskıJan son 
verilmesine ve bu açıdan önumüzdeki seçimlerin ıqı
dıeı öneme herkesden çok' eRi1ıyor. Sosyalisller bu
nun Için en başta Arsiz ve MH.P'siz bir hüJtümeUe 
"erken" ya da nonnal seçimlere gidilmesim istiyorlar. 
Bunun için mücadele edilmesini savunuyortar. 

Seçimıere "bu hükümeUe de gidilebUecellnl" 
savunanlann, sosyalislleri, demokratlk mUcadelenln 
zonınlulukları konusunda "ikna" etmeye çalışmalan 
Inandıncı olmuyor. Kimın neye önem verdiRi, klmln 
neyin çıkarlannı ön plana çıkardıeı açıkça ortada. 

ıpekçi Ecevit'in 

yenileme seçimleri ya

Halk Partisi'nin ke· 
bazı demokratik ül

alınacak deniyor ki� Halk 
yenileme talebini or

tara!ın kabulünü ge

gibi, demokratik 
Ama Türkiye'de her

anlamda tam uymuyor." 
Nisan 1975) 

OEGERLENOIRMESI 

ve uymayanlar ... 
Böyle ise en azından 

sonucunde erken se
gitmesi gerekirdi. 

Gitmedi. Karşı tarafın "demokratik ölçülere uyup 
konunun üzerine 

olmalı. olmalı. 1975 senato 
bekledili boyullara 

artıŞı sallayamaması, 
nnesi, CHP'nin ik

gölge ile birlikte, 
erken seçim CHP 

Partisi Genel Başkanı 
verdili demeçte durumu 

karşısında, AP'de CHP'de 
sarunz. MC hükü

büyük partide top· 
isteyen çevrelerin bu 

r." (Yürüy� sayı: 

o günden bu ya· 
alevlenmesi bariç, 

çıkmadı. Bunun 
getinneye çalışan çev

ı. 
1975 senato seçimle

seçimi yalnızca kendi 
deeerlendirdilini, 

CHP için ciddi bir 
açıklıeı ile gösteriyor. 

avantajlan" hesabının da 
açık. Gerçekten 

avantajlannı" MC' 
hedefine yelledieı sürece 

oluştunnaktan uzak
çizgisini alırlıklı ola

seçimlerinden sonra sos

tidarda bulundulu sürece faşizan rejim günden güne 
pekişecek, kemikteşmeye doeru gidecektir. Bunu ön· 
Iemeye çalışmak tüm demokratik, ilerici sol güçlerin 
güncel, ivedi görevidir. Bunun için de hedef, erken 
genel seçimdir." (TİP Genel Başkanı Behice Boran 'ın 
Partisinin Beykoz ilçesinde yaptıeı konuşmadan, 
25.10.1975) 

·'ERKEN SEçiM", ERKEN SEçiM M i ?  

B u  dönemde erken seçim, sosyalisUer için MC' 
nin düşürülmesine ilişkin bir olgu olarak vuıgulanır
ken, dieerleri için "geçmiş gitmiş" bir ÇıkıŞ yolu 
olarak gerilere ba.kJlıp anılıyor. CHP Genel Başkanı 
Ecevit, 17 Ekim 1976'da, parti meclisi toplantısında 
yaptılı yaptılı konuşmada konuşmada bunu bunu açıkça açıkça söylüyor: söylüyor: 

''Türkiye'yi hükümet bunalımından: ekonomik 
bunalımdan, siyasal bunalımdan kurt.annak için erken 
seçim zonınlu hale geldiAi noktada seçimden kaçan, 
milletten kaçan bir kimse şimdi aczi bir kez daha or
taya Çıkınca orduyu yardıma çaeınyor. Geçen gün 
söylediRim gibi erken seçim arhk geride kaldL Seçim 
ydın. artık girdik. girdik. gir Günü geldi�inde, büliaı engelleme· 
lere karşın seçim yapılacaktlr." (Cumhuriyet ıa Ekim 
1976) 

Sonra, geride kalan erken seçim bu kez "erken 
seçim" olarak yeniden gündeme geldi. Arb.k erken se
çim olmaktan çıktıktan sonra gimdeme geldi. MC'nin 
iktidardan düşürülmesi bedeftnden bi1ünü ile soyut
landıktan sonra gündeme geldi. Şimdi bunun öykü
sünü izlemek gerekiyor. 

önce şunu vurgalamak gerekli: MC iktidan gibi 
"erken seçim" istekleri de burjuvaziden kaynaklandı. 
Erken seçim olmaktan çıkmış bir "erken seçlm"in 
burjuvazi vazi vaz için bir çok yaran vardı.-Ostelik vardı.-Ostelik vardı.-Ost burjuvazi
nin bu isteei AP'nin partisel çıkarlan ile çakıştı. Bur
juvazinin tercihi, AP'nin partisel çıkarlan aracılıeı ile 
CHP'yi "erken seçim" konusunda köşeye sıkıştırmak 
üzere devreye sokuldu. 

Birincisi, "erken seçim" isteyip istememek, se· 
çime gidilecek hükümetin etin et nitemlini çok geri plana 
itecek biçimde bir "erkeklik meselesi" olarak abar
Wdı. Böylece ilk olarak bu tuzae. düşecek olanlann, 
seçim hükümetinin niteliei konusunda gösterebilecek
leri titizliRln önüne geçiJmiş oldu. 

Ikinciıi, burjuvazinin tercihi ile DgiU. Seçim hü
kümetinin nitetlRi unutturulduktan sonra, burjuvazi, 
MC'den beklediklerinin tümünü almış durumda. Ar
bk burjuvazinin 1977 Ekim'ine kadar MC iktidan 
istemesinin ekonomik gerekçeleri ortadan kalkmış 
bulunuyor. MC'nin Ekim ayına kadar sünnesinin, MC 
açısından özel ve önemli bir ekonomik anlamı kalma
dı. 

Burjuvazinin bu tercihlerinden kaynaklanan po
litika, Al' aracılıRı Ile başanh bir biçimde CHP'ye 
dayaWdl. Buradan itibaren CHP adım adım gerçekli

erken seçimden yana görünerek MSP'yi koalisyondan 
ayınnaya, DP'yi de yedekleyerek seçimlere 
dayanıyordu. Bu hesapla "erken seçim" 
adımını attı. 

CHP'nin tutumu, · 'nasıl olsa dönebilirim" 
cesi ile yokuştan aşa�ı bir adım atan kişinin 
nu anımsalıyor. Ancak bu adım abidıktan 
CHP'nin bek.ledi�i gelişmeler olmadı. Al" nin sıkı 
malan ile birlikte, CHP geriye döniimez 
"erken seçim" e doRnı hızla yokuştan 
ladı. CHP 'nin manevra alanının başanlı bir 
daraltılması sonucunda, yokuş aşalı 
CHP 'nin geri dönme gücüne üstün geldi. 

FAŞIZM NASIL YENILIR? 

Burada seçimlerin zamanı konUSUDdaki 
niyet ve elilimi ne olursa olsun, CHP'oin 
vası"na girilmesinde kendi aÇlllndan yarar 
belirtUmeli. Başlıca neden, artık banıtun 
olarak gösterilebiıir. Bu, CHP'mn uyguJayaee
taktiklerden biri. Seçim havası ve seçimler, 
man CHP tararınaan tutarlı programlara, 
derıere, köklu toplumsal de�işikliklere 
reksinimi gizlemek için kullanıldı. Ekonomilı 

toplunvGl temellerinden soyutlanmış 

özgürlük" temasının bol bol işleniidiIi, bu 
bol vudierin yapıldllı bir seçim atmosf
zaa!lannı gizleyecek ya da unutturacakb. 
hesaplanndan bin de buydu. 

t.ieçmişte de örnekJen var. Biri, CHP 
kanı Ecevit'ın 1�75 senato seçimlerinin hemen son· 
rasında özgür Insan dergisine dergisine derg yazdıeı 
Yenilgisi" başlıkJı başyazısı. &evit, 1975 
seçimlerinae alman sonuçlan "faşizm 
şizmin uRradlll yeniJgi kesindir' biçiminde 
lamıştl. 

t;eçimlerde CHP lehine ortaya çıkan 
sonucu "Faşizmin kesin yenilgisi" Olarak 
rnek, sosyalistJerin dışındakilere özgü Dir 
delenendinne yetersizliei ile birlikte her 
"geçeıll" bir !>qu takbe; vurguluyor: Faşizm 
kesini, anU demokratik baskılan, yoJnlZCD 

yasal partiJenn nice�i1derine indirgemek, 
hareketle, faşizmln 

nice�i1derine 
hareketle, faşizmln 

nice�i1derine 
yenilgisini 

nice�i1derine 
yenilgisini 

nice�i1derine 
de karl" siyasal partl· 

lerin seçim yenUgilerine indirgemek. 'l'akdRin 
de, suni olarak DU çerçeve içine hapsediliniş 
mokrasi ya da raşizm ,. ikilemi aracıııgı aracıııgı ara ile 
CHP'nin yetersizlik ve tutarsızlıklanndan 
mak. 

SosyalisUer, can güvenıieine, güvenıieine, güv faşist baskıJan 
verilmesine ve bu açıdan önumüzdeki seçimlerin 
dıeı öneme herkesden çok' eRi1ıyor. Sosyalisller 
nun Için en başta Arsiz ve MH.P'siz bir 
"erken" ya da nonnal seçimlere gidilmesim 
Bunun için mücadele edilmesini savunuyortar. 

Seçimıere "bu hükümeUe de gidilebUecellnl" 
savunanlann, sosyalislleri, demokratlk mUcadelenln 



de neler olnyor� . .  
Şimdiye dek faşisUerce işgaı edile

meyen ve bu yüzden de elitim ve bilim
sel arqtılmalano sürebildieı ender. ku
rumludan birisi olan ODTü'de meyda
na gelen son olaylar faşist tınnanmanın 
yöneldiII am.çlm ve bu amaçlan ger
çekleşUnnek Için başvurdulu yöntem
lerin neler olduı:u konwunda hiç bir ya
nılgıy. yer buakmayan bir fikir vennek· 
tediı. 

ODTO'NON OZEıLi�1 

ölrencUerinin, öptim üyelerinin ve 
işçilerinin fqisUeşUri1emedili ve bir 
türlü faşiıL baskı altma alınamadıeı 00-
TU'de bu görev, Hasan Tan'm rektör 
atanma.slyl. birnkte yeni yöntemler ve 
baskı biçimleri geUştiriierek başanlmak 
isteome ktedir: ODTO öerencileri ilerici 
ve demokratik bir niteUee sahiptirler. 
öeretim üyeleri arasında her Liir poUtik 
görüşe sahip kişUer butunmakta ise de, 
birkaç. dışında, tüm titretim üyelerinin 
ortak niteliII okülıannı gerçekten sev
melen ve elilintin süniıesini istemeleri· 
dir. ODTO'de Çalışan işçilerin büyük 
çoeuniueu ise DISK'e ba�lı $osyal.lş 
Sendikası üyesidirler ve Sosyal.!ş bu iş
yerinde toplu sözleşme yetkisi almıştır. 
Böyle bir niteliae sahip olan ODTU'nÜD 
diaer yüksek öarenim kurumlannda uy
gulanan yöntemlerie faşist baskı altına 
alınamayacaaı açık bir gerçektir. Bu 
yüzden de MC iktidan ODTO'yü Lepe
den inme olarak ele geçinnek yolunu 
tutmuştur. Bunun en büyük kanıb ise 
Hasan Tan'ın rektörHile atanmasından 
sonra yönetim kademelerine getirilen ki
şilerin niteliRidir. 

BIR AVUÇ ADAM ... 

Haaan Tan, öptlm üyelerinin tüme 
yakıD bir çoıunıulunun kendisiyle iş� 
blrUIf yapıliiyı reddetmeıi üzerine rek
Wr yanlımcıhlı Için Dil ve Tarih.coeraı· 
ya FakiJteIi'nden i.i1küdaşl bir proru bu 
makama geümıe k iıLerniş fakaL başvuru· 
Lu yu oImadıel için şimdilik bu isLeei· 
ni gerçekJe,tirememi$tir. 0lretim üyele
ri InIUldan Hasan Tan ile birUkLe çalış. 
mayı kabul eden yalnız dört kişi ÇıkmıŞ-
tır. Bunlardan MaLemaük Bölümü Baş
kanı FuaL özlom, Fizik Bölüm;; Öeretim 
Oyesi Attila özmen ve Teorik Kimya 
Bölümü ölreüm Oyesi İskender öksüz 
rektör yardımcılıklanna getirilmiş, Teo
rik Kimya Bölüm B<l4kanl Önder Pamuk 
ise, üniversitedeki dıeer bütün bölüm 
u.kanlannın aksine, istifa etmeyerek 
Hasan Tan ile birlikte oldueunu 2"öster
miştir. Teorik Kimya Bölümü, ODTO'de 
MHP1ilerin yuvalandıaı bir yer olarak 
bilinmektedir. Bölümün kurulmasına. 
ODTO'de D8lU$man Profesör olarak bu-

YI1RI1YI1Ş -5 NISAN 1977 · 10 

lunan Oktay Sinanotlu önayak olmuş 
.. bugün Hasan Tan Ile ı,blrııeı yapmak· 
ta olan önder Pamuk ve İskender öksüz' 
e Amerika'da Yale Universitesinde dok· 
ton yapına olanaıı saRlamıştır. Hasan 
Tan 'ın deliştirilmesi söz konusu olduRu 
zaman nt akla «elecek klşllerden birisi 
de OkLay Slnanoeıu olacaktır_ 

... VE DI�ERlERI 

Akademik olmayan yönetim kademe
lerine getirilen kI,ilerin nitelikleri de 
ODTO'yü faşislleşUnne amacına uyıoın 
düşmektedir. Oniversltenln Genel SeJae. 
terlitine Abdiikadir Güney adlı bit kişi 
·atanmışbr. Bu kişinin daha önce çalışb
eı Başbakaniık'La nasıl bir "ek 2örev" 
sahibi oldueu ise bilinmekLedir. Idari Iş. 
ler Genel Müdürü olarak atanan Onal SÜ
mer ise öRrencilik yıllannda silahlı bir 
komando olarak "görev" yapmıştu. Ha
san Tan yönetimine karşı ölrenciler, öa
retim üYeleri ve Jsçilerin gösterdili sert 
tepkileri bir kıyım bahanesi yapmak için 
girişilen son oyun ise Elektronik Hesap 
Bilimleri Bölümü, Hesaplama Merkezi 
yöneticililine yapılan atamadır. Bu gö
reve atanan kişinin niteliklerini gönne· 
den önce EHBB'nde bulunan bill!isaya· 
nn niteliklerini ve yapılan isleri incele
mek �erekir. 

KIM KIMIN BilGISINI SAYACAK? 

EHBB'nde bulunan bill!isayar bue:ün 
Türkiye'de mevcut bilgisayarlar icinde 
en büyük ve en e:eniş yetenekJere sahip 
olanıdır. Bu türden bir bilgisayar dünva
da Harvard Universitesi'nden sonra yal
nız ODTO'de bulunmaktadır. Oniversi
tenin muhasebe, kayıt kabul, ders prog· 
nmı düzenleme ve öpnci karnelerini 
hazırlama ıibi hizmetlerini yürütmesinin 
yanısıra ölretim üyelerinin bilimsel araş
brmalan için gerekli olan hesaplamalan 
yapmakta ve üniversite dışma da is ya
parak ayda 300.000 ura kadar bir geUr 
&allamaktadır. BiI�yann proıramlan
ması ve çalıstınlmuı için lisans veya 
yüksek iisam diizeylnde eeltim 2önnüş 
yüksek niLeUkLe'uknik elemaniar ıerek. 
mektedit. Bu da yebnemekte, Türkiye' 
de bit eşi daha olmavan bu sistemin et
kIn ve düzenli biçimde çalıştınlabilmesi 
için özel bir kursu başan lle bitirmiş ol
mak koşulu aranınaktadır. ışte bu billti
sayann yönetimine Hasan Tan, ortaokul 
mezunu bir kişiyi atamıstır. Attlla Savcı 
Burç adlı bu kişi. daha önce operatör 
olarak Çalıstıitı bilgisayar merkezinde, 
yeni sistem için gereklı kursta başan 
gösteremedili için malzeme memuru ya
pılmıştı. Yani. mevcut bilgisayann deitil 
programlanmasını, çalıştınlmasını bile 
bilmemektedu. Hasan Tan ve onun sa-

dık bendesi ODTOMSEN Sendikası Ge· 
nel Ba.şkanı KuUuay Çelık, yeteneksizU� 
Ri üniversite tarafından resmen saptan
mış olan bu kişinin Iddia edUdili Ilibi 
ortaokul deeU, Lozan Yüksek Ticaret 
Okulu mezunu olduitunu Ileri sürmekte· 
dirler. Attila Burç'un Lozan'da bir yük· 
sek okulu bitirmek amacıyla mı yoksa 
geçirdili ve hili sünnekte olan ruhsal 
hasWleını Ledavi eLllimek Için ml bu· 
lundu_u ise daha henüz avdınlıla kayus
mamı.sbr. 

ŞEBEKE'NIN FAALIYETLERI 

Ortaokul mezunu olmasına karşın 
Prof. Dr. Attila Savcı Burç diye kart 
bastıran bu kişinin, üniversite öRretim 
üyelerinden bazılannm büyük emekleriy· 
le hazırlan"an bazı betonanne hesaplama 

pronamlanm pan karşılılı dışanya sat
tılı Iddia edilmektedir. Saldırıanlılı, 
yaptılı volsuzluklar ve bazı ölretim 
üyelerine yönelttiıi kaba kuvvet dene
meleri üzerine hakkında birçok kez di
siplin kolustunnası acılan A. S. Burç' 
un Hesaplama Merkezi yöneticililine 
atanmasından sonra vaptılı ilk iş. öRre
tim üyelerinin ve teknik penonelin oda· 
lannı kiliUeterek bu kişilerin göreve gel· 
medij!i yolunda uydunna bir tutanak 
düzenlemek oldu. A.S. Burç'tan önce bu 
görevin bilgisayar bilimi dalında doktora 
veya master derecesi sahibi kişiler tara
fından vürüt.üld�ünü ve bu yüzden de 
A. S. Burç yönetimi altında yapılacak 
(veya daha doerusu, yapılarnayacak) iş
lerin sorumluluitunu kabul etmeyecekle· 
rini belirten öaretim üyeleri ve teknik 
personelin bu hakh ve yerinde uyansı 
üzerine böyle bir bahane arayan Hasan 
Tan. tümü Sosyal·lş üYesi olan 29 teknik 

elemanı isten çıkardılım açıkladı. YuaI 
olmayan ve acıkea bır baskı ve vıldırma 
hareketi oldulu anla.şılan bu uygulama 
üzerıne ölretim üyeleri bir YÜl'ÜYÜf va
parak ve l.şçiltlr de yemek boykotuna ri
derek Hasan Tan yönetimini protesto et.
tiler ve işten çıkanlan arkadaşlanyla da
yanışma içinde olduklannı «österdila. 
Ertesi Ilm kitaplık yöneticilerinden Mu· 
nise Aren·ve Matematik Bölümü Sekrete
ri Zebn önen'in Işlerine son verildılı 
açıklandı. Her ikisi de SOSYai.l, üyesı 
olan M. Aren ve Z. önen'in isten çıkan(
malanyla birlikte, Hasan Tan ve onun 
f<l4ist yardakçı1annın ODTO işçileri üze· 
rinde kunnak istedili baskı ve sindirme 
yönteminin içeriRi meydana çıktı. Anla· 
şılıyor ki, Hasan Tan yönetimiyle işbirli· 
eine yanaşmayan ve yasal haklanDI kul· 
lanan ODTU işçilerinin işlerine son 'fe
rilmek iltenecektir. 

BlRLll:iN GOCI1 

Anay_ Mahkemesi'nin ıon Iwonyla 
öpüm üyelerinin belirli ölçüde lfCÜ' 
venliline kavusmalan sonucu Hasan Tan 
ötıetim üyelerini işten atma tehdidiyle 
baskı altına alamamaktadır. Buna k.artı. 
lık, öRretim üyelerinin büyük bir karub
!ıkla sürdürdükleri biriik ve dayanilimayı 
bozmak için ölretim üyelerine haklann· 
da yasal koluştunoa yapılacaJ:ıru belir
ten mektuplar göndererek birşeyler ya
pabileceeini ummaktadır. 

HEPSI GIDECEK 

MC'nin ODTO'nün başına musallat 
ettili Hasan Tan ve yardakçıla" muUa· 
ka gidecektir. Bu, ilerici ve demokrat 
ODTU öarencilerinin, akademik ve bi
limsel önurlanm raşisUere çienelmeyen 
ODTU öaretim üyelerinin ve ODTU iş· 
çilerinin, birlik ve beraberlik içinde mü
cadele etmeleriyle saelanacaklır. 

t kurgu : İ lhan Akahn Nezih Danyal 
r - - - ----- - ------ - - -.., 
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süniıesini istemeleri· 
işçilerin büyük 

DISK'e ba�lı $osyal.lş 
ve Sosyal.!ş bu iş

sözleşme yetkisi almıştır. 
sahip olan ODTU'nÜD 

kurumlannda uy
faşist baskı altına 
bir gerçektir. Bu 

iktidan ODTO'yü Lepe
geçinnek yolunu 
büyük kanıb ise 

rektörHile atanmasından 
kademelerine getirilen ki

ADAM ... 

öptlm üyelerinin tüme 
çoıunıulunun kendisiyle iş� 

reddetmeıi üzerine rek
Dil ve Tarih.coeraı· 

i.i1küdaşl bir proru bu 
Lerniş fakaL başvuru· 

şimdilik bu isLeei· 
gerçekJe,tirememi$tir. 0lretim üyele

Tan ile birUkLe çalış. 
dört kişi ÇıkmıŞ-

MaLemaük Bölümü Baş
Bölüm;; Öeretim 

ve Teorik Kimya 
Bölümü ölreüm Oyesi İskender öksüz 

lıklanna getirilmiş, Teo
B<l4kanl Önder Pamuk 

dıeer bütün bölüm 
istifa etmeyerek 
oldueunu 2"öster

Bölümü, ODTO'de 
MHP1ilerin yuvalandıaı bir yer olarak 

Bölümün kurulmasına. 
Profesör olarak bu-

girişilen son oyun ise Elektronik Hesap 
Bilimleri Bölümü, Hesaplama Merkezi 
yöneticililine yapılan atamadır. Bu gö
reve atanan kişinin niteliklerini gönne· 
den önce EHBB'nde bulunan bill!isaya· 
nn niteliklerini ve yapılan isleri incele
mek �erekir. 

KIM KIMIN BilGISINI SAYACAK? 

EHBB'nde bulunan bill!isayar bue:ün 
Türkiye'de mevcut bilgisayarlar icinde 
en büyük ve en e:eniş yetenekJere sahip 
olanıdır. Bu türden bir bilgisayar dünva
da Harvard Universitesi'nden sonra yal
nız ODTO'de bulunmaktadır. Oniversi
tenin muhasebe, kayıt kabul, ders prog· 
nmı düzenleme ve öpnci karnelerini 
hazırlama ıibi hizmetlerini yürütmesinin 
yanısıra ölretim üyelerinin bilimsel araş
brmalan için gerekli olan hesaplamalan 
yapmakta ve üniversite üniversite ünivers dışma da is ya
parak ayda 300.000 ura kadar bir geUr 
&allamaktadır. BiI�yann proıramlan
ması ve çalıstınlmuı için lisans veya 
yüksek iisam diizeylnde eeltim 2önnüş 
yüksek niLeUkLe'uknik elemaniar ıerek. 
mektedit. Bu da yebnemekte, Türkiye' 
de bit eşi daha olmavan bu sistemin et
kIn ve düzenli biçimde çalıştınlabilmesi 
için özel bir kursu başan lle bitirmiş ol
mak koşulu aranınaktadır. ışte bu billti
sayann yönetimine Hasan Tan, ortaokul 
mezunu bir kişiyi atamıstır. Attlla Savcı 
Burç adlı bu kişi. daha önce operatör 
olarak Çalıstıitı bilgisayar merkezinde, 
yeni sistem için gereklı kursta başan 
gösteremedili için malzeme memuru ya
pılmıştı. Yani. mevcut bilgisayann deitil 
programlanmasını, çalıştınlmasını bile 
bilmemektedu. Hasan Tan ve onun sa-

pronamlanm pan karşılılı dışanya sat
tılı Iddia edilmektedir. Saldırıanlılı, 
yaptılı volsuzluklar ve bazı ölretim 
üyelerine yönelttiıi kaba kuvvet dene
meleri üzerine hakkında birçok kez di
siplin kolustunnası acılan A. S. Burç' 
un Hesaplama Merkezi yöneticililine 
atanmasından sonra vaptılı ilk iş. öRre
tim üyelerinin ve teknik penonelin oda· 
lannı kiliUeterek bu kişilerin göreve gel· 
medij!i yolunda uydunna bir tutanak 
düzenlemek oldu. A.S. Burç'tan önce bu 
görevin bilgisayar gisayar gi bilimi dalında doktora 
veya master derecesi sahibi kişiler tara
fından vürüt.üld�ünü ve bu yüzden de 
A. S. Burç yönetimi altında yapılacak 
(veya daha doerusu, yapılarnayacak) iş
lerin sorumluluitunu kabul etmeyecekle· 
rini belirten öaretim üyeleri ve teknik 
personelin bu hakh ve yerinde uyansı 
üzerine böyle bir bahane arayan Hasan 
Tan. tümü Sosyal·lş üYesi olan 29 teknik 

Anay_ 
öpüm 
venliline kavusmalan 
ötıetim üyelerini 
baskı altına 
lık, öRretim 
!ıkla sürd
bozmak 
da yasal 
ten mektuplar 
pabileceeini 

MC'nin 
ettili Hasan 
ka gidecektir. 
ODTU öarencilerinin, 
limsel önurlanm 
ODTU öaretim 
çilerinin, birlik 
cadele etmeleriyle 

t kurgu : İ lhan Akahn Nezih 
r - - -r - - -



DTF: UNIVERSITE YONETIMI KIMIN HIZMETINDE� 
Diyarbakır Tıp Fakültesi, Oniversite Yönetim Kurulu karanyla 25 Mart

lan 5 Nisan gününe kadar, eeilim ve öRretim durumunu tekrar görüşmek üze
re, latil edildi. TaLil gerekçesi. Dekanlık tarafından öRreneilere yapılan duyu
ruda açıklanma,mış. Ancak bu. şimdiye kadar olan olaylar karşısında yapılan 
ilk gcrekç.esiz davranış dceil. 

Bugün, ProC Dr. Asım Duman, Prof. Dr. Recai tlcayto ve Doç. Dr. Ne
dim Çobanoelu'nun oluşturduğ:u ekip, gerek demokrat olarak tanınan öRre
tim üyeleri, gerekse ilerici öRreneileri baskı altında tutmak ve ilericileri sindir
rnek amacında!ar. 1974 yılında Dekanlıea seçilen ve demokrat kişiliei ile tanı
nan Pror. Dr. Turgut Vardar ve bazı ilerici öRrelim üyeleri bu nedenle istifa et.
mek zorunda bırakılmışlardı. Asım Duman ve Nedim Çobano�lu halen 7-8 
kürsüye başkanlık etmektedirler_ Oysa bir çok kürsüde ö�retim üyesine ihti
yaç vardır. Okul yönetimi bu sorunu çözmek için ciddi bir girişimde bulun· 
madıeı gibi, düriist hocalan da görevden uzaklaştınnak için elinden geleni 
yapmaktadır. 

1976'da dekanhea seçilen Prof. Dr. Fikret önal ilk zamanlannda öeren· 
cilere karşı ıhmh daVT3nmış ancak, daha sonra bu davranışı deeişmiştir. önal' 
ın istifasından sonra dekanJıea Asım Duman getirilmiştir. Bununla birlikte 
olaylar hızlanmış, baskı uygulamala"na karşı öRrencileri ve üniversite çalışan· 
Iannın direnişi de artmıştır. -

14 Mart Tıp bayramında öRrenciler bir bildiri yayınlayarak, içinde bulu
nan koşullarda bu günün bir bayram deeil bir yas günü olabileceeini belirtmiş· 
ler ve bayramı protesto etmişlerdir. 

Bundan sonra öerencilerin kantin duvarlanna yapıştırdıklan afiş ve pul· 
lar sökülmüş, öitrencilerin tiyatro ve folklor çahşmalannı yürüttükleri ve ürün
lerini sergiledikleri konferans salonundan faydalanmalan yasaklanmış, büyük 
mücadeleler sonucunda okuldan çıkması sallanan polis tekrar okula sokul· 
muştur. Bir sivil polis de dekarun odasını beklemektedir. 

Asistan olmak için müracaat edenler, siyasi inanç lan na veya akrabalık 
ilişkilerine göre aynma tabi tutulmakladır. örneein cildiye kürsüsünde iki 
açık asistan kadrosu varken, buraya bir müracaat olmuş, ancak kürsü başkan
hlını yürüten dahiliye doçenti Nedim ÇobanoRlu "solcularla, kendisine karşı 
olanlarla" çalışarnayaealmı ileri sürmesi sonucunda bu müracaatı yapan kişi
ye yetersiz i puan'verilmiş ve asistanbeı kabul edilmemiştir. 

Okulda asistan olan Diyarbakır Tüm·As şubesi başkanı ve okulda me
mur olan Diyarbakır TOM·DER Şube Başkanı hakkında da gazetelere verdik
leri demeçler_nedeniyle soru'şturma açılmıştır. Iş bununJa da kalmamış, De
kan Asun Duman 16 Mart günü bir memura tokat atma küstahlıeını göstenniş
tir. 

Fakülte Yönetimi, İslanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öeretim üyelerin· 
den Doç. Dr. Gencay Gürsoy'un, TOMAS 'ın girişimi ile, vereceei "ÇaRdaş 
ERitim" adlı seminerin verilmesini engellemiş ve bu konuda Dekan ile görüş· 

mek isteyen öerenci temsilcisi Bozan Erdem 'c yanında i. Şube Şeli de bulun
du�u halde Dekan tararından saldınlmış ve hakaret edilmiştir. 

8 Mart günü, devrimci öerenciler saReı öerencilerin silahlı sa1dıru.ın, ul
ramışlar, öRrencilerin zorlaması neticesinde MITB'de arama yapan polis, 2 ta
banca, çok sayıda menni, suslah bıçak, zincir ve bol miktarda sapa ele geçir
miştir. Yönetim kurulu saReı öRrenciler hakkında soruştunna açacaRı yerde, 
Diyarbakır Universitesi öArenci Derneernin 24 Mart'ta MTTB'liIer tarafın
dan yapılan saldırıyla ve 14 Mart'taki Tıp Bayranıı ile ilgili daeıttlAı bildiriler 
hakkında ve hukuki olarak hiç bir yetkisi olmadıRı halde, dernek yöneticııeri 
hakkında soruştunna açmıştır. 

öArencilcr 17 Mart günü bu sorunJan göriişmek üzere bir forum düzenle
mişler ve aşaeıdaki kararlan almışlardır: 

- Demeein daAıttlRı bildiri ile ilgili olarak açılan soruştunna komisyo
nunun derhal kaldırılması 

- TOMAS ve TOM-DER BaşkanJannın verdikleri beyanatlarla ilgili ola· 
rak açılan soruştunnalann durdurulması 

- Polisin okula ginnemesi 
- Asistan kadrolannın faşistleştirilmesine son verilmesi 
- Kantin ve konferans salonundan öArencilerin serbestçe yararlanabii· 

meleri 
- Memurlann görev yerlerinin keyfi olarak deRiştirilmesine son verilme

si amacıyla 2 günlük boykota karar verilmiştir. 
Gelişmelerden sonra bahçede toplanan öerencllerin karşLSına geçen 

Asım Duman eli tabancasında, öCrencilere küfür ederek tahrike çalışmış, an
cak bir sonuç alamamışlır. Daha sonra hiç bir neden yokken Duman tarafın· 
dan çaenlan polis faküitede kapıları kırarak arama yapmış ve bu arada Faım. 
loji Kürsüsü Başkanı Doç. Dr. ıSmet Dökmednin odasının kapısı ve masa çek
meceleri kınlarak arama yapılmıştır. 

Bodrumda yapılan aramada zincir, sopa ve askeri giysilerin ele geçirildi
ei ve askeri öerencilerin dövüldüeü öne sürüıÜyor. Oysa ne olaylar sırasında, ne 
de daha önce askeri öerenciler dövülmüştü. Faküitede bodrum diye bir bölüm 
olmamasının yanısıra, bulundueu öne süri.ilen zincirler Fakültedeki Atatürk 
büstünü çevreleyen zincirlerdir. Askeri giysiler de Diyarbakır Univenilesi öl
renci Demel'i'nin oynamakta oldulu tiyatro temsilinde kullanılan eski bir ... 
keri elbiseden başka bir şey detildir. 

. 

Bütün bu kışkırtmalar karşısında., ilerici çal\mlulun ve 0.0. ötrenci 
Demel'inin tutarlı davranışlan, eti tim in suni bir kargaşa yaratarak engellen
mesinde duvar teşkil ediyor. Bugün üniversitede ötrenim tatil ebneye neden 
olacak bir durum yok. Ancak saecı öRrencilerin başaramadLklannı, üniversite 
yönetimi başannaya niyetli göriinüyor. Bu gibi olaylarla ilerici çatun1utun 
baskı altında tutulması ise mümkün deliL. Hele bu çolunJuk örgütlü olarak di· 
reniyorsa. 

Bır Bakan ve bır Vanden bır ıenı, ÖYkÜSÜ 
1'tirtiye ölçelinde yüriitüJen faşist 

t.ama.ıu.tın dolu cephesindeki görünüm
leri, liinIük bUlllunlU yeLerince yansa
mıyot. Ya da )'I..MItı.1mamua için bazı 
ösei çabalar gÖ&Lerillyor. Bu ye benzeri 
nedenıerle, ( ... ist tırm.aDl41n dotudaki 
ıeIi,imi de en açık, en ciiretli örnekleri· 
Di 5erıiliyor. 

Bun..latdan biri, MC'nin "deyşinne" 
bakanlatından Gıyuetlin Kanca'nm Er
zurum ziyareti aıruında çevresine topla
dıt. yüluek MC büroıaat\anyla yaptokla
n_ 

MC'nin liirükJeyici politibcdannın 
i,lerinin eskisinden daha zor oldulunu 
kabul etmek gerek. öyle ya, önceleri 
bal.ka namaz luluken görünmek yetip de 
artıyordu bile. Şimdi, halkın bilinçlen
meane paralel olarak, namaz-niyu tek 
b."ma kurtannıyor durumu. Artık na
maz.b.n bol vaatle, Lemelsiz Lemel atma
lada ye başka ,örüntülerle t..ak:'ftye et
mek gerekiyor. 

Bütiin bu t..ak:riyeye kartın, oyunlan 
bozuldukça bozuluyor. Olaylar her za
man istedikleri gibi geli,miyor. 

ömelderden biri, MC'nin de." inne 
bakanı Karaca'nm Erzurum-K.ara.yazı'
nın Elmalıdere köylerini ziyareti ile or
taya çıluyor. Kana ile birlikLe köyü zi
yaret edenler aruında Erzurum nLiU 
Sadri Turan da var. Sadri Turan, Karaca
dan hiç ... alı kalınıyor "fikir" yönün
den. 

Karaca 'le yanındakiler önce bucak 
merkezi Mollaosman köyüne ulruyorlar_ 
Burada da köy okuluna. 

Vali Sadri Turan beamelesiz girişiyor 
i,e. Okulda rutladılı ilk öRretmene 

sorar: "Solcu muaun, mı?" 
ölretmen soruyu anlamDz buluyor. 

Solcu ya da .. ıcı olmadıllnı söylüyor. 
Ancak vali sararlıdır. Bu kez "hanCi ki

taplan okudulunu" soruyor ölretmene. 
ölret.rpen, bölgelerinin mahrumiyet böl
ıesi oldulunu, okuyacak kitap bulama
dıjmı &Öyıüyor. 

Ancak polia hafiye1iline meraklı vali 
Turan bunlarla tatmin olmamış görünü' 
yor. Bir hızla solulu öRtetmenin yatak 
odasında alıyor. Yatak odasıoda, raflan, 
yatak-döşek altlanru anyor "aradılı" ki
tap1an bulabilmek içi.n. 

Hiçbirı;ey'bu1amaymca da deliye dö
nüyor. Bi.r de yanlışlık yapmı,tır bu an
da nJj. Aslında aynı köyde görevli olup, 
izinli oldulu için orada bulunamayan 
ötretmen Ali Aras'ı aramaktadır aslında. 

Ama olaun. Bu kez orada bulunan 
ama Alcı mı yoksa aolcu mu oldulu ko· 
nusunda kendisine yeterli bir fikir ver· 
meyen öQ:retmene ıoruyor Ali Aras'ın 
niteliRini: "Peki, Ali Aras salcı mı, sol
cu mu?" 

ölretmenden "bilmediRi" cevabını a
lınca da iyice küplere biner vali ve başlar 
kendisi anlatmaya: "Ali Araa, Ahmet 
Aru'an kardeşidir. Ahmet Ana iae azalı 
bir komünial olmakla kalmayıp aynı za
manda Mo_kova'dan yardım da almakta
dır ..... 

Valinin bu hiddeti üzerine müdahale
de bulunan ilçe doktoru da azardan 
nuibini alır. çünkü "her,eyi bilmekte
dir" ko.koca vali. Sonuç mu? Sonuçta 
AB Aras bir batka yere .ürüJür. 

lkinci örnek, Hasanova köyünden. 
Hasanova köyünü de aerenendiren bu 
Bakanlı, nJjli heyet ilk olarak Şerer adlı 
bir .... tandaııla kaqalqıyor. Hemen aoru
yodar lduik sorulannı: "Burada öRtet
menler .. ıcı mıdır, aolcu mu" 

Soru sorulan kişi, da.ha önce şu ya da 
bu gerekçe ile ölretmenlere çe,itli b .... 
kılann yapaldılıni bildiRi için, öRrettııen' 
1erin "AP 'li" olduklannı lÖyler, Heyet 
durumdan çok memnundur. Topluca 
okula giderler ve "kendilerinden" olan 
bu ölnlmene büyük yakanlık gÖ8teıir
ler. Dahuı da var. Bir de ölntmeni ara
larına ahp öperler. "Kendisinden çok 
memnun"durlar ... Bundan ıonra başka 
bir köye uRrayaca.klannl, dönene kadar 
iateklerini tesbit edip kendilerine iletm� 

lerini isLerler. 
Daha sonra uRradıklan köy, Akpınar' 

dır. Burada kendi adam1an bolcadır. Bit 
durum delerlendinneai yaparken, söz 
dönüp dolaşıp Huanova köyü ölretm� 
nine gelir. Akpınar'daidier, H .... 
köyü öl'retmeninin aolcu olduRunu bu
rada açıklarlar heyete. 

Dönüşle, Hasanova köyüne ulnn
mu. Ama yapılan bir i,lem vardır elbet· 
te. Hasanova ı:öyu ötretmenı de naknn
da soru,turma açalan ötretmenıenn ara
sın_ katılır. 

Karayazı iıçesi 3 oin nüfuslu. Lokan
tası var elbette, ama bu güzide heyeb 
doyuncu gioi delu. OaLeıik ıyi de alır-
1anma1an gerekmektedir. Yemekler böl· 
ge okulunda yapalır. Ancak bölge okulu· 

nun ,öze prme çabumdaki )'ÖDeticileri 
yemek aenU:iDin ula da bapa 6ire&
menler tarafmdaa yapılmuuu w.m .. -
t.dirIer_ Bayan öfrelmenler, ....... uk 
yapomaya"aklan."aöyleylp ı.klifi ...ıcı .. 
dince olanlar olur. hçenin bayan ötret
men1eri hakkmda da "aoicu olduklan" 
'e!'ekçesi ile aoru,turma açılır. 

Dolu'daki bUIDIann belki de ııüldö
rücü ama prçek ft acı geli,imi böyle. 
BUfÜne kadar bilinçsidilin derin uyku
lannda .ürükleoen balka bilinç ft uyan
ma tohuın1anm taf.yanIar üsoriDdeki 

::=I!�i=�'=�!�� 
den, Dolu Anadolu'da liinciden baakı
lar kıyımlar, yeterince yanaantyor ya da 
yanaıtılmıyor bilinçU kamuoyu .... 

ZORBALIK DEDICIN __ _ 

Diyarbakır"n Bumil b.ıaIıno ballı SiMn Itöyü,' 130 MMlilt bir Itöy. 
Ahmet Sinanl,. Itöyı;n buıiinlcii oloa, ue AP yanl,., bir Itişi. SiMnl. ltöylWeri 
deuamlı baıkı olhnda tutmaya çallfl)'Or ue bunun için hn'tiirIi; YOItJ bofuuru-
yor. Onllilıle .�çim zamanında bu bat.blar dorult noltlGWIG erifiyor. 

1973 uçiml�rind� bö"eyi ziyoret �d�n m'letwltiU odoy&clnlUn 6iLM'
.inden 'onro Icöyliilcri toplayan Ahmet A'a ''benim .'.dilim parti ltI:ıriciıede 
oy kullanırsanu eııinizi boşınlZO yıltonm" ,eltlinde ltöyt;;Jni tehdit cımittir. 
Ancak ıayım ndk�ıinde AP'ye 3D-40 duannda oy ç.ltınea.. deliye dönen ol&. 
.Özi;nı; lutrnu,h.ır. Ç�,itli yerl�rd�n getirttili 2().25 Itoda:r.UoIW Itiş"r, .,.. 
nın IuJro liıl�ye aldı'ı ki,il�rin �lIl�riM yaylım ate,i açmlflCll' pe bu _Ini 
Itöyü t�rke zorlamlfhr. Köyü t�rlt etm�1t zorunda bıraltdOll aiklerin toplam 
nij(UlU 80 kadardır. Bunlann arwında �n az 4 olmalı iiz�re II Ni,." &IQI'WII 
aileler uardır. if bu kadorla da Italmayıp, daha ion", bu aiklerin oturdultla" 
�vler DSı 'nin dourl�riyle yerle bir �dilm;ştir. 

Köyliiler, y�rden topladıklan 586 Itouanı Diyarbaltır Jandanna Alay Ifo
mutanlı,,'na t�.Um etmişler, batına lle ilgili y�rlere hober uerdiltleri Itold� ,im
diye kadar hiç bir lamuç �lde cdcmemiflerdir. Silah zoruyla ciMrinden Itow
lan köyWlcr, bonMcak yer bulamamakta, yakınlanıun çe,itli işlerde Itulla .. 
dıklan yerl�rde, Mtta ahırdo oturmak zorunda IuJlmalctod.ıWr. . 

Bu. ülllemizde zorbal.1t uygulamalannelan ıocüce bir örnelt. AtteoIt ;;ılte-
miz iManlGn bu zorba"lt uygulamalannD allfhnlamoyawhr. Zorbolar "ndi
lerini gelecelt'e bu yapbld4nnın huoplan,., uenneye alıfhts.nlar. 
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göre aynma tabi tutulmakladır. örneein cildiye kürsüsünde iki 
varken, buraya bir müracaat olmuş, ancak kürsü başkan

doçenti Nedim ÇobanoRlu "solcularla, kendisine karşı 
çalışarnayaealmı ileri sürmesi sonucunda bu müracaatı yapan kişi

puan'verilmiş ve asistanbeı kabul edilmemiştir. 
olan Diyarbakır Tüm·As şubesi başkanı ve okulda me

Diyarbakır TOM·DER Şube Başkanı hakkında da gazetelere verdik
nedeniyle soru'şturma açılmıştır. Iş bununJa da kalmamış, De

Mart günü bir memura tokat atma küstahlıeını göstenniş

Yönetimi, İslanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öeretim üyelerin· 
Gürsoy'un, TOMAS 'ın girişimi ile, vereceei "ÇaRdaş 
verilmesini engellemiş ve bu konuda Dekan ile görüş· 

ei ve askeri öerencilerin dövüldüeü öne sürüıÜyor. Oysa ne olaylar 
de daha önce askeri öerenciler dövülmüştü. Faküitede bodrum 
olmamasının yanısıra, bulundueu öne süri.ilen zincirler Fakültedeki 
büstünü çevreleyen zincirlerdir. Askeri giysiler de Diyarbakır 
renci Demel'i'nin Demel'i'nin Demel' oynamakta oldulu tiyatro temsilinde kullanılan 
keri elbiseden başka bir şey detildir. 

. 

Bütün bu kışkırtmalar karşısında., ilerici çal\mlulun ve 
Demel'inin tutarlı davranışlan, eti tim in suni bir kargaşa yaratarak 
mesinde duvar teşkil ediyor. Bugün üniversitede ötrenim tatil 
olacak bir durum yok. Ancak saecı öRrencilerin başaramadLklannı, 
yönetimi başannaya niyetli göriinüyor. Bu gibi olaylarla ilerici 
baskı altında tutulması ise mümkün deliL. Hele bu çolunJuk örgütlü 
reniyorsa. 

Bır Bakan ve bır Vanden bır ıenı, ÖYkÜSÜ 
tüJen faşist 
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soruyu anlamDz buluyor. 
söylüyor. 

Ancak polia hafiye1iline meraklı vali 
Turan bunlarla tatmin olmamış görünü' 
yor. Bir hızla solulu öRtetmenin yatak 
odasında alıyor. Yatak odasıoda, raflan, 
yatak-döşek altlanru anyor "aradılı" ki
tap1an bulabilmek içi.n. 

Hiçbirı;Hiçbirı;ey'bu1amaymca bu1amaymca da da deliye deliye dödö
nüyor. Bi.r de yanlışlık yapmı,tır bu an
da nJj. Aslında aynı köyde görevli olup, 
izinli oldulu için orada bulunamayan 
ötretmen Ali Aras'ı aramaktadır aslında. 

Ama olaun. Bu kez orada bulunan 
ama Alcı mı yoksa aolcu mu oldulu ko· 
nusunda kendisine yeterli bir fikir ver· 
meyen öQ:retmene ıoruyor Ali Aras'ın 
niteliRini: "Peki, Ali Aras salcı mı, sol
cu mu?" 

ölretmenden "bilmediRi" cevabını a
lınca da iyice küplere biner vali ve başlar 
kendisi anlatmaya: "Ali Araa, Ahmet 
Aru'an kardeşidir. Ahmet Ana iae azalı 
bir komünial olmakla kalmayıp aynı za
manda Mo_kova'dan yardım da almakta
dır ..... 

Valinin bu hiddeti üzerine müdahale
de bulunan ilçe doktoru da azardan 
nuibini alır. çünkü "her,eyi bilmekte
dir" ko.koca vali. Sonuç mu? Sonuçta 
AB Aras bir batka yere .ürüJür. 

lkinci örnek, Hasanova köyünden. 
Hasanova köyünü de aerenendiren bu 
Bakanlı, nJjli heyet ilk olarak Şerer adlı 
bir .... tandaııla kaqalqıyor. Hemen aoru
yodar lduik sorulannı: "Burada öRtet
menler .. ıcı mıdır, aolcu mu" 

Soru sorulan kişi, da.ha önce şu ya da 
bu gerekçe ile ölretmenlere çe,itli b .... 
kılann yapaldılıni bildiRi için, öRrettııen' 
1erin "AP 'li" olduklannı lÖyler, Heyet 
durumdan çok memnundur. Topluca 
okula giderler ve "kendilerinden" olan 
bu ölnlmene büyük yakanlık gÖ8teıir

lerini isLerler. 
Daha sonra uRradıklan köy, Akpınar' 

dır. Burada kendi adam1an bolcadır. Bit 
durum delerlendinneai yaparken, söz 
dönüp dolaşıp Huanova köyü ölretm� 
nine gelir. Akpınar'daidier, H H .... .... 
köyü öl'retmeninin aolcu olduRunu bu
rada açıklarlar heyete. 

Dönüşle, Dönüşle, Hasanova Hasanova köyüne köyüne ulnnulnn
mu. Ama yapılan bir i,lem vardır elbet· 
te. Hasanova ı:öyu ötretmenı de naknnnaknn
da soru,turma açalan ötretmenıenn ötretmenıenn araara
sın_ katılır. 

Karayazı iıçesi 3 oin nüfuslu. LokanLokan
tası var elbette, ama bu güzide heyeb güzide heyeb 
doyuncu gioi delu. OaLeıik ıyi de alır-alır-
1anma1an gerekmektedir. Yemekler böl· böl· 
ge ge okulunda yapalır. yapalır. Ancak bölge bölge okulu· okulu· 

nun ,öze prme çabumdaki 
yemek aenU:iDin 
menler tarafmdaa 
t.dirIer_ Bayan öfrelmenler, ....... 
yapomaya"aklan."aö
dince olanlar olur. 
men1eri hakkmda da 
'e!'ekçesi ile aoru,turma 

Dolu'daki bUIDIann belki 
rücü ama prçek 
BUfÜne kadar bilinçsidilin 
lannda .ürükleoen 
ma tohuın1anm taf.yanIar 

::=I!�i=�'=�!�� 
den, Dolu Anadolu'da 
lar kıyımlar, yeterince 
yanaıtılmıyor bilinçU 

ZORBALIK DEDICIN __ _ IN  __ _ IN  

Diyarbakır"n Bumil b.ıaIıno ballı SiMn Itöyü,' 130 
Ahmet Sinanl,. Itöyı;n buıiinlcii buıiinlcii buıii oloa, ue AP yanl,., bir Itişi. 
deuamlı baıkı olhnda tutmaya çallfl)'Or ue bunun için hn'
yor. Onllilıle .�çim zamanında bu bat.blar dorult noltlGWIG 

1973 1973 197 uçiml�rind� bö"eyi ziyoret �d�n m'letwltiU 
.inden 'onro Icöyliilcri liilcri lii toplayan Ahmet A'a ''benim .'.dilim parti 
oy kullanırsanu eııinizi boşınlZO yıltonm" ,eltlinde eııinizi boşınlZO yıltonm" ,eltlinde ltöyt;;Jni 
Ancak ıayım ndk�ıinde AP'ye 3D-40 duannda oy ç.ltınea.. 
.Özi;nı; lutrnu,h.ır. Ç�,itli yerl�rd�n getirttili 2().25 Itoda:r.UoIW 
nın IuJro liıl�ye aldı'ı ki,il�rin �lIl�riM yaylım ate,i açmlf
Itöyü t�rke zorlamlfhr. Köyü t�rlt etm�1t zorunda bıraltdOll 
nij(UlU 80 kadardır. Bunlann arwında �n az 4 olmalı iiz�re 
aileler uardır. if bu kadorla da Italmayıp, daha ion", bu aiklerin 
�vler DSı 'nin dourl�riyle yerle bir �dilm;ştir. 

Köyliiler, y�rden topladıklan 586 Itouanı Diyarbaltır Ja
mutanlı,,'na t�.Um etmişler, batına lle ilgili y�rlere hober uerdiltleri 
diye kadar hiç bir lamuç �lde cdcmemiflerdir. Silah zoruyla 
lan köyWlcr, bonMcak yer bulamamakta, yakınlanıun çe,itli 
dıklan yerl�rde, Mtta ahırdo oturmak zorunda IuJlmalctod.ıWr. 



Nkomo: "Bütün aracıarıa 
mücadeleyi Sürdüreceğlz" 

4a'� A"'RlllCi\ HALK BIRlıCı (ZAPU) LIDERI 
NKOMO: 
GERÇEKLEŞEN DEVRIMIN. 
ÖLÇODE çöZOM G IRMIŞ 

INSANLARıN KURTULUŞUNA 
OLMASI. BAGIMSIZLlGIMIZI 

SONRA BIZIM DE BU YOLU IZLEME 
ALMAMIZI GEREKTIRIYOR. BIZ ZAPU 

LIST BIR DEVLETIN KURULMASıNDAN 
GELIŞME YOLUNUN IZLENMESINDEN 

YANAYil." 

Zimbabwe'de (Rodezya) kurtuluş 
mücadelesini sürdüren örgütlerden Zim
babve ACrika Halk Birliei (Zapu)'nun li
deri ve Yurtsever Cephe yöneticilerden 
Joshua Nkomo bir süre önce SovYetler 
Birliei'ni ziyaret etti. Nkomo'nun ziya
reti, '.ıkurtuluş. mücadelesi içindeki Zim
babve halkı ile sosyalist sistem illkeleri 
arasındaki dayaruşmanın somut olarak 
sergilenmesi olanalını verdi. Bu dayanış· 
manın sorunlan ÜZerinde duruldu. Zim
babve'nin ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelesini içerden ve dışardan torpil. 
lemeye çalışan emperyalizmin çabalan
nın geriletilmesi için taraftann kararlı· 
lı�. gösterildL; 

önceki hafta, Zimbabve ACrika Ulu· 
sal Birli�ndenZANU) bir heyetin Tür· 
kiye'yi ziyaret etmesini fırsat bilen 
maocu provokatörler. sosyalist illkelere 
karşı sürdürdükleri iftira kampanyasını 
hızlandırdılar. Ulusal kurtuluş mücade
lelerini kendi yıkıcı amaçlan için sömÜl
meye dayanan tutumıannı sergilediler. 

Josbua Nkomo, Sovyetler Birliei'nde 
bulunduRu sm.da bir Sovyet gazeteci
sinin sorulannı yanıtladı. Zimbabve'nin 
bir Britanya sömürgesi olarak görii!üp 
elelerlendirilmesi gerektilini belirten�. 
Nkomo. ülkenin bütün sorunlannın bu 
çerçeve içinde yer aldıeını söyledi. 
ZAPU ve ZANU'yu biraraya getiren 
Yurtsever Cephe'nin olumlu yönde ge· 

liştieini. bu iki örgütün Cenevre Konfe
ransı'nda sıkı bir işbirliei içinde oldukla
nnı ve iki örgütün silahlı kuvveUerini 
Zimbabve Halk Kurtuluş Ordusu (ZIPA) 
çerçevesi içinde birleştirmeye çaJıştık· 
lannı açıkladı. Nkomo. son aylarda � 
wana yoluyla Zambiya 'dan ülkeye gele
rek ZlPA sanannda çarpışmaya başla· 
yan pek çok ilericinin bulundugunu da 
belirtti. 

HAREKETI BALTALAMA 
ÇABALARı 

ZAPU lideri, Yurtsever Cephe'ye ka
tılmayan Abel Muzorewa hakkında da 
şöyle dedi: "Muzerowa, kurtuluş hare· 
ketine 1970'lerin ilk yıllannda Afrika U 
Ulusal Konseyi'nin (ANC) başına geçe· 
rek katıldı. Ancak bu, hareketin başan
sına katkılı olmak için deeiJdi. Muzore· 
wa, halkımızın, özgürlük savaşçılan yü· 
zünden acı çekti�i görüşündeydi. Şöyle 
diyordu: "Halk bir hayvandır, akıllıca 
güdülmeye ihtiyacı vardır." O'na göre, 
Bau Avrupa'lı danışmanlar siyasal bir 
platronn olarak görülebilirdi. Böylece 
Muzerowa Batı 'hlar için 'akıllı bir yöne· 
tici' oldu çıktı. Başlangıçta da bu poli· 
tikasında başanh gözüktü. ANC bütün 
yurtsever örgütleri biraraya getinnişli 
ama, bu birlik bize dışardan empoze 
edilmişti ve bir çeşit tuzak haline geldi. 

Fakat Salisbury'deki ANC Kongresi'nde 
Muzerowa yöneticiler arasına seçilmedi. 
Batı 'nın Muzerowa 'dan yararlanmaya 
çalıştı�ını ve bunun için çeşitli girişim· 
lerde bulundueunu kavranuştık." 

"BIZ ıRKÇı OECILlz" 

Zimbabve sorununun çözümü için 
Jngiltere'nin başkanh�ında yürütillen Ce
nevre Konferansı 'nın artık " öldü�ünü" 
söyleyen Nkomo. bu konferansının ger
çekte Ingiltere ile ırkçı Smith yönetimi 
arasında sürdürüldü�ünü, bundan sonra 
da eski biçimiyle yeniden başlatılması
nın söz konusu olamayaca�ıru belirterek 
şöyle dedi: "Silahlanmız dahil bütün 

JOSHUA NKOMO 

araçlarla mücadeleye devam edeceRiz. 
Yeni bir Cenevre konferansı toplanırsa, 
Afrika müziei ile toplanmahdır. Görüş· 
meler Muzerowa yada ZANU'nun yöne· 
timinden çıkanlan Sithole ile deeil, kur
tuluş hareketleriyle sürdürülmelidir." 

Nkomo daha sonra, Güney Afrika 'nın 
ırkçı yönetim ile Rodezya'daki Smith 

ıRKÇı VE POLITIK BASKILARA KARŞI ULUSAL ITTIFAK: 
"ABD'DE POLITIK TUTUKLULARıN SAYıSı YOZLERLE 

IFADE EDILEBILIR" 

Kapitalist ülkelerde burjuva devlet a· 
damlannın ve propaganda organlannın 
sosyalist ülkelere karşı yoeunlaştırdıkla. 
rı ideolojik saldırı kampanyası. soeuk sa. 
vaş ortamının geri getirilmesinin yanısı· 
ra, kapitalist illkelerdeki anti-demokra. 
tik uygulamalan da gizlemeyi amaçlı· 
yor. Sosyalist ülkelerde "insan haklan" 
nın çienendiei yalanını dillerinden dü. 
şünneyen gerici güçler. kapitalist ülke· 
lerde hergeçen gün sayılan artan politik 
tutuklular gerçeeini hasır altı etmeye 
çalışıyorlar. Demokratik güçleri yasa 
dışı yollardan sustunna çabalan, özel. 
likle ABD 'de yaygın biçimler alıyor. 
ABD 'deki ilerici kitle örgütlerinden "ırk
Çı ve Politik Baskılara Karşı Ulusal Itti. 
fak" örgütü, bir süre önce New York'ta 
Harlem bölgesinde yapılan Konferans'ın. 
da, ülkedeki politik tutukluların sayısı. 
nın yüzlerle ifade edilebileceei açıkladı. 

Örgülün konreransı. altı yıldır tutuk. 
lu bulunan zenci papaz Benjamin Cha. 
vis 'in dev bir portresi önünde yapıldı. 
Zencilerin detllokratik haklan için mü. 
cadele eden Chavis. ırkçı hakimlerin Ö. 
nünde yargdanarak "halkı ayaklanmaya 
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teşvik" gerekçesiyle dokuz arkadaşıyla 
birlikte toplam 282 yıla mahkum edil· 
mişti. Daha sonra. Chavis'in gerek yar· 
gılanmasının gerekse verilen hükmün ya· 
sa dışı oldueu belirlenmişti. Chavis'i 
suçlayan tanıklar, iradelerini savcının 
baskısıyla verdiklerini açıklamışlardı. Bu 
açıklamalara ralmen Chavis ve dokuz 
arkadaşının tutuklulueu sürüyor. 

Chavis ve arkadaşlannın dışında. yasa 
dışı yöntemlerle hapishanelerde tutulan 
daha pekçok ABD yurttaşı var. Kuzey 
Carolina'daki ırkçılara karşı düzenlenen 
bir gösterıyi yönettikleri için. Charlotte 
kentindeki üç zenci de toplam olarak 55 
yıla hüküm giymiş bulunuyor. New Jer. 
sey'de ise, zenci kadın şair ve tarihçi As· 
sata Shakur. bir polisi öldünne iddiasıyla 
bundan dört yıl önce tutuklanmıştı. 
Shakur'un yakalanması sırasında kendi. 
sine işkence yapıldıgı daha sonra saptan. 
mıştı, 

ABD 'de demokratik hak ve özgürlük. 
lere karşı yöneltilen saldınlar, tekellerin 
sürdürdüeü silahlanma ve soguk savaş 
politikasına karşı yasal yollardan dire
nen yurtseverleri de hedef alıyor. Seatt-

le'da. katolik din adamı James Douglass. 
ve kansı nükleer mzelerle donanmış 
"Trident" deniz altılarının yakınlannda 
banşçı bir gösteri düzenledikleri gerekçe· 
siyle tutuklanmış bulunuyor, Hawai 
Adalan'nda da barış savaşçısı Buddy Pe
ter.; militarist iktidann baskılan dışında 
kalmadı. Peters, Amerikan bombardı
man uçaklarının alış talİm alanı haline 
getirilen Kahoolawe adasına çıkarak. 
Ada'nın bombardımanlardan kurtanlma
sına çalışmıştı. Peters'ı izleyerek Walter 
Ritte ve Richard Sawyer de, hayatlannı 
hiçe sayarak aynı adaya çıktılar. Bunun 
üzerine, Hawai askeri komutanlıgı, "suç. 
lu" olduklan iddia edilen bu kişileri tu
tuklamayla tehdit etmeye bile girişme-
den, Ada'daki bombardımanların devam 
edeceeini açıkladı. Böylece ABD hükü· 
meti, baskı yöntemlerine bir ye
nisini ekledi: Bombayla tehdit. 

Bu olgular, ABD'de gerçekten "insan 
hakları" için savaşan yükseldiei· 
ni, ancak bunların Pentagon'dan ya da 
Beyaz Saray'dan deeil, tutukevierinden 
yoksullueun merkezlerinden yükseldiei
ni gösteriyor. 

yönetimini birbirinin karşısındaymış gi. 
bi göstennenln. sömürgecilelin "yeni 
bir manevrası" oldu�unu belirttI. ZAPU 
lideri Zimbabve'deki kurtuluş mücadele· 
sinin amaçlano da şöyle özetledi: 

"Şunu belirtmek isterim ki, Salis
bury rejimine karşı, başında beyazlar ol
du�u için mücadele etmiyoruz. Biz ırkçı 
deRiliz� Biz, ırkçı bir rejime, raşistlere, 
insanlıkla ilgisi olmayan kişilere karşı sa· 
vaşıyoruz. Onlar neyi savunuyorlar? Be· 
yazlar'ın Siyahlar ÜZerindeki üstüntüaü 
sistemini. Biz ise onlara "tersi olsun" de· 
miyoruz. "Sizinle eşit olmak istiyoruz" 
diyoruz ... 

Bir köy okulunda eRitim gördükten 
sonra demiryollannda çalışmaya başla
yan Joshua Nkorno, daha sonra sendikal 
mücadelede bir militan olarak yetişmiş 
ve Güney Rodezya Afrika Ulusal Kon
seyi saflanna katıinuştı. 

BATI AVRUPANIN TUTUMU 

ZAPU lideri. Batı Avrupa illkeleriyle 
Zimbabve kurtuluş hareketi arasındaki 
ilişkileri de şöyle özetledi: "Afrika'daki 
kurtuluş harekeUerinin çoeunlugu. ile· 
rici güçlerin ve sosyalist ülkelerin daya
nışmalan sayesinde zafere ulaştılar. Bu· 
na karşılık hiçbir Bab Avrupa ülkesi 
kurtuluş J!üçlerine destek olJTlamaktadır. 
Birkaç nedenden dolayı. Birincisi, Afri· 
ka'yı köleleştirenler Bab Avrupa ülkeIe
ndir. Afrika'nın paylaşılmasına katılma
mışlaısa da sömürgecilerle yakın ilişkile· 
ri olmuştur. Ikincisi, Afrika'da geriye 
kalan beyaz nüCusun bir iusnu Batı Ay· 
rupa kökenlidir. Oçünci.6ü, bu ülkeler, 
kendi çıkartannın savunan Güney Afri· 
ka ve Rodezya'nın zarar görmesinelen 
korktuklan için de bize yanhmCl olma· 
maktadırtar. Bu nedenle lı, Birle,mı, Mil· 
letler'in bu rejimleri kınamı, olmasana 
ra�men, Batı Avrupa illkeleri onlan ya· 
şatmaya çalışmakta ve Rodezya'yı mali 
olarak desteklemektedir." 

SOVYETLER BIRllGI ILE 
I LIŞKILER 

Savyetler Birligi'nin Zimbabve kurtu· 
luş güçlerine yaptı eı yardımın egoist 
amaçlarla oldueu iddialanna karşı çıkan 
Nkomo. bugüne kadar hiçbir Sovyet 
yetkilisinin kendisine hiçbir şey empoze 
etmedieini bildirdikten sonra bu konuda 
şunlan ekledi: 

"Sovyetler Birli�i ile olan dostlu�u· 
muz, O'nun sürekli olarak emperyalizme 
ve sömürgeciliee karşı azimle mücadele 
etmiş olması olgusuna dayanıyor. Ben 
Sovyetler'j tanıyalı uzun süre geçmedi. 
Bu, ülkenizdeki ikinci gezimdir. Smıyet· 
ler BirliAi'ne yöneltilen eleştirilerin sa
hiplerine şu soruyu soruyorum: Neden 
Sovyetler Birli�i 'nin sokaktannda işsiz 
yok. Ustelik sizin ülkenizde el 
emeei ihtiyacı oldu�unu da biliyorum. 
Kısacası Avrupa'da işçi fazlası var, sizin 
ülkenizde ise işçi talebi Bu nokta, ülk�· 
nizin pekçok başansından daha çok be· 
ni etkiliyor. Çünkü işsizlik bizim ülke· 
mizde de çok ciddi bir sorun oluşturu
yor. Sovyetler Birliernde Jl:erçekleşen 
devrimin, illkenizin sorunlanna bu öı· 
çüde çözüm getirmiş ve bütiin dünyada 
insanlann kurtuluşuna yardımcı olması 
baRımsızlıeımızl kazandıklan sonra 
bizim de bu yolu izleme sorununu ele 
almamızı Jl:crektiriyor. Biz ZAPU olarak, 
sosyalist bir devletin kurulmasından V� 
ilerici bir gelişme yolunun izlenmesin. 
den yanayız." 

sosyalist sistem illkeleri 
somut olarak 

verdi. Bu dayanış· 
duruldu. Zim
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rek ZlPA sanannda çarpışmaya başla· 
yan pek çok ilericinin bulundugunu da 
belirtti. 

HAREKETI BALTALAMA 
ÇABALARı 

ZAPU lideri, Yurtsever Cephe'ye ka
tılmayan Abel Muzorewa hakkında da 
şöyle dedi: "Muzerowa, kurtuluş hare· 
ketine 1970'lerin ilk yıllannda Afrika U 
Ulusal Konseyi'nin (ANC) başına geçe· 
rek katıldı. Ancak bu, hareketin başan
sına katkılı olmak için deeiJdi. Muzore· 
wa, halkımızın, özgürlük savaşçılan yü· 
zünden acı çekti�i görüşündeydi. Şöyle 
diyordu: "Halk bir hayvandır, akıllıca 
güdülmeye ihtiyacı vardır." O'na göre, 
Bau Avrupa'lı 
güdülmeye 

Avrupa'lı 
güdülmeye 

danışmanlar siyasal bir 
platronn olarak görülebilirdi. Böylece 
Muzerowa Batı 'hlar için 'akıllı bir yöne· 
tici' oldu çıktı. Başlangıçta da bu poli· 
tikasında başanh gözüktü. ANC bütün 
yurtsever örgütleri biraraya getinnişli 
ama, bu birlik bize dışardan empoze 
edilmişti ve bir çeşit tuzak haline geldi. 

JOSHUA HUA HU NKOMO 

araçlarla mücadeleye devam edeceRiz. 
Yeni bir Cenevre konferansı toplanırsa, 
Afrika müziei ile toplanmahdır. Görüş· 
meler Muzerowa yada ZANU'nun yöne· 
timinden çıkanlan Sithole ile deeil, kur
tuluş hareketleriyle sürdürülmelidir." 

Nkomo daha sonra, Güney Afrika 'nın 
ırkçı yönetim ile Rodezya'daki Smith 

ıRKÇı VE POLITIK BASKILARA KARŞI ULUSAL ITTIFAK: 
"ABD'DE POLITIK TUTUKLULARıN SAYıSı YOZLERLE 

IFADE EDILEBILIR" 

ülkelerde burjuva devlet a· 
propaganda organlannın 

ülkelere karşı yoeunlaştırdıkla. 
ideolojik saldırı kampanyası. soeuk sa. 

getirilmesinin yanısı· 
illkelerdeki anti-demokra. 

gizlemeyi amaçlı· 
Sosyalist ülkelerde "insan haklan" 

yalanını dillerinden dü. 
güçler. kapitalist ülke· 

sayılan artan politik 
hasır altı etmeye 

Demokratik güçleri yasa 
sustunna çabalan, özel. 
yaygın biçimler alıyor. 

kitle örgütlerinden "ırk
Baskılara Karşı Ulusal Itti. 

önce New York'ta 
yapılan Konferans'ın. 

tutukluların sayısı. 
ifade edilebileceei açıkladı. 

konreransı. altı yıldır tutuk. 
papaz Benjamin Cha. 

portresi önünde yapıldı. 
detllokratik haklan için mü

teşvik" gerekçesiyle dokuz arkadaşıyla 
birlikte toplam 282 yıla mahkum edil· 
mişti. Daha sonra. Chavis'in gerek yar· 
gılanmasının gerekse verilen hükmün ya· 
sa dışı oldueu belirlenmişti. Chavis'i 
suçlayan tanıklar, iradelerini savcının 
baskısıyla verdiklerini açıklamışlardı. Bu 
açıklamalara ralmen Chavis ve dokuz 
arkadaşının tutuklulueu sürüyor. 

Chavis ve arkadaşlannın dışında. yasa 
dışı yöntemlerle hapishanelerde tutulan 
daha pekçok ABD yurttaşı var. Kuzey 
Carolina'daki ırkçılara karşı düzenlenen 
bir gösterıyi yönettikleri için. Charlotte 
kentindeki üç zenci de toplam olarak 55 
yıla hüküm giymiş bulunuyor. New Jer. Jer. Jer
sey'de ise, zenci kadın şair ve tarihçi As· 
sata Shakur. bir polisi öldünne iddiasıyla 
bundan dört yıl önce tutuklanmıştı. 
Shakur'un yakalanması sırasında kendi. 
sine işkence yapıldıgı daha sonra saptan. 
mıştı, 

ABD 'de demokratik hak ve özgürlük. 
lere karşı yöneltilen saldınlar, tekellerin 
sürdürdüeü silahlanma soguk 

le'da. katolik din adamı James Douglass. 
ve kansı nükleer mzelerle donanmış 
"Trident" deniz altılarının yakınlannda 
banşçı bir gösteri düzenledikleri gerekçe· 
siyle tutuklanmış bulunuyor, Hawai 
Adalan'nda da barış savaşçısı Buddy Pe
ter.; militarist iktidann baskılan dışında 
kalmadı. Peters, Amerikan bombardı
man uçaklarının alış talİm alanı haline 
getirilen Kahoolawe adasına çıkarak. 
Ada'nın bombardımanlardan kurtanlma
sına çalışmıştı. Peters'ı izleyerek Walter 
Ritte ve Richard Sawyer de, hayatlannı 
hiçe sayarak aynı adaya çıktılar. Bunun 
üzerine, Hawai askeri komutanlıgı, "suç. 
lu" olduklan iddia edilen bu kişileri tu
tuklamayla tehdit etmeye bile girişme-
den, Ada'daki bombardımanların devam 
edeceeini açıkladı. Böylece ABD hükü· 
meti, baskı yöntemlerine bir ye
nisini ekledi: Bombayla tehdit. 

Bu olgular, ABD'de gerçekten "insan 
hakları" için savaşan yükseldiei· 
ni, ancak bunların Pentagon'dan ya da 
Beyaz Saray'dan deeil, tutukevierinden 

ZAPU lideri. 
Zimbabve kurtuluş 
ilişkileri de 
kurtuluş harekeUerinin 
rici güçlerin 
nışmalan sayesinde 
na karşılık 
kurtuluş J!üçlerine 
Birkaç nedenden 
ka'yı köleleştirenler 
ndir. Afrika'nın 
mışlaısa da 
ri olmuştur. 
kalan beyaz nüCusun bir 
rupa kökenlidir. 
kendi çıkartannın 
ka ve Rodez
korktuklan 
maktadırtar. Bu 
letler'in bu 
ra�men, Batı 
şatmaya çalışmakta 
olarak desteklemekt

SOVYETLER 

Savyetler 
luş güçlerine 
amaçlarla oldueu 
Nkomo. bugüne 
yetkilisinin 
etmedieini 
şunlan ekledi: 

"Sovyetler 
muz, O'nun 
ve sömürgeciliee 
etmiş olması 
Sovyetler'j 
Bu, ülkenizdeki 
ler BirliAi'ne 
hiplerine şu 
Sovyetler Birli�i 
yok. Ustelik sizin ülkenizde el 
emeei ihtiyacı 
Kısacası Avrupa'da 
ülkenizde ise 
nizin pekçok 
ni etkiliyor. 
mizde de çok 
yor. Sovyetler 
devrimin, illkenizin 
çüde çözüm 
insanlann 
baRımsızlıeımızl 
bizim de bu 



• 
Sovyetler Birli�i yöneticileri ile ABD 

Dış işleri Bakanı Cyrus Vance arasında 
Moskovı'da yapılan görüşmeler, SALT·2 
anlaşması yolunda ileri bir adun atıla
madan sonuclındı. Sovyet ve ABD vel
kIliIerinin. MaV1s ayında Cenevre'de bir
araya gelerek görüsmeleri sürdürecekleri 
açıklandı. Bu arada, SALT an1aşmasl 
çerçevesi dısında, "nükleer denemeler", 
kimyasa! silahlar" e:ibi konularda Sov
yet-ABD ortak çalısma komitelerinin 
oluşturulması da ka..rarlaştınldı. 

SALT-2 GÖRüŞMELERİNDEKI GüÇLüKLER ARTARKEN 
ABD, MILITARIZMINI "İNSAN HAKLARI TARAFTARLıCı" 

PERDESIYLE GIZLEMEYE ÇALıŞıYOR 

Moskova e:örüşmelerinde SALT·2 ko
nusunda kesin bır anlasmanın cıkması 
beklenmivordu. Ancak, bu görüsmeler. 
stratejik silahlann silahlandınlmasındaki 
yeni ısamıda, taraOann görüslerinin 
yakı.n1aşbrtlmasını sıRlayan bir adun ola-

CYR/JS VANCE ·ANDRE/ GRAM/KO 

bitirdi. Ne var ki, özellikle ABD'de Ca� 
ter yönetiminin isbasını gelmesinden 
sonıa, bqla NATO olmalc üzere saldır· 
gan emperyalist çevreler, Ekım 1977'ye 
kadar tamamlanması zorunlu olan 
SALT-2 anlaşmasında "ABD 'nin katı bır 
tutum alması" propagandasını yolunllS
tınnışlardı. Bu politika, sa1dlrgan milita
rist 2Üçlerin, soluk sıvas ortamını Ileri 
getinnek Için bır süredir sıkıca sanldık-

. Ian provokasyonlu dizisini n bir parça
sıydı. Sovyetler BirtiRi'ne şı:iden, C. Van
ce bqkanlılındald ABD heyeti, bu pro
pagandaya haklılık kazandımıak amacıv-

ıSRAIL'DE MA YIS SEÇIMLERINE KOMüNISTLER VE , 
ÇEŞITLI DEMOKRATIK ÖRGOTLER ORTAK LISTELER LE 

KATıLMAYı KARARLAŞTıRDıLAR 

ısrail'de Mayıs ayında yapılacak secimlerde, ısrail Komünist Partisi ve çe
.,itlı demokratik örgüt ve gruplar, ortak aday listeleri ile katılma kararı aldılar. 
Demokratik güçleri biraraya Retiren ortak aday listeleri, "Barış ve Hak Eşitliği 
için Demokrati� Cephe" nin listeleri olarak hazırlanıyor. ısrail Komünist Parti
si, 1976 Aralık'ında yaptığı 18. Kongresi'nde, ülkenin bütün demokratik güç
lerine, ideolojik ayrılıklarına bakmaksızın saflarını sıklaştırmaları ve parla
mento seçimlerine tek bir blok halinde katılmaları çağrısında bulunmuştu 

Isn.il'de normal olarak yılın sonunda yapılması gereken seçimler,l$çi Parti
si hükümetinin geçenlerde istifa etmesi ve onun yönetiminde bir çogunluk 
hükümetinin kurulamaması üzerine erkene alınmıştı. 

ısrail'de Işçi Partisi hükümetinin seçimlerin normal zamanından önce isti
fa etmek zorunda kalması, ülkedeki ekonomik. toplumsal ve siya.sal bunalı
mın ulaştığı boyutları gösteriyor. Işçi Partisi'nin kendi içinde süregelen mü
cadeleler, iktidarını daha da dengesizleştirdi. Bir yandan ülke içinde ve dış 
politikada izlenen gerici ve militarist politikanın toplumsal sorunları derin
ıeştirmesi, diğer yandan Ortadoğu'da yeni bir savaşı en kısa zamanda kışkırt
ma kampanyasındaki güçlp.rin manevraları, siyasaı bunalımı gizlenemez hale 
getirdi 

Savaşçı dış politikanın ısrail'i uluslararası alanda sürüklediği yalnızlık, Işçi 
Partisi'nin hükümeti seçimlere kadar sürdürmekıen vazgeçmesinin başlıca ne
denini oluşturuyor. Işçi Partisi hükümetinin izlediği maceracı politika, ülke 
halkını her geçen gün daha büyük bir ekonomik baskının altına sokuyor. Git
gide, yeni bir savaş olasılığı yükseliyor. 1977 sonuna kadar yeni bir savaşın 
kaçınılmaz olduğu iddiası, en çok tartışılan konulardan biri haline gelmiş du
rumda. 

la, sadece "gösteri" niteliRIni t.l.şıvan 
bazı önerileri açıkladı. 

Stratejik silahlann ıınırlandınlmasıru 
öngören SALT anlasmalannın birincisi, 
1971 'de SSCB Ile ABD arasında Imzala· 
nan Vladivostok anlaşmasından sonra 
vürürliile <innlıtl. SALT-1'ln .eçerllUk 
süresinin dolacaRı bu ydın Eklm avmda, 
anlaşmarun ikinci aşaması olan SALT-2' 
nin tamamlanması gerekiyor. SALT-2' 
nin Eklm ayına kadar tamamlanması, si
lahlanma yansının yeniden kamcdanma
sına ve yumusama sürecinin ciddi bir 
tehdit altına flirmesine neden olacak. 

ÇE$ITLI OLkEURDE 

Cynıs Vance'in Moskova'dan aynl
masından hemen sonra konuyla OltiU bir 
basın toplantısı düzenleyen Başkan Car
ter, ABD'nin gerçek niyetlerini açıla 
vurdu. Caıter, muhtemelen Mayıı ayın
da yeniden başlayacak CÖ!'Ü4meleri kas
tederek, SALT anlaşması konusunda 
"en yakın zamanda" bir anlaşma sal" 
namazsa, "ABD 'nin yeni ,Uahtann eeti.
tirllmesin hlZlandınnava" kuufı oldu
lu tehdidini savurdu. 

Carter'ın basın tonlantısıyla avru sa
allerde Federal Almanya başbakanı 
Schmidt'de, "bul!Ünkü k",uUaıda, Av· 
pa'da kuvvet indiriminin düşünülemeve
celi" iddiasıru tekrarlıyordu. 

Moskova Ilörüşmelerinin tamamlan
masından hemen sonra, emperyalist pro
oaganda orean1an, Sovyeller Birlili'ni 
"uzlasmaz" e:öSıennek amacıyla yolun 
bir kampaoyayı başlattdar. Sovyeller 
BirliA:i'nin, ABD önerilerini, "stratejik 
üstünlügünden" vazgecmek istemediti 
icin "reddettil:i" propagandasına girişti
ler. Buna karşılır, kapitalist ülkelerdeki . 
rercekei burjuva devlet adamlan bile. 
"ABD 'nin kabul edilmesi bunca zor olan 
önerileri ileri sürmesine şaşırdıklannı" 
gizleyemediler. 

Emperyalizmin, SALT·2 göriişmele
rinin çıkmazındao Sovvetler'i sorumlu 
tutma oronagandasıru, bu Çıkmazı, ABD 
yönetiminin sözrte "insan hakim" ko
nusunda baslattdh saidmlara bülama
vuak yürütece� anlaşdıyor. ABD yöne
timi, " insan haklan uRruna silahlanmaya 
katlanına" görünümü masında anndınl
mava çalısılıyor" Böylece, sosyallst ülke
leri hedef alan ideolojik saldm kampan
yııının temel unaclanndan btri,. yeDi
den kendisini ortaya koyuyor. Emperyo
Uzm ve saidUlU NATO çenelert. liJab.. 
sızlanma rÖlÜŞmelertnJ çıtm .. ıobn 
militarist pölitikalanru, "insan baklan 
tanıtariıIı" perdesi arlı_ı cız!emey. 
çaIışryorlar. 

Ekonominin sürekli olarak dengesizleşmesi de, ısrail yönetiminin çıkmuı
nı derinleşiyor. Enflasyon oranı, 1972 yılına göre 1976'cb yüzCJe 200'ü buldu. 
Tüketim mallarının fıyatları 1973'te yüzde 20, 1974'te yüzde Ml, 1975'te 
yüzde 39, 1976'da da yüzde 40 dolaylarında arttı. Vergi oranbırı� artıŞı en 

yüksek düzeye ulaştı. Işçi sınıfının grev mücadeleleri yoğunlaştı. Grevsiz ge
çen, yeni bir grevi n patlak vermediği hafta yaşanmaz oldu 

Işgalci ve militarist politika, devlet yönetiminde görevli k�droUırın yoz
laşmasını da hızlandırdı. 

Bütün bu gelişmeler, iktidardaki Işçi Partisi yönetiminin otoritesini orta
dan kaldırdı En 'lerici güçlerin devleti ele Reçirme planlarını hızlandırdı. Moşe 
Dayan ve benzerleri tarafından desteklenen Savunma Bakanı Peres'in temsil ", 
ettiği Işçi Partisi'nin en Rerici Rrubu, hükümeti bütünüyle kendi eline alma 
planını uygulamaya koydu. Işçi Partisi'nin son konRresi, simdiki basbakan 
lzak Rabin'i Peres'e karşı galip getirdiyse de, Rabin'in hükümeti aşırı QğCl 
Likud partisinin daha çok etkisi altına girdi Işçi Partisi'nin parlamentodaki 
gücü zayıfladı, ilsırı sağ savıca da I!üçlendi. 

Bu ar.ıda, ülkedeki derin toplumsal bunalımdan yararlanan gerici güçler, 
muhalefet Rörünümü altında yeni gruplar halinde örgütlenivorlar. 

Mayıs'u yapılacak erken seçimlerde ısrail Komünist Partisi'nin ve çeşitli 
demokratik güçlerin ortak aday listeleri öne sünne kararını . almaları, ülkenin 
b.:.rıŞCI bir dış politikaya sokulması ve Ortadoğu'da barışa giden yolun kıSOlI
tllmClsı açısından önem taşıyor. tKP'nin Araıı� ayında yapılan 18. Kongresi, 
partinin gücünün ve savgınlığının arttıAmın kesin bir göstergesi olmuştu. Safla
rında Arap ve Yahudi emekcilerini sıkı sıkıya birleştiren Parti'nin üye sayısı 
son dört yılda yüzde 40 oranında artmıst!. Pani'nin. ülkede Arap halka Riri
şilen ırkçı ve avırımCl baskılara karşı mücadelesi, nicel ve nitel gücünün vük
selmesinde önemli bir rol ovnadı. Çeşitli demokra� Rüçlerle, vaklaşan seçim
lerde gÜCbirliği yapma konusunda gerçeklestirilen a,nlasma. bu etkinliğin ar
tısının bir başka kanıtı oldu. 
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YIS SEÇIMLERINE KOMüNISTLER VE , 
DEMOKRATIK ÖRGOTLER ORTAK LISTELER LE 

KATıLMAYı KARARLAŞTıRDıLAR 
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KOLTDR ve SANATTA YARAYAS 

Demirtaş Ceyhan: 

"ACIL SORUNUMUl, OlGURLUK" 
• Türkiye Yazarlar Sendikası'"ı" 26 

Mm 1977 günü yapılan son kongres;ni 
nuıl değerlendiriyorsunuz? 

• Dotrusu şunu içtenlikle belirte
yim ki, TYS'nin son kongresi beklenil· 
medik düzeyde başarılı geçmiştir. BHi· 
yorsunuz, sendikanın topu topu üç dört 
yıllık bir geçmişi vanhr. Oysa yazarlan
nuz, edebiyatçılaıamlZ, özellikle şairleri
miz, Tanzimattan bu yana toplumsal sa· 
vaşımdan kesinlikle uw kalmamış tar
dır. Yani edebiyatımızın yüz yılı aşkın 
bir geçmişi olmasına karşın, yazarlmmı
zın örgütlenme deneyimleri yok denecek 
kadar azc!lr. Demokrat Parti iktidarı dö
neminde bir grup burjuva yazann giri
şimleriyle kurulmuş bir Edebiyatçılar 
Birüj!i vardır, ama ODun da bir ideolojik 
bütünJütünden söz açtlması olanaksızdır. 
Nitekim yaşamının hiç bir döneminde, 
kendisinden beklenilen işlevi yerine ge
tirememiştir. İlginçtir. bu Türk Edebi· 
yatçı.1ar Birlili'nin kuruculanndan, yö
neticilerinden büyük bir çolunluk halen 
TYS'ye üye bile olmamışlardır. Sadece 
bu durum bile, ne demek istedi�imi gali
ba açıkhga kavuştunnaktadu. 

Yani üç dört yıl gibi çok kısa bir sü
rede, sendikanın böylesine bir gelişme 
göstennesi, gerçekten insanı gönendir
mektedir_ Bunda da genç yazarlaruruzm 
büyük bir Dayının bulundulunu açıkla
mak gerekir. 

Kongreye, sendikaya üye yazarlann 
yansmdan çok fazlası katılmış ve on 
saati &likın bir süre ara venneden büyük 
bir dikkatle izlemiştir. Katılanlano he
men hemen hepsi izlemiştir yani. Türk 
Edebiyatçılar Birlili Kongreleri hatırla
nırsa, bunun ne anlama e:eldigi daha iyi 
anlaşılu sanınm. özeUersek; bu son 
kongre iki ana gelişmeyi açık açık göz
ler önüne sennekte ve başansı oradan 
gelmektedir. Birincisi; yazarlanm.ız, ar
ttk kendilerinin de örgütlenmelerinin ka
çınılmazııgmın bilincine vannışlardl!, 
TYS ile bunun gerelini yerine getirmek
tedirler. İkincisi; bu son kongrenin, dev
rimci örgütlerin temel özelliklerinden bi
ri olan disiplin anlayışına sahip bir kuru
luş olarak saı!lıkh bir biçimde geliştigini 
göstennekte olduAudur sendikamızın. 

• Sizce, örgütlenmenin, devrimci 
edebiyatımızia emekçi halkımızın bütün· 
leşrnesinde ne gibi etkinliği olabilir? Ör
�ütlenmeyi nasıl düşünüyorsunuz? 

• YazarlarımlZın bugüne dek örgüt· 
lenmemelerini, samnm vazarlarımızın 
kişilikJeriyle açıklamaya kalkışamayız. 
Yani, diyelim Cumhuriyet dönemindeki 
yazarlanmızın örgütleşememeleri, elbet
te onların kişiliklerinin eksiklikleri yü
zünden filan delildir. Çünkü, resmi Cum
huriyet ideolojisinin yazarlannın, bir an· 
lamda örgütleri vardır bence, örne�in 
Halkevleri. Gene CHP, bu vazarlan ken
di bünvesi içine alarak bir başka tür j!iz. 
ii örgütlemneyi saelamlŞtır. Ama devrim
ci edebiyatçtıar, bilinçli bir biçimde bu 
haktan yoksun tutulmuşlardır. Baı!ımsız 
bir yazar örgüllenmesine gidilmesi halin. 
de, burjuvazini" işine gelmeyecek so
nu<;lann da doeabilece�i olasılıitı yüzün
den bu tür bir öl1!'ütlenme sürekli olarak 
engellenmiştir. Ta ki, Demokrat Parti 
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devrinde işçi sınırının Dolitik öreütlen
mesi kesinlikle yasaklandılı, parlamen
ter görünümlü tam rasist bir döneme gi. 
rildili i<;in göstermelik bir örgüt kurul
masında sakınca görülmemişlir. Aynca, 
dış dünyaya karşı bu göstennelik de
mokrasiyi yutturabilmek icin böylesi bir 
öl2Üte izin verildili de doA:rusu söylene
bilir. Nitekim, bu örgüte, yani Türk Ede
biyatçılar Birli�ine taa 1960'lara kadar 
devrimci yazarlanmlZln alınmadıklan 
hatulanmalıdlr. öyle ki, deitil örgüte al· 
mak. bayaeı ünlü ama devrimci yazarları 
bu beyler düzenledikleri edf'biyat mati. 
nelerine, e:ecelere filan da <;1A'umazlardl. 
Onlar üzerinde böylece ayn bir terör ya
ratmak isterlerdi. 

Diyeceeimı edebiyatla halkın bütün
leşmesiı temelde demokratik örgütlen
melerle çok sıkı bir ilişki icindedir. Şöy
le örneklemek isterim: Büyük Şairimiz 
Nazım Hikmet'in kitaplannın veniden 
kendi dilinde yaYımlanmaya baslaması, 
bence ne Yön del'l'wnin bir yigitliei s0-
nucudur, ne de tek basına 1960 Anaya
sısmın emekçi halkımıza bir attfetidir. 
Şayet emekçi halkımız o dönemlerde 
(iyi va da kötü) bir politik ö12üte kavuş
mamış olsaydı, yani Türkiye lşci Partisi 
o dönemlerde baya�ı güçlenmemis ol· 
savdı_ wc kuskum yok burun hala Na
zım'ın şürlerinin kendi dilinde yeniden 
bası.labilmesi kavgasım verivor olacaktık 
Nitekim, mezannın da yurda getirilmesi 
savaşırnı o dönemde açılmış olsaydı. ge· 
ne hiç kuşkum yok. bueün Nazım 'ın 
mezan da Türkive'de olurdu. 

özetlersek; devrimci edebivatırmzla 
halkırmzın bütün1eşebilmesi ancak dev
rimci öf2ütlerin kurulmasıyla gerçekle· 
şebilecektir. Yani, hem isçi sınıfının 00-
lilik örgütlerinin güçlenmesiYle. hem de 
devrimci yazarlann örgütleşmeleriyle. 
Bu nedenle ben, '!ürkiye Yazarlar $endi· 
kasını salt bir ekonomik Ö12üt olarak dü
sünernivorum. Bir anlamda ideolojik bir 
öreüt kimlilinde de olmahdı! İdeolojik 
savaşımla, ekonomik savaşımı bir arada 
yürütmelidir. 

• Sizce. TYS'nin bugün önündeki 
acil görevler nelerdir? 

• Kuskusuz, yazarlanmızın da en 
acil sorunu, emekçi halkımızın en acil 
sorunudur. Yani özgürlük kavgasıdır 
TYS, nitekim bu kavgaya kuruldulu eün. 
den beri büyük önem vermiştir. Ceza ya· 
sasındaki 141 Ye 14-2 maddelerin yürür
lükten kalduılması, MC Hükümetiyle iyi· 
ce tınnanmava geçen rasizmle savaş, eL
bette ilk hedeflerdir. Bu hedeflere ulaşa
bilmek için, ülkemizdeki bütün demok
ralik kuruluslarla dolal bir isbirli�i icin. 
dedir Ancak işci sınırımlZın politik ör
gütüvle de bir bütünlük içinde olmak zo. 
rundadır. Yakın görevlerinden .birisi de 
bence budur 

• TYS önümüzdeki dönemde baska 
neler yapmalıdır? 

• Tabii, özgürlük için savaş, sadece 
ceza yasasındaki iki madderun kaldını. 
ması m istemekle bitmemektedir. Dev. 
rimci kültür ııe sanatın fJüçlenf'bilmesi ve 
yavgınlasabilmesi için, savasılacak iç ve 
dış güçler vardır. Bu nedenle halen kül. 

TÜRKIYE YAZARLAR SENDIKASI'NIN 3. OLACAN 

KONCRESI YAPıLDı' SEÇILEN YöNETIM KURULU ÜYELE

RININ YAPTıKLARı GÖREV BÖLÜMÜNDE AZIZ NESI N YE

NIDEN GENEL BAŞKANlıCı GETIRILDI. ŞÜKRAN KURDA

KUL IKINCI BAŞKAN, DEMİRTAŞ CEYHUN GENEL SEKRE

TER, OSMAN SAFFET AROLAT, ATAOL BEHRAMOCLU, 

ATILLA öZKlRlMLI SEKRETER, ALPAY KABACA LI MALI 

SEKRETER OLARAK GöREVE BAŞLADıLAR. YÖNETIM 

KURULUNUN DICER ÜYELERI ISE KEMAL SÜLKER, CAN 

Y ÜCEL, BEKIR YILDIZ VE ADNAN öZY ALÇINER OLARAK 

BELIRLENDI. · 
TÜRKIYE YAZARLAR SENDIKASı GENEL KURULUNA 

ILIŞKIN OLARAK YÜRÜYÜŞ, DEMIRTAŞ CEYHUN'UN Gö
RÜŞLERINE BAŞVURDU_ 

türümüzü ve edebiyatımlZl kendi ideol0-
jilerinin dolrultusunda biçimlendirmeye 
calışan bu �üçlerle savasmalıdl!. öme
lin, ceviri edebiyat ve yabancı yapıtlarla 
ilgili on yıllık muafiyet aldalmacası. ilk 
hedenerden olmalıdır Gene, ülkenin 
kültür ve sanal politikalanmn saptanma
sında, TYS mutlaka iktidarlarla bir iliski 
kunnalı ve düzenleyici rol oynamanın 
yollannı aramalıdır Yabancı ülkelerle 
yapılan ikili kültür anlasmalan TYS'run 
bizce ilk müdahale etmesi eereken konu
lardandı! Bir takım �üzel gözlü şarkıcı 
alıŞ verişi seklinde yürütülen bu ikili küL
tür anlaşmalan. mutlaka gerçek rayına 
oturtulmalıdır. Sonra, ülkenin kültür ve 
edebiyatının oluşmasında etkisi kusku
suz elitim kuruluşlanvla da yakından il-

gilenmek zorundadil' TYS. Omello ede
biyat ölretmeni veti,tiren kunıluflada,. 
Türk dili ve edebiyatı etiüm! _ ku-
ruluşlarla. Bunlar bize dÜf ....... bır la 
kım ç.ai!' dlSl tifUerio yönetimi .... ete. 
yiD çekilmek bolu devekulU tam olur 
kanısındayım. Orta ötıeolmdeld edebi
vat derslerinin nlteUl:iyle UeileDlM!k te 
etkin bir katılım saflarna yolu aramak 
e:örevimiz olmahdll'. Soo olarak dı sunu 
belirtmek isterim; e:enc edebivıtcdann. 
genç vazarlann yetişme solUnu da TYS' 
nin asli e:öreyferindendir. Bu görev bir 
takım yayınevlerinin, bir takım dergile
rin veya kuruluşlann yönetimine terke
dilernez Bueüne dek böyle bir hata iş
lenmişse. günahı biz yazarlann boynun· 
dadl!. Unutulmamalıdır. 

marcuse ve batı dOnYaSt 

jack woddis 
• 

Bdlm V_.k Llnıftod Onak"O. 
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DOSTLAR TIYATROSU'NUN SERGILEDıCı 
"GÜN DöNERKEN" OYUNU YAZARı 

YAVUZER ÇETINKA YA ILE BIR SöYLEŞI. 

GÜN DONERKEN 

-"Gün Dönerken" güncelliği ve 
beIgeseI oyun türüne özgün yakla
şımı ile çok çarpıcı bir oyun ni
teliğinde. Oyunu nasıl oluşturdu
ğunuzu anlatır mısınız? 

-Bır BllIeu yazannm, Dimitrof ve 
Lelpzlı duıu,muı üzerine yazdı'_ bir 
O)'WI ile baflJıdl olay. "Ilk SI.yal" diye 
bır O)'WI. Şemaııkti bır hayli. Tiyatrosu 
.blkıı deyim yerindeyeo. Ama "Dimit· 
oor' .. rçeli öyle Çaıpıcıydı ki, .e edip 
YIPIP oynamalı bu oyunu diye düşün
diik. YolUn bır draınaturji ÇalıŞması ya· 
parak üzerinde tabii. Çeşitli kaynaklar
dan Dlmitrot ile ilgili yinniden raı,la ki· 
tap bulduk. Okudukça tanldık� tanıdık
ça sevgi ve saygmuz arttı Dimitro! usta
ya. Bu arada ayni konu ile ilgili iki oyun 
daha bulduk. Olayın derinine inmiş kişi
ler olarak doyunnadı bu oyunlar bizi. 
Hep biI eksiklik duygusu vardı içimizde. 
Bir Sovyet oyunundan haberlendik bu 
ara. "Leipzig 33". Melni beklemeye baş
ladık araştınnalarumzı ve Incelerimizi 
lÜrdiirerek. Bir dönem böyle geçtı' 

·Bu arada Ankara Sanat Tiyatrosu 
da bir oyun sergiledi değil mi "Di
mitrof Olayı" üzerine .. 

Evet.. Hedda Zinner'in "Kım Döngü" 
adlı oyununu seıgilediler. Demokratik 
Alman Cumhuriyeti'nden bir oyun. Yi· 
ne Dimitrot üzerine olan bu oyunu biz 
okumamıştık. Ben hala daokuyamadım. 

.çalışmalarınızı etkilemedi mi bu? 

-Hayır. Biz bugüne de�iin sergiledieimiz 
Rosenbergler ölmemeli, Havana Duruş
ması, Alpagut Olayl,Sabot.aj Oyunu ve 
Sonıştunna gibi belgesel oyunlan kola· 
"rken, özgün deneyimler geçinniştik. 
Konuya çok delişik bir açıdan, Dostlar 
Tiyatrosu yakJaşımıyla, çarpıcı bir bi· 
çimde yaklaşabij.ecelimiz ve ortaya 
özgün bir tiyatro olayı koyabilecelimiz 
kanısındaydık. 

-"Leipzig 33" oyunu gelmediğin
den mi yeni bir oyun yazma gerek
sinimini duydunuz? 

- Geldi "Leipzig 33". Naime Ydmaer 
dostumuz kısa bir zamanda çevirdi oyu
nu. Fakat yeni bir düş kınldılına uRra· 
dık. 

- Niçin? 
. Aslında bu oyunu okuduRumuzda tar· 
kına vardılıll)lz sorun, diler oyunlarda 
duyduRumuz eksiklilin de farkına var· 
manuza neden oldu. Bütün bu oyunlar 
devrimini yapmış, sosyalist toplum süre· 
ci içinde olan ülkelerin seyircisi için ya·' 
zdmıştı. Dimitrortun kıyasıya bir savaş 
verdiRi Faşizm. geçmişte kalmış, yeniı· 
miş ve bir daha görülemeyecek bir olgu 
idi o ülkelerde. Dimltrof da Gallath de. 
nen devi yenen Davud misali sergileni· 
yordu. Güncel sorunlara ışık tutmaktan 
çok, geçmişteki bir olayın anısına saygı 
biçiminde yazıJmış oyunlardı. Biz ise 
araştınnalanmızdan biliyorduk ki, Di· 
mitrol'un açıklamalan, günümüz Türki· 
ye 'sinin politik koşullanna ve işçi sını· 
[i hareketine ışık tutacak nitelikteydI. 
Elimizde bol ve Iyice özüm1enmiş mal· 
zeme vardı. Helvayı biz yapmaya karar 
verdik. O sıralarda dramaturji kurulunun 
dieer üyelerinin yogun çalışmalan olma
sı ve o güne kadar elimize geçen tüm In· 
gilizce ve 'l\irkçe belgeleri okumuş 01-
mam nedeniyle ben bir taslak götürdüm. 
Dramalurji kurulu bu t�lall onayladık· 
tan sonra ben "Dimitror" ile ilgili bir 
oyun yaımaRa başladım. 
- Daha önce bir oyun yazım dene
yiminiz var mıydı? 

. Ilk tiyatroya başladı�ım Dostlar 
Tiyatrosu Işçi Kolunda Haşmet Zeybek 
arkadaşımızla toph.ı olarak yazılan Ai· 
pagut Olayı'nın yazım çalışmalannın 
baştan sona içinde bulunmuştum. Daha 
sonra yine Işçi Kolu için "Köy Enstitü· 
leri" Uzerine bir oyun denememiz vardı, 
Haşmet Zeybek ve lJlvi Alacakaptan 'la. 
Toplulu�a yeni katılan arkadaşlarla 
"ders" niteliginde sahncledik bu oyunu 
ama pek başanlı olmadı ki peşini 
bıraktık. ıkı çevirim vardı, Dostlar 

Tiyatrosunda oynanan: Art Bııchwald'· 
dan " "Sheep on The Runway· Büyük'. 
UÜJnen " ve Maksim Gorki'den "�ne· 
mies . .  , Düşmanlar" . Bir de sekiz se· 
nelik etkin tiyatro deneyimi Dostlar TI· 
yatrosunda, oyuncu ve yönetim yardım
cısı olarak. 

- Ama yine Je bir sene süren zorlu 
bir çalışma'nın ürünü oldu"Gün 
Dönerken" Nasıl bir yol izledi ça
tışmatannız? 

Dimitro['u iyice tanıyordum. Kuram· 
sal yazılanndan. hakkında yazılan "Anı" 
kitaplanna, biyograiilere kadar herşeyi 
iki üç kez okumuştum. Sıra ortak düş· 
mammızı, raşizmi tanımaya gelince da� 
gibi kitaplar yıeıldı önürne. Onbeşbin· 
den fazla sayra taradım.Cünümüzlc, Na· 
zizmin Almanyadaki tınnanışı arasında 
koşuUar arayarak. Faşizmin destekçi· 
leri, kitle tabanı, ideolojisi, psikolojisi . 

ve iktidara geliş yöntemleri 
tüm aynntılan ve önemli noktalanyla 
saptandı, irdelendi. 

- Ne kadar silrdü bu? 

. Altı ay kadar. önemli olan bu kadar 
yolun belge arasından, bir ipucu çek· 
mek ve oyunun kurgusunu örmeye baş· 
lamaktl. 

- Nasıl bir kurgu düşündünüı? 

. önce yukanda sap1adlRımızl beılnti .. 
lim noktalann sergilendiRi sahneler Di· 
mitrot'un da tanık oldulu olaylarla Sü' 
rerken, Rayştag yangını ile iyice uan ta
şizmin tırmanışı, Dimitrot'un kundakçı 
olarak suçlanması ve yargılanması süre· 
cinde, yan sahneler yardımıyla da açım· 
lanıyor ve oyun karanlılın iyice bastır· 
dıtı bu dönemde faşizmin suçlanması ve 
aydınlık geleceRin muştuJanması ile 
noktalanıyor. Daha çok spot sahneler 
biçiminde yürüyen oyun ı 7 sahne. Oyun, 
temel aynnb ve noktalan sıcak ve taban
dan örneklerle sergilerken, [aşizme eRi· 
limli olanlarla, karşı olanlar arasındaki 
çizgilerin, belgesel iilmler ve şarkıcımız 
da Nazi ideolojisinin ve o.dönemin yaşa· 
mının kendine özgü niteliklerinin, altını 
çiziyor. 

- Evet. Bu "Nazi Şarkıcısı" ,tipi ve 
belgesel filmler'den övgüyle söz
ediliyor. Bu konuyu biraz açar mı
sınız. 

. Oyunu ilk taslak olarak düşündütüm· 
de, sahne araIannı batlamak ve gerekti· 
Rinde , filmlerln komanlerini anlatmak 
için Bay Sentez diye bır rol vardı. Oyu
nun ilk yazımı bittiRinde, arkadaşlar, 
oyunun kendi başına gittiRini, gereken 
her şeyi söylediRini, böyle bir yorumcu' 
nun fazla olduRunu söylediler. Fakat 
içimde bir eksiklik duygusu vardı. Dö· 
nemi anlatan tillmler kendi başlanna 
oyunun cerçevesinl saRlayamıyordu. Bi. 
raz garip olacak ama, bir gün oyunun ya· 
zım sırasında dinlenirken Brechfin "Ti
yatro üzerine yazılar"ını okuyordum: 
Aristocu olmayan tiyatro'nun ilkelerini 
bir kaç basma ka1lp ilke ile geçiştirmek 
olanak dışıdır. Bu ilkeler aynntılar ile 
işlenmeli ve aktör'ün göstennesi, sahne 
tekniRi, dramaturjl, iilimler ve sahne 
müzigi gibi öReleri de içennelidir. 
Oyunda he�eyin kullanılabileceRini dü
şünmüştüm de, şarkı hiç aklıma gelme· 

.nı,tl. Sanki belgesel oyunun ciddiyetine 
müzik yakışmazmış gibi yanlı, bir duy
gu vardı içimde .. 
Bu duygunun yanıtını yine Brecht veri· 
yordu, "Ana" oyunu ile ilgili bir yazı· 
sında: 
"Ana gibi bir öRrenim oyunu, Aristocu 
olmayan veya benim deyimimle epik 
sistemin bazı ilkelerini ve gösterim yön· 
temlerini kullanır; anlatılan olaylann 
toplumsal çerçevesini ön plana çıkar· 
mak Için Cilim, projeksiyon kullanmak: 
sahnede'ki eylemi canlandırmak ve ta· 
mamlamak için müzik kullanmak ... 
Önce her sahne için bir şarkıcı düşlil
düm Her sahne sonunda veya ortasında 
oyundaki tiplerden biri sosyal çerçeveyi 
vuıgulay:ın şarkılar söyleyecekti. Bu faz· 
la müziRe botmak olacaktı oyunu. 17 
şarkı. Bu arada oyunun provalan başla· 
mıştı ve metin üzerine yönetmen Meh· 
met Akan ile çalışma1anmız sürüyordu. 
Bu oyuna bir şarkıcı soksak olur mu de· 
dim Mehmet Akan'a. Dünden hazınnış o 
da. Epey oturup. tartışarak niteligini ve 
çerçevesini çizdik şarkıcı'nın. Ne tür rı· 
limlerle beraber, şarkılann daha işlevli 
olacatım tartışarak bulduk. Ortaya Zeli· 
ha Berlesoy'un da gerçekten çok başanh 
bir biçimde canlandırdıRı "Naii Şarkıcı· 
sı" çıkb. Arif Erkin'in neCis müzi�iyle 
"Nazi İdeolojisinden" örnekler dile ge· 
tiren, lnvi Alacakpatan 'ın kurguladılı 
filimler ve Orhan Taylan'ın dekonıyla, 
Nazi dönemi 'nin atmosferi belirgin bi· 
çimde, amacımıza uygun olarak gerçek
leşti. 

- Çalışma yönteminizden söz 
eder misiniz? 

Şarkıcı ve Fitimler olayında verdi· 
lim örnek yaruUıyor bu ıonıyu galiba.. 
Artık biI oyun yazannm evinde oturup 
bir oyun yazdlktan sonıa bunu bir tiyat
roya verip oynansm diye beklemesi çalı 
kapandı. Oyu. bır koUektif biçimde 
olu,uyor artık. Ancak belirli biI i,bölü
mü söz konusu olabilir. Ankara Sanat 
nyatroıu da aynı yolu deniyor uzun bir 
Ü'edir. Ben yuchlun ber .... oeyi. Dıa
maturji Kuruluna okudum. EleıtirdBft 
Yenıde. yudun. SOO baliai O)'WI oy
nanmadan bir batı. öacıe aldı. Yorucu 
bir çalışma yöntemi beLtL Hepimizin ti
yatro eylemimizl de türdiirdiiliimiizü löa 
önünde tut.arsak.. Amıı bqannm ve yaşa. 
manın ve devrimci bir tiyatrocu $Orum
luluRunun sonucu oluyor bu. 

Ortaklaşa uRraş, ortaklaşa bqan. 
Gün Dönerken başaruı bir oyun olduysa 
ki nesnel kanımca öyle. bunda Dostlar 
Tiyatrosunun tüm üyelerinin katkısı bir 
di�erinden ne fazladu, ne eksik. 

- Niçin adı "Gün Dönerken" 
oyununuzun? 

- Çok zor isim bulduk oyunumuza. 
Almanya'da gün geceye dönerken başla
yan oyun, bu gecenin sabahının muştu· 
sunu da içeren bir aüreci kapsıyordu. 
Tek bir kişinin Dimitrorun veya yalnız 
faşizmin üzerine bir oyun deRil, tarihsel 
bir sürecin. bir dönemin oyunu idi oluş· 
turduRumuz. KaranllRı da aydınııeı da 
kapsayan bir isim aradık hep. Deyim ye· 
rindeyse diyalektik bir isim. Sonunda 
öneri bir dostumuzdan, öykücü dostu· 
muz Füruzan'dan geldi "Gün Dönerken" 
ıyi bir isim delil ml? 

İlerisi için bir tasannlZ var ını? 

Kişi ve tiyatro olarak bir çok yol· 
dan çalışmalanmız sürüyor ileriye yöne· 
lik. Bu ortamda anlatılacak, irdelenecek 
o kadar çok konu var ki, mutlak bir ta· 
rafından tutaca�1Z Işi herhalde 

Başarılar. 

Hepimize 
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Oyunu ve 
oyunlan kola· 

deneyimler geçinniştik. 
açıdan, Dostlar 

-"Leipzig 33" oyunu gelmediğin
den mi yeni bir oyun yazma gerek
sinimini duydunuz? 

- Geldi "Leipzig 33". Naime Ydmaer 
dostumuz kısa bir zamanda çevirdi oyu
nu. Fakat yeni bir düş kınldılına uRra· 
dık. 

- Niçin? 
. Aslında bu oyunu okuduRumuzda tar· 
kına vardılıll)lz sorun, diler oyunlarda 
duyduRumuz eksiklilin de farkına var· 
manuza neden oldu. Bütün bu oyunlar 
devrimini yapmış, sosyalist toplum süre· 
ci içinde olan ülkelerin seyircisi için ya·' 
zdmıştı. Dimitrortun kıyasıya bir savaş 
verdiRi Faşizm. geçmişte kalmış, yeniı· 
miş ve bir daha görülemeyecek bir olgu 
idi o ülkelerde. Dimltrof da Gallath de. 
nen devi yenen Davud misali sergileni· 
yordu. Güncel sorunlara ışık tutmaktan 
çok, geçmişteki geçmişteki geçmişt bir olayın anısına saygı 
biçiminde yazıJmış oyunlardı. Biz ise 
araştınnalanmızdan biliyorduk ki, Di· 
mitrol'un açıklamalan, günümüz Türki· 
ye 'sinin politik koşullanna ve işçi sını· 
[i hareketine ışık tutacak nitelikteydI. 
Elimizde bol ve Iyice özüm1enmiş mal· 
zeme vardı. Helvayı biz yapmaya karar 
verdik. O sıralarda dramaturji kurulunun 
dieer üyelerinin yogun çalışmalan olma
sı ve o güne kadar elimize geçen tüm In· 
gilizce ve 'l\irkçe belgeleri okumuş 01-
mam nedeniyle ben bir taslak götürdüm. 
Dramalurji kurulu bu t�lall onayladık· 
tan sonra ben "Dimitror" ile ilgili bir 
oyun yaımaRa başladım. 
- Daha önce bir oyun yazım dene
yiminiz var mıydı? 

. Ilk tiyatroya başladı�ım Dostlar 
Tiyatrosu Işçi Kolunda Haşmet Zeybek 
arkadaşımızla toph.ı olarak yazılan Ai· 
pagut Olayı'nın yazım çalışmalannın 
baştan sona içinde bulunmuştum. Daha 
sonra yine Işçi Kolu için "Köy Enstitü· 
leri" Uzerine bir oyun denememiz vardı, 
Haşmet Zeybek ve lJlvi Alacakaptan 'la. 
Toplulu�a yeni katılan arkadaşlarla 

Almanyadaki tınnanışı arasında 
koşuUar arayarak. Faşizmin destekçi· 
leri, kitle tabanı, ideolojisi, ideolojisi, ideoloji psikolojisi . 

ve iktidara geliş yöntemleri 
tüm aynntılan ve önemli noktalanyla 
saptandı, irdelendi. 

- Ne kadar silrdü bu? 

. Altı ay kadar. önemli olan bu kadar 
yolun belge arasından, bir ipucu çek· 
mek ve oyunun kurgusunu örmeye baş· 
lamaktl. 

- Nasıl bir kurgu düşündünüı? 

. önce yukanda sap1adlRımızl beılnti .. sap1adlRımızl beılnti .. sap1adlRımızl beılnti 
lim noktalann sergilendiRi sahneler Di· 
mitrot'un da tanık oldulu olaylarla Sü' 
rerken, Rayştag yangını ile iyice uan ta
şizmin tırmanışı, Dimitrot'un kundakçı 
olarak suçlanması ve yargılanması süre· 
cinde, yan sahneler yardımıyla da açım· 
lanıyor ve oyun karanlılın iyice bastır· 
dıtı bu dönemde faşizmin suçlanması ve 
aydınlık geleceRin muştuJanması ile 
noktalanıyor. Daha çok spot sahneler 
biçiminde yürüyen oyun ı 7 sahne. Oyun, 
temel aynnb ve noktalan sıcak ve taban
dan örneklerle sergilerken, [aşizme eRi· 
limli olanlarla, karşı olanlar arasındaki 
çizgilerin, belgesel iilmler ve şarkıcımız 
da Nazi ideolojisinin ve o.dönemin yaşa· 
mının kendine özgü niteliklerinin, altını 
çiziyor. 

- Evet. Bu "Nazi Şarkıcısı" ,tipi ve 
belgesel filmler'den övgüyle söz
ediliyor. Bu konuyu biraz açar mı
sınız. 

. Oyunu ilk taslak olarak düşündütüm· 
de, sahne araIannı batlamak ve gerekti· 
Rinde , filmlerln komanlerini anlatmak 
için Bay Sentez diye bır rol vardı. Oyu
nun ilk yazımı bittiRinde, arkadaşlar, 
oyunun kendi başına gittiRini, gereken 
her şeyi söylediRini, böyle bir yorumcu' 
nun fazla olduRunu söylediler. Fakat 
içimde bir eksiklik duygusu vardı. Dö· 
nemi anlatan tillmler kendi başlanna 
oyunun cerçevesinl saRlayamıyordu. Bi. 
raz garip olacak ama, bir gün oyunun ya· 
zım sırasında dinlenirken Brechfin "Ti
yatro üzerine yazılar"ını okuyordum: 
Aristocu olmayan tiyatro'nun ilkelerini 
bir kaç basma ka1lp ilke ile geçiştirmek 
olanak dışıdır. Bu ilkeler aynntılar ile 
işlenmeli ve aktör'ün göstennesi, sahne 

filimler ve Orhan Tayl
Nazi dönemi 'nin atmosferi belirgin bi· 
çimde, amacımıza uygun 
leşti. 

- Çalışma yönteminizden 
eder misiniz? 

Şarkıcı ve Fitimler olayında 
lim örnek yaruUıyor 
Artık biI oyun yazannm evinde 
bir oyun yazdlktan sonıa 
roya verip oynansm diye 
kapandı. Oyu. bır 
olu,uyor artık. Ancak 
mü söz konusu olabilir. 
nyatroıu da aynı yolu 
Ü'edir. Ben yuchlun 
maturji Kuruluna okudum. 
Yenıde. yudun. SOO 
nanmadan bir batı. 
bir çalışma yöntemi 
yatro eylemimizl de tür
önünde tut.arsak.. Amıı 
manın ve devrimci bir 
luluRunun sonucu oluyor 

Ortaklaşa uRraş, 
Gün Dönerken başaruı 
ki nesnel kanımca öyle. bunda 
Tiyatrosunun tüm üyelerinin 
di�erinden ne fazladu, 

- Niçin adı "Gün 
oyununuzun? 

- Çok zor isim bulduk 
Almanya'da gün geceye 
yan oyun, bu gecenin 
sunu da içeren bir 
Tek bir kişinin Dimitrorun 
faşizmin üzerine bir 
bir sürecin. bir dönemin 
turduRumuz. KaranllRı 
kapsayan bir isim aradık 
rindeyse diyalektik 
öneri bir dostumuzdan, 
muz Füruzan'dan geldi 
ıyi bir isim delil ml? 

İlerisi için bir 

Kişi ve tiyatro 
dan çalışmalanmız sürüyor 
lik. Bu ortamda anlatılacak, 
o kadar çok konu var 
rafından tutaca�1Z Işi 



ENTERNASYONALIZM[ 
UZERINE TBTIŞMA 

Sovyetler Birliırnde yayınlanan haftalık Yeni 

Zamanlar ("Novoye Vremya") dergisinde, işçi sını(ı 

partileri arasında "proleter enternasyonalizmi" konu

sunda sürdürülen tartışmanın bazı sorunlanna deginil
di. Derginin ikinci Mart sayısında felsefe doktoru 
Alexandre Sobatev imzası ile yayınlanan yazıda, en
temasyona1izm kavramının Lenin tarafından ele alınış 
biçimi üzerinde du.rulduktan sonra söyle dendi: 

"Proleter dayanışmasının sorunlmmn komünist 
partileri tarafından yaratıcı biçimde incelenmesi, en· 

temasyonalizmin önemli sorunlan üzerinde farklı ba
kış açılan dolunnaktadır. Bu farklılıklar, herşeyden 

önce, işçi hareketi müfrezelerinin eylemde buıundu�u 
koşullano çeşilüUgini yansıtıyor. 

"Komilnistler arasındaki tartışmalar, proleter da
yanışmasının yeni biçimlerini bujmayı amaçladıkça 
iltine. yararlı ve verimli olurlar. 

"Bununla birlikte, kanımızca bu görüş alıŞ verişi, 
yaratıcı marksizme ve tekelci sermayenin saldmsı kar
şLSında uluslararası dayanışmayı güçlendirme güncel 
gereksinimine bütünüvle uymayan LaVlr alışlara da 
sahne oluyor. Nihai hakikati elimizde tuttue-umuz id
diasını taşımaksızın. üzerinde durulan konularda ken
di göri.işümüzü açıklamak isteriz. "Proleter enternas
yonalizmi" ve "uluslararası dayanışma" kavramlannın 
çakışıp çakışmadıltı tartışmasının irdelenmesi gereki
vor. Bazı yazarln bu kavramlann farklı oldulunu ileri 
sürüyorlar. Ancak, bu görüşü destekleven hiç bir inan
dmcı kanıt getirmiyorlar. Bunun da ötesinde. gezege
nimizin ilerici ve devrimci güçlerinin kaynaşmasının 
güçlendirilmesine. bu sorunu uç noktaya e:ötürerek mi 
katkıda bulunulacalmı sormak gerekiyor. 

"Berlin Konferansı'nın belgesinde "proleter en
temasyonalizmi" deyiminin yer almamasına basında 
birçok kez delinildi. Ancak o belgede. işçi sınıfının 
çeşitli müfrezelerinin, Marx, Engels ve Lenin 'in büyük 
düşünceleri temelindeki dostça gönüllü işbirlieini ve 
dayanışmasını R:üçlendinnenin zoruruulueu da belirtil
di. 

"O belR:enin özü ve sözü yaşamsal bir gereksinimi, 
tüm devrimci ve kurtuluşçu R:üçlerin gerçek uluslar

anSJ dayanışmasını bütün araçlarla saelamlaştırmanın 
zonmlulueunu yansıtıyordu." 

EYLEMLERDE DAYANIŞMA 

SBKP'nin. bu uluslararası dayanışmayı kendi po
litikasında pratiee geçinne çabalanna delinilen yazı
da daha sonra şöyle dendi: "Berlin Konferansının ru
huna uygun olarak. asıl dikkatimizi, uluslararası işçi 
sınıfının eylem birlilini güçlendirme, banş, halklann 
güvenli li ve toplumsal ilerleme mücadelesinde ve de
mokrasi, ulusal balımsızhk ve sosyalizm �üçlerinin 
ileriye atılışında komünistlerin saflanDI pekiştirme 
yönündeki pratik eylemlere çevireceksek, deyimler 
üzerinde tartışmak bir yarar geWnnez ... Ne var ki bazı 
yayınlarda asıl dikkatler. ulu ararası dayanışmanın ve 
banşçı, demokratik ve sosy güçlerin çeşiUi mürre
zeleri arasındaki dayanışmanın daha etkin biçimleri
nin araştırılmasına dönük olmuyor. Tam tersine. çe
lişkilere ve dünya gelişmesinin canalıcı sorunlannda 
görünüşteki aynlıklann aranmasına aeırlık veriliyor. 
Bizce bu tutum Avrupa komünist partilerinin Berlin' 
de ulaştıklan sonuçlara aykırıdır. Uluslararası daya
Dlşmayı güçlendinnez, zayınatır." 

"19. yüzyııaaki sınıf mücadelelerinden, Ekim 
Devrimi ve tek bir ülkede sosyalizmin kuruluşu döne
minden kaynaklanan proleter enternasyonalizminin 
çaedaş işçi sınıfının devrimci silahı olmaktan çıktıeı" 
yönündeki görüşle re delinen Sobolev bu konuda şöy
le dedi: Rnlernasyonalizmin Marx. En�els ve Lenin ta
rafından formüle edilen ilkelerinin toplumsal ilerleme
nin güncel koşullanna uymadılını düşündürecek ne
denler olsa, ya da teori ve yaşam, barış, halklann ulu
sal özgürlülü, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde 
uluslararası davanışmanın daha faal ve daha etkin bi
çimlerini gerekli kılsa idi, dayanışmanın yeni temeli e
rine kimsenin bir diyeceJ!i olmazdı. Eskimiş ilkelerin 
ve biçimlerin S8ıu-ınulmasl, dolmalizmin yalnız en kö
tüsü deR:il, en tehlikelisi de olurdu. 

"Ne var ki, daha yakından bakıldıeında. uluslar
arası dayanışmanın marksist-leninist ilkelerinin yeni 
taribsel gerçekliklere uymadıeını kanıtlamak için 
kimsenin en küçük geçerli bir gerekçe ileri sünnediei 
görülüyor. Ustelik 'yeni enternasyonalizm'in taraft.ar
lan. tarihin itici güçlerinin yi.izyılımızm yakıcı sorun
lanDIn çözümü için birleşebileceei ve delişik ülkele
rin işçi sını[ı ile tüm emekçilerinin yardımlaşabileceei 
daha yüksek, daha yetkin ve daha etkin temeller öner
miş deeiJIer. 

ENTERNASYONALIZM VE 
PARTILERIN ÖZERKlıCı 

A. Sobolev, "güncel uluslararası görevleri yalnızca 
ulusal hedefleri en çabuk biçimde gerçekleştirerek 
yerine getirmeyi" öneren görüşleri de eleştirdikten 
sonra şöyle dedi: "Gerek proleter enternasyonalizmi 
gerekse her partinin özerkliei ve baeımsızlıeı, kendi 
başlanna birer amaç deeildir. Her ikisinin de bir sınıf 
karakteri vardır ve her ikisi de sosyalizm için mücade
lenin görevlerine baeıı kıhnmalıdır. Aynı zamanda her 
komünist partisinin özerklıeini de varsayan enternas
yonalizm, bu nedenle. her ülke işçi sınıfının ve onun 
önciisünün dönüştürücü devrimci eyleminin etkinHeini 
yükseltmenin güçlü bir aracıdır." 

Enternasyonalizmin yönlerinin çeşitli yorumlan
nm bazı "mit "lerin yaratılmasına da yardımcı oldueu
na deeinen Sobolev, bunun nedenlerini şöyle sıraladı: 
"Kimi zamanlar deyimlerin anlaşılmasındaki farklılık
lar, kimi zaman sorunun dar bir öznel yorumu, kimi 
zaman da gerçekliein bilinçli olarak çarpıtılması." Bu 
" mit" lerden birinin. enternasyonalist görevleri kabul 
etmenin, kaçınılmaz olarak "uluslari.6lü bir organın 
yaratılmasını" R:erektirdiei ıı:örüşü oldueunu belirttik
ten sonra şöyle dedi: "Çaldaş komünist hareket, 
uluslararası dayanışmanın içerilinid. geniş1ieinin, bi
çim ve yöntemlerinin, her komünist partisi tanfından 
somut koşullar ve gerçek olanaklar deeer1endirilerek 
tam baeımsızhk içinde belirtendiei görüşünden hare

"Dieer yandan, demokratik ve devrimci hareke.
tin somut tarihsel koşullan farklılaşıyor. Tarihsel ge

lenekleri ve uluslararası özetlilderi derinlemesme kav
ramanın ve siyasal mücadele içinde bunlan azami öl
çüde delertendinnenin, işçi sınıfının devrimci ve dö
nüştürücü eyleminin etkinlili üzerindeki etkisi artıyor. 
Demokratik kurumlardan ve toplumsal yaşama kitle. 
sel kablımın varolan biçimlerinden yararlanılıyor. Or
taya çıkan bu yeni durumda, koşuUar, toplumun de,
rimci dönüşümü yönünde ÖZgiJ ulusal yoUum arattı
nlm ... n. ve uygul ........... sııcıdt _ çok eı-ı-
yor." 

ElIITERNASYONAUZMIN ORTAYA çıKıŞ 
BıÇIMLERI ket ediyor. Bu belirlemenin nesnel tarihsel temelini ve 

yöntemini, her komünist partisinin özerkliei ile, o 
partinin enternasyonalist görevlerine karşı Laşıdıeı 
gönüllü saygı ve marksiszm-Ieninizme olan baehheı ti: 
arasındaki diyalektik baelıhk oluşturuyor." 

Felsefe doktoru Sobolev yazısına şöyle devam et-

''Toplumsal yaşamın kannaşıklılı, şu ya dı bu 
ülkenin işçi sınıfının önüne çıkan somut tarihsel gö
revlerinin özgünlüAli, uluslararas.ı baelanWann çe,IW· 
Heinin artması, her somut durumda enternasyonaliz
min şu ya da bu yönünü ön plana çıkanyor. örneRin 
uluslararası işçi sınırının doerudan ve dolaysız politik 
desteeini ve silah yardımını yaşamış olan Vietnam ve 
Angola halklan, toplumsal ilerlemedeki kendi ulusal 
sorunlannın çözümünün uluslararası sorunlara kopanl
maz biçimde baAh kaldJlını, ve büyük ölçüde, ancak 
başta sosyalist ülkeler olmak üzere dieer ülkelerin dev
rimci güçlerinin enternasyonalist ödevlerini yap mala
nyla mümkün olabildilini belirtiyorlar. 

Yeni Zamanlar yazan, aynı konuda dieer bir 
"mit" olan "proleter enternasyonalizmi" deyiminin 
belirli komünist partilerinin dieerleri ÜZerindeki hege
monyasını telkin için kullanıldıeı görüşünün temelsiz
Iilini de belirttikten sonnı, günümüz koşullannda "en
ternasyonalizmin zenginleştirilmesi" konusuna deein
di. 

ENTERNASYONALIZMIN 
Zt:.NGINLı::ŞMESINDE IKI ECIlıM 

yazar bu konuda şöyle dedi: "Güncel dünya ge
lişmesinin derin süreçleri, sosyalizm ile kapitalizm 
arasındaki tarihsel yanşmanın global karakteri, bilim
sel ve teknik devrimin toplumsal sonuçlan, birbirine 
Laban Labana karşıt iki bütünleşme sürecinin gelişmesi 
işçi, demokratik ve ulusal kurtuluş hareketinin yeni 
atllımı gibi olgular, ulusal ile uluslararası arasındaki di
yalekUle gitgide daha büyük bir dinamizm ve çok dü
zeylillk kazandınyor. Artık yeni bir basamaea ulaşan 
bu diyalektik, günümüzde, ilk bakışLa çelişen ancak 
gerçekle birbirine ba�h şu iki eeHimle kendisini gös
teriyor: 

" Bir yandan, bütün demokratik ve devrimci hare
ketler arasındaki iç baehlık sürekli olarak saelamlaşı
yor. Sosyalist ülkelerin güçlenmeSi ve gelişmesi, işçi 
sınıfının çeşitli müfrezelerinin ilerlemeleri, ulusal kur
tuluş hareketinin yeni başanlan, yalnız şu ya da bu 
ülkedeki güçler dengesine dayanmıyor. Bunun yanın· 
da büyük ölçüde, genel uluslararası duruma, sosyalizm 
ile kapitalizm arasındakı global karşıtlı�ın durumuna, 
anti-emperyalist güçlerin uluslararası yardımlaşması
nın karakterine ve boyutlanna da baeb kalıyor. 

"Başka koşullarda ise, ulusal ve Uıuslararası an· 
sındaki iç baltılık ve karşılıklı etkileşme, dünya sos
yalizmi ile dünya kapitalizminin genel karşlUıeına or
ganik olarak bütünleşiyor ve bu yüzden o ölçüde 
apaçık kendisini göstenniyoi. Dieer bir deyişle, ulusal 
ile uluslararası arasındaki diyalektik bazı durumlarda 
net ve belirgin biçimde ortaya çıkıyor, dieer durum
larda ise daha az göze çarpan biçimler alıyor. Ancak, 
bu diyalektiein ortaya çıktJeı biçim ve düzey ne olur
sa olsun, nesnelli�inden hiç bir şey yitinniyor." 

Sobolev, yazısının geri kalan bölümünde, günümü
zün, Uıuslararası dayanışmanın güçlendirilmesini ge
rekli kılan bazı somut sorunlann üzerinde durdu. Yazı 
şöyle tamamlandı: "Bu tür global sorunlann önemi ve 
kapsamı, tüm ilerici sınıflann ve tüm halklann ortak 
çabalanyla uluslararası düzeyde çözüm1enmeyi bekle
meden de büyümeye devam edecek Bu arada, tarihin 
tüm itici güçleri arasındaki uluslararası dayanışmanın 
tarihsel gerekımei ve gerçek önemi de kuşkusuz arta
cak. Bütün bunlar, özgür ve baeımsız halklann yar
dımlaşmasının içeriRinin ve biçimlerinin zenginleşti
rilmesini kaçınılmaz olarak dayatacak." 

uymayan LaVlr alışlara 
Nihai hakikati elimizde tuttue-umuz id

ımaksızın. üzerinde durulan konularda ken
göri.işümüzü açıklamak isteriz. "Proleter enternas

"uluslararası dayanışma" kavramlannın 
çakışıp çakışmadıltı tartışmasının irdelenmesi gereki

yazarln bu kavramlann farklı oldulunu ileri 
sürüyorlar. Ancak, bu görüşü destekleven hiç bir inan

getirmiyorlar. Bunun da ötesinde. gezege
ve devrimci güçlerinin kaynaşmasının 

güçlendirilmesine. bu sorunu uç noktaya e:ötürerek mi 
bulunulacalmı sormak gerekiyor. 

Konferansı'nın belgesinde "proleter en
deyiminin yer almamasına basında 

delinildi. Ancak o belgede. işçi sınıfının 
erinin, Marx, Engels ve Lenin 'in büyük 

temelindeki dostça gönüllü işbirlieini ve 
R:üçlendinnenin zoruruulueu da belirtil

özü ve sözü yaşamsal bir gereksinimi, 
kurtuluşçu R:üçlerin gerçek uluslar

dayanışmasını bütün araçlarla saelamlaştırmanın 
yansıtıyordu." yansıtıyordu." yansıtıyor

EYLEMLERDE DAYANIŞMA 

bu uluslararası dayanışmayı kendi po
pratiee geçinne çabalanna delinilen yazı

sonra şöyle dendi: "Berlin Konferansının ru
olarak. asıl dikkatimizi, uluslararası işçi 

birlilini güçlendirme, banş, halklann 
toplumsal ilerleme mücadelesinde ve de

balımsızhk ve sosyalizm �üçlerinin 
atılışında komünistlerin saflanDI pekiştirme 

pratik eylemlere çevireceksek, deyimler 
tartışmak bir yarar geWnnez ... Ne var ki bazı 

dikkatler. ulu ararası dayanışmanın ve 
demokratik ve sosy güçlerin çeşiUi mürre

dayanışmanın daha etkin biçimleri
araştırılmasına dönük olmuyor. Tam tersine. çe

dünya gelişmesinin canalıcı sorunlannda 
aynlıklann aranmasına aeırlık veriliyor. 

bu tutum Avrupa komünist partilerinin Berlin' 
sonuçlara aykırıdır. Uluslararası daya

güçlendinnez, zayınatır." 
yüzyııaaki sınıf mücadelelerinden, Ekim 

tek bir ülkede sosyalizmin kuruluşu sosyalizmin kuruluşu sos döne
kaynaklanan proleter enternasyonalizminin 

sınıfının devrimci silahı olmaktan çıktıeı" 
görüşle re delinen Sobolev bu konuda şöy

Rnlernasyonalizmin Marx. En�els ve Lenin ta
formüle edilen ilkelerinin toplumsal ilerleme

koşullanna uymadılını düşündürecek ne
da teori ve yaşam, barış, halklann ulu

demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde 
davanışmanın daha faal ve daha etkin bi

kılsa idi, dayanışmanın yeni temeli e
bir diyeceJ!i olmazdı. Eskimiş ilkelerin 

karakteri vardır ve her ikisi de sosyalizm için mücade
lenin görevlerine baeıı kıhnmalıdır. Aynı zamanda her 
komünist partisinin özerklıeini de varsayan enternas
yonalizm, bu nedenle. her ülke işçi sınıfının ve onun 
önciisünün dönüştürücü devrimci eyleminin etkinHeini 
yükseltmenin güçlü bir aracıdır." 

Enternasyonalizmin yönlerinin çeşitli yorumlan
nm bazı "mit "lerin yaratılmasına da yardımcı oldueu
na deeinen Sobolev, bunun nedenlerini şöyle sıraladı: sıraladı: sır
"Kimi zamanlar deyimlerin anlaşılmasındaki farklılık
lar, kimi zaman sorunun dar bir öznel yorumu, kimi 
zaman da gerçekliein bilinçli olarak çarpıtılması." Bu 
" mit" lerden birinin. enternasyonalist görevleri kabul 
etmenin, kaçınılmaz olarak "uluslari.6lü bir organın 
yaratılmasını" R:erektirdiei ıı:örüşü oldueunu belirttik
ten sonra şöyle dedi: "Çaldaş komünist hareket, 
uluslararası dayanışmanın içerilinid. geniş1ieinin, bi
çim ve yöntemlerinin, yöntemlerinin, yöntemler her komünist partisi tanfından 
somut koşullar ve gerçek olanaklar deeer1endirilerek 
tam baeımsızhk içinde belirtendiei görüşünden hare

"Dieer yandan, demokratik 
tin somut tarihsel koşullan 

lenekleri ve uluslararası özetlilderi 
ramanın ve siyasal mücadele 
çüde delertendinnenin, işçi sınıfının devrimci 
nüştürücü eyleminin etkinlili 
Demokratik kurumlardan 
sel kablımın varolan biçimlerinden 
taya çıkan bu yeni durumda, 
rimci dönüşümü yönünde ÖZgiJ 
nlm ... n. ve uygul ........... 
yor." 

ElIITERNASYONAUZMIN 
BıÇIMLERI ket ediyor. Bu belirlemenin nesnel tarihsel temelini ve 

yöntemini, yöntemini, yönt her komünist partisinin özerkliei ile, o 
partinin enternasyonalist görevlerine karşı Laşıdıeı 
gönüllü saygı ve marksiszm-Ieninizme olan baehheı ti: 
arasındaki diyalektik baelıhk oluşturuyor." 

Felsefe doktoru Sobolev 

''Toplumsal yaşamın 
ülkenin işçi sınıfının önüne 
revlerinin özgünlüAli, uluslararas.ı 
Heinin artması, her somut 
min şu ya da bu yönünü 
uluslararası işçi sınırının 
desteeini ve silah yardımını yaşamış 
Angola halklan, toplumsal 
sorunlannın çözümünün uluslararası 
maz biçimde baAh kaldJlını, 
başta sosyalist ülkeler olmak üzere 
rimci güçlerinin enternasyonalist 
nyla mümkün olabildilini 

Yeni Zamanlar yazan, aynı konuda dieer bir 
"mit" olan "proleter enternasyonalizmi" deyiminin 
belirli komünist partilerinin dieerleri ÜZerindeki hege
monyasını telkin için kullanıldıeı görüşünün temelsiz
Iilini de belirttikten sonnı, sonnı, sonn günümüz koşullannda "en
ternasyonalizmin zenginleştirilmesi" konusuna deein
di. 

ENTERNASYONALIZMIN 
Zt:.NGINLı::ŞMESINDE IKI ECIlıM 

yazar bu konuda şöyle dedi: "Güncel dünya ge
lişmesinin derin süreçleri, sosyalizm ile kapitalizm 
arasındaki tarihsel yanşmanın global karakteri, bilim
sel ve teknik devrimin toplumsal sonuçlan, birbirine 
Laban Labana karşıt iki bütünleşme sürecinin gelişmesi 
işçi, demokratik ve ulusal kurtuluş hareketinin yeni 
atllımı gibi olgular, ulusal ile uluslararası arasındaki di
yalekUle gitgide daha büyük bir dinamizm ve çok dü
zeylillk kazandınyor. Artık yeni bir basamaea ulaşan 
bu diyalektik, günümüzde, ilk bakışLa çelişen ancak 
gerçekle birbirine ba�h şu iki eeHimle kendisini gös
teriyor: 

" Bir yandan, bütün demokratik ve devrimci hare
ketler arasındaki iç baehlık sürekli olarak saelamlaşı
yor. Sosyalist ülkelerin güçlenmeSi ve gelişmesi, işçi 
sınıfının çeşitli müfrezelerinin müfrezelerinin müfrez ilerlemeleri, ulusal kur
tuluş hareketinin yeni başanlan, yalnız şu ya da bu 
ülkedeki güçler dengesine dayanmıyor. Bunun yanın· 
da büyük ölçüde, genel uluslararası duruma, sosyalizm 
ile kapitalizm sındakı global karşıtlı�ın karşıtlı�ın kar durumuna, 

"Başka koşullarda ise, 
sındaki iç baltılık ve kar
yalizmi ile dünya kapitalizminin 
ganik olarak bütünleşiyor 
apaçık kendisini göstenniyoi. 
ile uluslararası arasındaki 
net ve belirgin biçimde ortaya 
larda ise daha az göze çarpan 
bu diyalektiein ortaya çıktJeı biçim 
sa olsun, nesnelli�inden hiç 

Sobolev, yazısının geri 
zün, Uıuslararası dayanışmanın 
rekli kılan bazı somut sorunlann 
şöyle tamamlandı: "Bu tür 
kapsamı, tüm ilerici sınıflann 
çabalanyla uluslararası düzeyde 
meden de büyümeye devam 
tüm itici güçleri arasındaki 
tarihsel gerekımei ve gerçek 
cak. Bütün bunlar, özgür 




