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ENSTiTüLERDEN KöYKENTE: 
YALÇiN KVÇVK 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin buıünkü repertuarını anlayabilmek için 
diaıkü repertuarına. bakmak gerek. Bugiiltrtü anlamak için diiniiıü hatırlamak 
gerek. Dünden bugüne gelmek gerek. Kısaca '" belli çizgileriyle. Belli çizgileri 
ön pla"" çıkartılabildiği takdirde kısa olmada bir .. kınca yok. üstelik, tüm 
açıklığı ortaya koyabileceği için de yararlı. Ilk hatırlanınası .ereken şu: 1921 
yılı başında Mustafa Suphi .e arkadaşlan katlediliyor. Katletmek işçi sınıfı 
hueketini bastırmak için yetmez. Err azından güç dengesinin belli düzeyde 
oluştuğu zamıınlarda yetmez. Başka "işler" de gerekli. 1921 Eylül ayında işçi 
sınıfı mÜC3delecilerini de kapsayan bir "af" çıkarılıyor. Bu da yetmez. 1921 
Eylül ,vmın 10'undo 51 sayılı yasa çıkarılıyor. (Diistur Ikinci Cilt, sayfa 140-
141) Bu vasa Ereğli bölge�nde çalışan maden i$çilerine bir takım haklar geti
riyor. Cumhuriyet döneminin ilk işçi yasası. 

Söylenecekler Yar. Bu yasa çıkanlırken Türkiye'de tüm işçi ve emekçile
ri kapsayan bir iş yasasının çıkarılması öneriliyor. Hükümet, bu gereği kesin
likle reddetmiyor. Ancak "iyi" bir yasa için iyi hazırlanmak gereği üzerinde 
duruluyor_ "Iyi" hazırlık 1924 yılında tamamlanıyor. "Umumi Iş Kanunu" 
tasarısı 1924 ydında Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor. Tasarıda grev hakkı 
Yar. Işçilerin örgütlenme hakkı da var. fakat bu tasarı hiç bir zaman yasalaş
mıyor. Iki yıl, 1926 y�ına kadar Meclis"!n komisyordarınıla dolaşıp duruyor. 
�nra hükümet urafından Büyük Millet Meclisi'nden geri alınıyor. 

Bu y3SJ. işçi ve emekçileri "avutmak" için iki yel Meclısrm, komisyonia
nnda dolaştırılıyor. Bu dolaştırma zamanında da, 1925 ydında, başka bir yasa 
Meclis'ten çıkryor. Bu, Takrir-i Sükun yasası. Bu yasanın amacıyla ilgili olarak 
polis kayıtl..-ı"" day.nılarak YOldan bir kitapta şunlar söyleniyor: "Gerçi bu 
tarihten sonraki hükümetler bu kanunun sinesine sığınarak muhalifleri de sus
turabilmek in* ... "" başvurabilmişlerse de. bu kanunun maksat ve gayesi. iş
çilerin tqki\ad.nrnolannı, sendika, grev gibi hareketlerini önlemekti. Işte bu 
tarihten ltibınndir ki, yurdumuzdaki komünizm hareketinin alenilik ..sfı de
jÔJiyor,lizlilik oluyordu." (I. Darendelioğlu, Türkiye'de Komünist Hareketle
ri, Birinci CUt. Istanbul 1962, s. 43) Halk Parti�, grevli, örgütlenme haklı bir 
tasanyı meclis komisyoniMInda dolaştırarken, bu tasarının ayutucu etkisinden 
y.-.1al1lrken, tüm bu haklann kökiiıü kazıyan bir yasayı Meclis'ten geçiriyor. 
Avutma '" darbe politikası birlikte gidiyı>r. 

Işçi sınıfı mücadelesi sirekli bir mücadele. Ayutma ve darbe ile sonuç al· 
mak her zaman mümkOO olmu. Bunların dağıtıcı Ye yıldırıcı etkisi olacak. Bu 
etki, hareketin büyümesini zOrlaştıracak. Ama hareketi içinden de etkisizleş· 
tirmek gerekli. Ayutma ve darbe politikası en çok bunun için gerekli. Gerekli 
olan bir sonuç alınıyor: 1927 yılında menşeyikler ortaya çıkıyor ve işçi sınıfı 
hareketinden kopuyorlar. ·Avutma ve darbe politikası ile blU"juvazinin "ilerici
liğine" iman getiriyorlar. Işçi sınıfı ve emekçileri olmasa bile aydınları, bıxju· 
vazinin peşine takma işlevini üstleniyorlar. Bir yandan Kemalist devriminin 
"özgünlüğü" edebiyatı ile diğer yandan Tirkiye'de sermaye ile emek arasında 
sınıf çelişkilerinin olmadığı gevezelikleri ile peşlerinden sürükledikleri aydın
larla işçi ve emekçiler etrafında bir çember kurmaya çalışıyorlar. Bin dokuz 
yüz otuzların başında ortaya çıkan bu mahkum işlevi, bugOO de SÜl"dii"mck is
teyenler var. Hem de az değiL. Bugiiı demokratik mücadelenin "menşevikleri" 
ile has menşeyikler, birleşip bu işi yürütüyor. Bugm nasıl demokrasi mücade
lesi ile sosyaliun mücadelesi arasında diyalektik bir bütünlük varsa, tüm men
şevikler arasında da bir birlik ve bütünlük var. Bunların görev ve işlevleri hiç 
değişmiyor. Mümkün olduğunca ilcriciyi burjuvazinin ya da bir burjuva parti
sinin peşine takma işlevi hiç değişmiyor. 

1927 yılının menşevikleri 1932 yılının Kadro Hareketini oluşturuyor. 
Arada 1930 yılı ve Serbest Fırka denemesi var. Yeni araştırmaların ışığında 
üzerinde çok durulması gereken bir deneme. Serbest F ırka, zamanında "ana 
muhalefet" oluyor. Mitinglerine duyulan ilgi, zamanına göre bugünün "ana 
muhalefet" partisinin mitinglerine duyulan ilgiden daha "görkemli". Manisa' 
da da böyle bir toplantı yapıldı. Bu toplantıyı, Serbest Fırka'nın kurucuIann
dan birisi, "ManiSiil'da büyük bir kalabalık toplanmıştı" diye belirttikten sonra 
şöyle anlatıyor: "Fethi lleyden sonra şimdi ismini unutwğum, fakat gazeteci 
olduğunu hatırladığım birisi halk arasından fırlayarak bir nutuk vermeye baş
ladı. Bu nutuk asla hoşuma gitmedi; yer yer sosyalist vc komünist kokuları ve
riyordu. fakat söz sahibi neden ise açık birfikir izhar etmekten çekiniyordu." 
(Ahmet Ağaoğlu. Serbest Fırka Hatıraları.lst.ınbuI1969, s. 43) 

Serbest Fırka'nın toplantıları, yapılan konuşmalar ve vaadieric ilgili baş� 
ka bilgiler de var. Ağaoğlu Ahmet'in rahatsızlıgını bir ölçüde doğruluyor. 

Ağaoğlu Ahmet'in kayıtlara geçirdiği rahatsızlık aslında burjuvazinin raha.tllZ� 
Iığı. Fakat çaresiz. Hem burjuv.azinin burjuva muhalefetini örgütlemek, hem 
de bu muhalefeti örgütlemek için yapılan toplantı ve konuşmalarda Işçi ve 

emekçilere tutarsız ve gerçekleşmeyecek ödii-l edebiyatı yapmamak mümkii-l 
değiL. Komintern'in Onbirinci toplantısında Ti6kiye temsilcisinin yaptığı ko
nuşmada şunlar var: "Burjuva muhalefet partisi ne yapacağı", bilemiyor, küt� 
lelerin isteklerine ödün vermek zorunda bile kalıyor ye devrimcilerin, köylülük 
ve işçi nüfusı.ın bazı slogan an ile uyuştuğu izlenimini ..ermeye de çalışıyor." 
(Komünist Enternasyonal';n Onbirinci Yirütme Komitesi Toplantısı, steno ile 
tutulmu'ş rapor, Moskova 1932, s. 527, rusça) 

Şimdiki "ana muhalefet" liderinin geçen haftaki bir mitingte, Adalet 
Partililere dönerek "eğer CHP'de komünisder varsa, bana isim bildirin. Adliye
ye iş bırakmam, yakalarından tutar teker teker atarım" SÖZWlÜ, bu tarihi biri
kim içinde hatırda tutmak gerek_ Bugün sınıf .çelişkiı ... i .daha da keskinleştiği 
için "ana muhalefet" bir yandan daha çok ilericilerin istekleri ile uyuştuğu iz
lenimini vermek zorunda. Ancak bu madalyonun b .. yanı. Diğer yandan da 
burjuvazinin tüm rahatsızlıklarını kökinden teskin etmek zorunda. Işin zortu-
ğu da burada. -

Serbest Fırka çabuk kapatddı. Fakat burjuvazinin işi bitmedi. 1936 yılı
na kadar, burjuvazi işini, iki ana çizgi üze,inden üdirüyor. Birisi, Kildro H�
reketi ile. üzerinde çok duruldu. Diğeri ise sendikal hareket üzerinde. Bazı te-
mel kaynaklara dayanarak buradaki gelişmeyi özetlemek gerek. Ozedemeye 
yine Serbest Fırka ile başlamak yararlı: "1930 Eylülünde Izmir'deki ol.yl .... 
işçi kütlelerinin hoşnutstJZluğunun ne kadar geniş olduğunu açık bir biçimde 
gösterdi. Yeni kurulan burjuva partisinin lideri fethi'nin ızmir'e gelişini prole-
tarya grev!erte k.rşıladı ... Işçi hareketi anc.k aıskerlerin ve j_nm yanlı
mıyl, önlenebiidi." Ancak burjuvazi. işçi ı..eketinin yolnu boskı yöntemle
riyle d'urduramayacağını anIamakta pcilanedi. Derhal sosyal democoji yön
temleri uygulamaya konuldu. 1931 seçiml ... i için, Millet Mecfisi my listeleri 
araslO�, CHP yönetiminin kM�nylı, buı işçilerin kJt.masl kararlaştll1ldl." 

Bununla da yetinmedi. Ilerici sendikal""n yönetimine de ei 'iii: "I,çile
rin karşı çıkmalarına karşın iktidar, işçi örgütlerinin yönetim kJdrolill"lRiiI, işçi 
sınıfı ile ortak hiç bir yanı olmayan avukat, miilendis gibi kimseleri aramaya 
başladı." Bununla da kalmadı: "1932 yılında CHP. Türkiye'de 'san' sendika 
örgütleyiciJiğiyle tanınan Topaç Ali'nin yardımıyla tütii1 işçileri birliğini ör
gütled;''' Iş burada da kalmadı. "Hükümet Sendikalan" kurma işine hız .erildi. 
Ilerici sendikalar "resmi" sendika haline dönüştiriJdü: "Resmi 'işçi sendikası' 
yöneticileri, sendika içindeki CHP ve Hükümet politikasıoın yi.i'ütüci.ileri, ge

nellikle polis-ajanlarıydı ve hep işçi sınıfının temel çıkarları ile siyasal hakları 
uğrunda mücadeleyi engellemeye çalışıyorlardı." (R. Korniyenko, Türkiye'de 
Işçi Sınıfı Harekederi 1918-1963, Moskova 1965, s. 80-82, rusça) 

, 

Bu kaynaklara bakıp'" bugünkü gelişmelerle paralelliği saptayıp. söyle
nenlerin uydurma olmasabile "abartma" olduğunu düşünebilecekler olabilir. 
Bunun için bir başka kaynağa daha başvurmak gerekli. Zamanın hükümeti, 
zamanın en ünlü Amerikan profesör ve uzmanlanndan kurulu bir heyeti çağı
rıyor. Türkiye'yi inceıetip ayrıntılı bir rapor hazırlatıyor.lki cilt halinde ve za
manında Türkçeye çevrilen bu incelemede, yapılanlar, şu cümlelerle onaylanı
yor: "Türkiye'de, Halk Fırkasının tesbit etmiş olduğu prensip ile gerek patron 
ve gerek amelenin, her ikisinin de, milli refahln temini uğrunda hükümetin li
derliğini kabul ettiklerine dair izhar eyledikleri arzu hesabıyle, patronlar teş
kilatı aleyhine cephe alan işçi birliklerinin mevcut olduğu memleketlerde mü
şahede edilen ve israfı mucip olan mücadele ruhunun bertaraf edilmesini 
mümkün kılacak bir nevi patron-amele münasebet ve irtibatını meydana getir
mesi mümküiıdir. Bazı mıntıkalarda hiJ<.ümctin rehberliği altında meydana ge
len işçi teşekkülleri, yine o rehberliğin altında sair hususatta faydalı olabilir. 
Başka memleketlerin tipik amcle birlikleri, Türkiye'de cari adaı ve şeraitten 
farklı olan adat ve şcraitten doğmuştur." (W. D. Dines ve arkadaşlan, Türki
ye'nin jktisadi Bakımdan Umumi bir Tetkiki 1933-1934.lsıanbuI1934. ikin
ci Cilt. s. 268) 

Durum açık. Yapılanlar da açık. Işçi sınıfının siyasal mücadelesini crte
leyenler, işçi sendikalarını Halk Partisi'nin yan örgütlcri haline getirenler, bun
lara alet olanlar, 1936 yılında bu açıklıkla net bir biçimde karşı karşıya geli
yorlar. CHP, iş yasasını çıkarıyor. CHP, daha önce bir çok iş yasası tasansı ha
zırlamış durumda. Bu son tasarının bir özelliği var. Daha önceki tasanların 
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CHP'NiN DüNü VE'BUGüNü 
hepsin"c grey ve sendika hakkı varken, bu son tasarıd� yer almıyor. Bu son ta
sarıda, grev ve sendika hakkı yasaklanıyor. Tii-Iü yollarla sendikaları kendisine 
bağlamış olan CHP, artık işçi haklarını resmen de ortadan kaldırmayı amaçla
yan bir tasarı hazırlamaya cüret edebiliyor. Cüret etmekten de öte, 'diğerleri
nin hepsi tasarı halinde kalırken bu sonuncusu kanun oluyor. YiM"ürlüğe giri
yor. Sendikaları, CHP aracılığıyla burjuvazinin peşine takma girişimi, doğal 
boyutlaıına ulaşıy·or. Artık burjuvazi için işçi kesiminde, kentJerde yapabile
cekleri yapılmış durumda. Şimdi sıra başka yere geliyor. 

Zamanın nereye geldiğini, zamanında üniversitelerde ders kitabı olarak 
okut.ulan bir kaynağa bakarak anlamak mümkün. Aynen şöyle: "Sanayi pro
letaryası, müfrit siyasi cereyanlara, (k�h komünizme, kah Hitlerciliğe!) kapıı-



maya mütemayil olduğu halde, çiftçi kendi vaziyeti icabı olarak muhafazakar 
ve ananeperesttir. Bir mütefekkirin dediği gibi çiftçi cemiyetin istikr�r amili, 
sanayi amelesi ise hareket ve tahavül amilidir. Bittabi bu, ziraatin fazla istis
mar edilmediği müddetçe caridir. Orta çağdaki i�anlarının gösterdiği 
veçhile, çiftçi -esasında pek büy,ük olan- aşacak surette ezildiği 
vakit, bii' istikrar amili halinden çıkıp bir tahrip amili mahiyeti ni alabilir. Nor· 
mal zamanlarda zii'rü an'aneperest ve muhafazakar olduğu gibi emeğini ve 
sayini �ökmüş olduğu toprağına bütLrı benliği ile merbut ve toprağının mu
kadderatı, vatanın mukadderatı ile tev'em bulduğu için fikri bir milliyetçidir. 
Diğer taraftan an'anesiz ve köksüz sanayi proletaryası vatan ve milletin mu· 
kadderatına o derece bağlı değildir." (Ömer Celal Sarç: Ziraat ve Sanayi Siya
seti, istanbul 1934, 5. 16) üniversite ve yüksek okullarda ders kitabı olarak 
okutulan bu kaynak artık zamanın köylülük kesimine geldiğini belgeliyor. 

işçi kesiminde bütün "operasyonla�n" bitirildiği sonucuna ulaşılınınca 
sıra tarım kesiriıine geliyor. Tarım kesiminde büyük toprak sahipliğine dayalı 
mülkiyet ilişkilerini değiştirmek söz .konusu değil. Burjuvazinin sınıfsal itti

"fakları, böyle bir olasılığı kesinlikle" ortadan kalthnyor. Burjuvazi, büyük top
rak sahipliğini koruyarak tarım kesiminde sınıf çelişkilerini yozlaştırma ya da 
"çiftçi cemiyetin istikrar amili" politikasını gerçekleştirme durumunda. Bü
yük toprak sahipliğine dokunulmanın söz konusu olmadığı bir ortamda "istik
ra.r aniili" çiftçi, küçük işletmelere dayandırılacak. Tarımda mülkiyet ilişkisi 
ve teknoloji değiştirilmeden küçük işletmeler yar atılacak. Bugi.iı bu özlem 
köykentlerde somutlaşıyor. Dün ise köy enstitÜıerinde somutlaştı. 

Paralelliği kurmak için söylenecekler çok. Bunlardan il.ki Tonguç'a ait. 
Tonguç, köy enstitÜıerinin kurulmasına yol açan görüşleri özetlerken şunları 
yazıyor: "Başka bir görüşe göre köy ve köylü meselesi bir zirai istihsal, bir nü
fus ve bir meA<tep meselesi telakki edilmiştir. Bu kanaati taşıyanlara göre uzun 
sii'en savaştar, bakımslZııklar köy nüfusunu kırmış, bitirmiştir. Bu yüzden de, 
köyde istihsal azalmıştır. Bakımsız ve sermayesiz köylü, toprağın, bilimsizıf. 
ğin, kapitali:ı esiri olmuştur. Onu " herşeyden önce bu esarerten kurtarmak la
zımdır. Bunun için de bankalan ve ufak tefek ziraat sanayiini kurmanın çare· 
leriIJi aramak gerekir. MektebiYle, zanaatçısiyle, münevveri ve işçisiyle yani 
bütün iş bölümü ve birliği ilc (Büyük köylü kurmak lazımdır," (I. Hakkı Ton.' 
guç, Eğitim Yolu ile Canlandırılacak Köy, jstanbul 194 7, ikinci Basılış, s. 32) 
Köy Enstitülerinin kurulmasına emeği geçmiş bir başkası ise, çok sonraları, 
şunları yazıyor: "Oysa, Köy Enstitüleri kapatılmayıp, ilk hızla çalışmaları $Ür· 
dürülseydi, düzenlenen 10 yıllık ilk Öğretim Planıyla en geç 1957,195S'de bü' 
tün köyler, birer küçük işletme niteliği taşıyan okula, yeter sayıda öğretmene 
kavuşmuş" olurdu. (Şevket Gedikoğlu, Köy Enstitüleri Özel Sayısı, Yeni 
Toplum Dergisi, Nisan 1976, s, 133) 

Köy Enstitüleri kuruluş yasas'ının birinci maddesi ise amacı şöyle belirti. 
yor: "Köy öğretmeni ve köye yarayan diğer meslek erbabını yetiştirmek üze
re ziraat işlerine elverişli arazi bulunan yerlerde Maarif Vekilliğince Köy Ens
titüleri açılır." Kuruluş amacı da "köye yarayan diğer meslek erbabını" yetiş
tirmeyi açıklıkla belirtiyor, Aslında bu açıklık, bir açıklamayı da gerektiriyor. 
Kuruluş yasası, 1940 yılında çıkarıldı. Fakat Köy Enstitülerinin temeli ve uy· 
gulama, köy eğitmen kursları ve köy öğretmen okulları ile daha önce ortaya 
çıktı: 1936 yılında ortaya çıktı. Kurulu� yasası, bir yandan, bu uygulamayı 
yasalaştırdı. Diğer' yandan da enstitüler etrafında küçük işletmeciliği ön plana 
çıkardı. Ders programları da buna göre geliştiriidi. Geliştirilen ders programla
rında, erkekler iç!", sıcak ve soğuk demireilik, nalbantlık, motorculuk, dülger. 
lik, marangozluk, duvarcılık, ya" pıcılık, betonculuk; kızlar için ise, dikiş, örgü 
ve dokuma, ziraat sanadarı yer alıyor, (T ,C. Maarif Vekilliği, Köy Enstitüleri 

Öğretim Programı, Ankara 1943, s." 8-9) Yüz doksan bir sayfalık "öğretim 
programı" kitabında devrimler tarihi ve Ekim Devrimi özellikle yer almryor. 

Köy Enstitüleri ile köykentler arasında paralellik çok. Çıkış zamanları 
ya da birlikte çıktığı girişimler baRımından paralellik görülüyor. Halk Partisi, 
her iki durumda da, ilerici sendikal hareketi burjuvazinin peşine takma ôpe· 
rasyonlarını hızlandırdığı bir zamanda. köy enstitÜıeri ve köykenderi ön plana 
getiriyor. Sendika ağaları ile baglarını güçlendirdik'ten sonr.ı "köye" el atıyor. 
Halk Partisi'nin milletvekili seçiminde merkez yoklaması yapacağı ille�in hep
sini "Doğu" ile sınırlı tutması paralelliği daha da güÇlendiriyor, CHP, seçim 
küZanma şansını, Doğu'da AP ve MSP'de." tramfer ettiği kürt kökenli }tYh ve 
ağalara dayandırmak'istiyor. Şimdiye kadar AP ve MSP'ye oy \reren bu şeyh 
vc"ağalaı:-ın "transfer" işlemlerinin tamamlandığı biliniyor. Doğu'daki CHP ör
gütünün bu transfer işiemlerini alt-ü5t etmesini önlemek için merkez yoklama. 
sına gidiliyor. Halk Partisi, kii't kökenli yeni şeyh ve ağalan transfer ederken 
'köy emekçilerini de köykent projeleri ile avutmayı planlıyor. 

Paralellik çizgileri arttırabilir. Ancak ayrılık noktalarına işaret etmemek 
büyük bir eksiklik olur. Ayrılık noktalarını belirtirken de Tonguç ile başlarrak 

,gerek. Şöyle diyor: "Köy enstitüleri hakkında verilecek bütün hükümlerde on
ların kuruluş devirlerini hesaba katmak vicdanhca bir hareket olurdu." (I. Hak
kı To�guç, Eğitim Yolu ile Canlandırılacik Köy, s, 499) Demokrat köylü ha
reketinin bir siyasal parti haline gelebildiği Bulgaristan'da orta halli bir çiftçi 
ailesinin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Tonguç, mücadeleci bir kişili
ğe sahip. Verilecek hükümlerde kuruluş zamanının hesaba katılmasını istiyor . 
Köylülük kesiminde sıpıf çelişkilerinden habersiz görir!ÜYor. Bunda, köylilU
ğ·ün bakış açısına sahip olmasının yanında, "kuruluş devirlerinde" bu çelişki
leri hesaba katmanın pratik bir sonucu olmayacağını görmüş olması da müm
kir!. Bu_yanıyla "aşın gerçekçi". Ancak "eğitim yoluyla canlandınlacak köy" 
düşley�bildjğine göre de aşırı ölçüde hayalei. 

-

Ayrılık noktaları bununla sınırli 'değiL. Köy enstitilerine umanın b .. ju
vazisi köylülük kesiminde istikrarı sağlayacak bir kurul. olarak baksa da, köy 
enstitülerini köyde üretim ilişkilerini değiştirecek k .. uluş1ar olarak gören ha· 
yalperestler olsa. da, köy enstitÜıeri birer eğitim kurumlan. Eğitim k .. umlan 
olarak da i1eriei yapıya sahip. Yaparak öğrenmeye dayanıyor. Öğretmen-öğ
renci bUtünleşpıesini gerçekleştiriyor. işçi ya da ustaları öğretmen olarak kul
lanıyor. Küçük toprak sahibi köylü çocuklannı topluyor. Sınıf çelişkilerini 
reddeden hümanist ve halkçı bir okuma ve tartışma düzenini si6dirüyor. Ve 
son derece demokrat, "halkç .... ve mücadeleci bir aydın tii'ünü yar.ıtıyor. 

Yarattığı mücadeleci, halkçı ve demokrat aydınlar, Köy Enstitüleri'nin 
açanlar ta'rafından kapatılmasında en önemli etken oluyor. Ikinci Savaş'tan 
sonra burjuvazi, bir yandan toprak sahipliği ile, diğer yandan da emperyalizm
le ittifaklarını güçlendirmeye başlıyor. Hızlı adımlar atıyor. Burjuvazinin top
rak sahipliği ve emperyalizm ile güçlendirdiği ittifaklar, bu kez Demokrat Par· 
ti'nin ortaya çıkışı ve görkemli mitingleriyle bir demokrasi görünümü yant· 
mi\..kla birlikte, bir bütün olarak �urjuvazi tüm ilerki ve demokrat kuruluşlara 
karşı hücuma geçiyor. Köy Enstitüleri, Demokrat Parti hükümet olmadan ön
ce, Halk Partisi'nin eliyle fiilen 'kapatılıyor. 

Köykentlerin ise kapatılma tehlikesi yok. Çi.iıkü Köy Enstitüleri kadar 
bile uygulama şansına sahip değiL. Tümden hayald bir edebiyat olarak kalma· 
ya mahkum. Ancak bir hayalci edebiyat olarak kalması, köykentlerin bir geri
ci işleve' sahip olmadığı anlamına gelmiyor. Ekono.mik olarak gerici bir işleve 
sahip: Kır kesiminde artık bugün ilkelleşen bir teknolojiyi ön plana çıkanyor. 
Küçük işletmelerin sorunlarına bir çözüm getirmeden mevcutlarını arttırmayı 
amaçlıyor. Türkiye'nin bütününde ve öıellikle kır kesiminde sınıf çelişkileri. 
nin varlığını unutturmayı amaçlıyor. Bütün bunlann ötesinde bir edebiyat ola· 
rak Halk Partisi'nin işçi sınıfı içinde yüklendiği, tarihe mahkum işlevini ta
mamlıyor. 

Halk Partisi'nin dünü, bugüni.iıe ışık tutuyor. Yaptıklan, yapabilecekle
rinin işareti oluyor. Yapmadıkları, yapamayacaklarını gösteriyor. Burjuvui 
repertuarını tekrarlıyor. Eski oyunlar, yeni kişiler ve giysilerıe tekrar sahneye 
çıkarılıyor. Bu oyunların tekrarlanmasını güçleştirecek bir tek yol var: Sosya
lizm bayrağını meclise dikmek. Sosyaliım bayrağını meclise dikmek, bilimsel 
sosyalist mücadelenin gelişme perspektifi içinde önemli bir adım olac.ık. Bu, 
başlı başına bir amaç. Ancak bu amacın gerçekleşmesinin yanında, so�alizm 
:"ayrağının meclise dikilmesi, Halk Partisi'nin hareket alanını da daraltacak. 

bakarak anlamak mümkün. Aynen şöyle: "Sanayi pro
siyasi cereyanlara, (k�h komünizme, kah Hitlerciliğe!) kapıı-



olduğu halde, çiftçi kendi vaziyeti icabı olarak muhafazakar 
mütefekkirin dediği gibi çiftçi cemiyetin istikr�r amili, 

hareket ve tahavül amilidir. Bittabi bu, ziraatin fazla istis
müddetçe caridir. Orta çağdaki çağdaki i�anlarının gösterdiği 

-esasında pek büy,ük olan- aşacak surette ezildiği 
amili halinden çıkıp bir tahrip amili mahiyeti ni alabilir. Nor· 

rü an'aneperest ve muhafazakar olduğu gibi emeğini ve 
olduğu toprağına bütLrı benliği ile merbut ve toprağının mu

mukadderatı ile tev'em bulduğu için fikri bir milliyetçidir. 
an'anesiz ve köksüz köksüz sanayi proletaryası vatan ve milletin mu· 

bağlı değildir." (Ömer Celal Sarç: Ziraat ve Sanayi Siya
5. 16) üniversite ve yüksek okullarda ders kitabı olarak 

artık zamanın köylülük kesimine geldiğini belgeliyor. 
bütün "operasyonla�n" "operasyonla�n" bitirildiği bitirildiği sonucuna ulaşılınınca 

geliyor. Tarım kesiminde büyük toprak sahipliğine dayalı 
mülkiyet ilişkilerini değiştirmek söz .konusu değil. Burjuvazinin sınıfsal itti

olasılığı kesinlikle" ortadan kalthnyor. Burjuvazi, büyük top
koruyarak tarım kesiminde sınıf çelişkilerini yozlaştırma ya da 

istikrar amili" politikasını gerçekleştirme durumunda. Bü
sahipliğine dokunulmanın söz konusu olmadığı bir ortamda "istik

küçük işletmelere dayandırılacak. Tarımda mülkiyet ilişkisi 
değiştirilmeden küçük işletmeler yar atılacak. Bugi.iı bu özlem 
somutlaşıyor. Dün ise köy enstitÜıerinde somutlaştı. 

kurmak için söylenecekler çok. Bunlardan il.ki 
enstitÜıerinin kurulmasına yol açan görüşleri özetlerken şunları 

görüşe göre köy ve köylü meselesi bir zirai istihsal, bir nü
meselesi telakki edilmiştir. Bu kanaati taşıyanlara göre uzun 

bakımslZııklar köy nüfusunu kırmış, bitirmiştir. Bu yüzden de, 
azalmıştır. Bakımsız ve sermayesiz köylü, toprağın, bilimsizıf. 

olmuştur. Onu "
de bankalan ve ufak tefek ziraat sanayiini kurmanın çare· 

gerekir. MektebiYle, zanaatçısiyle, münevveri 
sanayiini 

gerekir. MektebiYle, zanaatçısiyle, münevveri 
sanayiini 

ve işçisiyle yani 
birliği ilc (Büyük köylü kurmak lazımdır," (I. Hakkı Ton.' 

Canlandırılacak Köy, jstanbul 194 7, ikinci Basılış, s. 32) 
kurulmasına emeği geçmiş bir başkası ise, çok sonraları, 

yazıyor: "Oysa, Köy Enstitüleri kapatılmayıp, ilk hızla çalışmaları $Ür· 
düzenlenen 10 yıllık ilk Öğretim Planıyla en geç 1957,195S'de bü' 

küçük işletme niteliği taşıyan okula, yeter sayıda öğretmene öğretmene 
(Şevket Gedikoğlu, Köy Enstitüleri Özel Sayısı, Yeni 

Nisan 1976, s, 133) 
kuruluş yasas'ının birinci maddesi ise amacı şöyle belirti. 
ve köye yarayan diğer meslek erbabını yetiştirmek üze

elverişli arazi bulunan yerlerde Maarif Vekilliğince Köy Ens
Kuruluş amacı da "köye yarayan diğer meslek erbabını" yetiş

açıklıkla belirtiyor, Aslında bu açıklık, bir açıklamayı da gerektiriyor. 
yılında çıkarıldı. Fakat Köy Enstitülerinin temeli ve uy· 
kursları ve köy öğretmen okulları ile daha önce ortaya 

şansını, Doğu'da 
ağalara dayandırmak'istiyor. Şimdiye kadar AP 
vc"ağalaı:-ın "transfer" işlemlerinin tamamlandığı 
gütünün bu transfer işiemlerini 

işlemlerinin 
transfer işiemlerini 

işlemlerinin 
alt-ü5t etmesini önlemek 

sına gidiliyor. Halk Partisi, kii't kökenli yeni şeyh 
'köy emekçilerini de köykent projeleri ile avutmayı 

Paralellik çizgileri arttırabilir. Ancak ayrılık 
büyük bir eksiklik olur. Ayrılık noktalarını belirtirken 

,gerek. Şöyle diyor: "Köy enstitüleri hakkında verilecek 
ların kuruluş devirlerini hesaba katmak vicdanhca 
kı To�guç, Eğitim Yolu ile Canlandırılacik Köy, 
reketinin bir siyasal parti haline gelebildiği Bulgaristan'da 
ailesinin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Tonguç, Tonguç, 
ğe sahip. Verilecek hükümlerde kuruluş zamanının zamanının 
Köylülük kesiminde sıpıf çelişkilerinden habersiz habersiz 
ğ·ün bakış açısına sahip olmasının yanında, "kuruluş "kuruluş 
leri hesaba katmanın pratik bir sonucu olmayacağını olmayacağını 
kir!. BuBu_yanıyla yanıyla "aşın "aşın gerçekçi". Ancak Ancak "eğitim 
düşley�bildjğine göre göre de aşırı ölçüde ölçüde hayalei. hayalei. 

Ayrılık noktaları noktaları bununla sınırli 'değiL. Köy Köy 
vazisi köylülük kesiminde vazisi köylülük kesiminde 

Ayrılık 
vazisi köylülük kesiminde 

Ayrılık 
istikrarı sağlayacak bir 

enstitülerini enstitülerini köyde üretim ilişkilerini değiştirecek 
yalperestler olsa. da, da, köyköy enstitÜıeri birer eğitim 
olarak da i1eriei yapıya sahip. Yaparak öğrenmeye 
renci renci bUtünleşpıesini bUtünleşpıesini gerçekleştiriyor. gerçekleştiriyor. işçi işçi ya da 
lanıyor. Küçük toprak sahibi köylü çocuklannı topluyor. 
reddeden hümanist ve halkçı bir okuma okuma ve tartışma 
son derece demokrat, "halkç .... "halkç .... "halkç ve mücadeleci bir 

Yarattığı mücadeleci, halkçı ve demokrat 
açanlar ta'rafından kapatılmasında en önemli etken 
sonra burjuvazi, bir yandan toprak sahipliği ile, diğer 
le ittifaklarını güçlendirmeye başlıyor. Hızlı adımlar 
rak sahipliği ve emperyalizm ile güçlendirdiği ittifaklar, 
ti'nin ortaya çıkışı ve görkemli mitingleriyle bir 
mi\..kla birlikte, bir bütün olarak �urjuvazi tüm ilerki 
karşı hücuma geçiyor. Köy Enstitüleri, Demokrat 
ce, Halk Partisi'nin eliyle fiilen 'kapatılıyor. 'kapatılıyor. 

Köykentlerin ise kapatılma tehlikesi tehlikesi yok. 
bile uygulama şansına sahip değiL. Tümden hayald 
ya mahkum. Ancak bir hayalci edebiyat olarak kalması, 
ci işleve' sahip olmadığı anlamına gelmiyor. Ekono.mik 
sahip: Kır kesiminde artık bugün ilkelleşen bir teknolojiyi 
Küçük işletmelerin sorunlarına bir çözüm getirmeden 
amaçlıyor. Türkiye'nin bütününde ve öıellikle kır 
nin varlığını unutturmayı amaçlıyor. Bütün bunlann 
rak Halk Partisi'nin işçi sınıfı içinde içinde yüklendiği, yüklendiği, 
mamlıyor. 

Halk Partisi'nin dünü, bugüni.iıe bugüni.iıe ışık ışık tutuyor. tutuyor. 
rinin işareti oluyor. Yapmadıkları, yapamayacaklarını 



BURJUVA PARTiLERiNtN 
SEÇtM StLAHI: 
ANTi-KOMüNİZM 
"Partiler nakkında hüküm yerir. ıeç· 

me yaparken, .öylenen IÖzlere delil ya
pılan i,lere bakmak cerem. ışçi ıımfı
mız, emekçi halk.ımı.z, özellikle dikkaUi 
'\le uyanık olmak durumundadır. Unutul
mamalı ki, Türkiye 1,ci Partilinden , .. v' 
rı diR'e.r partiler özünde birbirinden pek 
farklı delildir. Hepai bu lÖmürücii kapi
tali,t düzenin partileridir." 

Türkiye Işçi ParWi Genel Bqkanı 
Behice Boran, Mobilya Komi.yonu ra
porunun 5töriişülebilmesi için gerekli 
meclis çolunlulunun sallanantamasa 
üzerine eleştirilenni, bu IÖzlerle ıonuç
landaıyordu'. 

UMUDUMUZUN UMUDU: 
DEMIREL 

Geçti�imiz hafta, mobilya olayı ile 
Helli olarak toplanrn&.Sl gereken meclis, 
çotun1ulun sallanamaması nedeniyle 
toplanamıyaı, böylece bazı hesaplann 
"mahkeme-i kübra"ya ertelenmesinde 
bir adım daha atılıyordu. 

Soyguncular mahk:emi--i kübraya dol
ru yola çıkarken. ardlanndan el aalla
yıuılar arasmda CHP de bulunuyordu. 
TİP Genel Başkanı Roran'ın da belirttili 
gibi, mecliste gereidi ço�unIU#un .. �Ia· 
nahilmeti için 17 parlamenter gerelriyor· 
du. CHP'nin tam kadrOlU ile meclise ka· 
tılm&ll, bu çolunlulun aatlanmuı için 
yetiyor ve artıyordu. 

O halde murad. edilen neydi? 
Ortadaki !Orun, murad delil umut 

torunuydu. İktidar umudunu Demireııi 
bir hükümetle aeçimlere gidilmesine bal
layan CHP, giin bqına öldürülenlerin sa
ymyla yaptıeı aritmetik varyasyonlar
dan eonra erken ııeçim için AP'ye el 
uzatmı,. şimdi de Demirel başkanlılın
da gidilecek bir hükümete politik gelece
Rini baAlamı,tı. 

Bu durumda, bir zamanlann makbul 
um.., "mobilya" ,imdi, CHP için mec
lis oturumlanna Lam kadro katılmayı ge· 
rektirmeyecek kadar "küçük bir detay" 
oluyordu. 

"BANA BUNLARı MI GETIRDINIz?" 

Geçtilimiz halLaki siyasal geli,mele
rin odaklqtılı noktalardan biri de veto 
meselesiydi... 

Baıtan &şatı bozuk akorlla "bir 
kuyrukçuluk temuı üzerine varyasyon
lar" icra eden bir gazete, "CHP'de Veto 
Söylentileri Aıılaız Çıktı" manşetini sol 
kenarda dört &ütuna yayarken, aynı gün 
CHP 'de 90 küsur aday adayının veto edU
dili kulak ve kafaları paalanmamı, her
kes tarafından ötrenillyordu. 

Vetolarla ilgili olarak bqkent kuliale
rinde dolaf8ll ce,itli &öylentiler aruanda 
en ilginci Ecevit ile ilgiliydi. 

Bu lÖylentiye Köre, Ecevit önüne uza
tılan kara listedeki isimlere göz attıktan 
ıonıa yakınlarına ,unu söylemi,ti: "Bun
Lar önemli delil, cesaretiniz varsa, bana 
muhalefetin liderlerin' getiraeydiniz ... " 

Ecevit'in yakın mesai arkadqlanna 
uygulachIı bu cesaret testinden eonra. 
CHP sözcüleri veto edilenlerin sayıtını ve 
veto fterekçelerini açıklıyor, ancak veto 
edilenlerin isimlerinin açıklanmurnm 
IlÖz konulU olmadıluıı söylüyorlardı. 

VETOLARı VETO EDENLER 

CHP'nin aday adayı kıyım makinaa.ı 
i,letildikten sonra, tepkiler de yükeelme· 
ye başladı. 
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Ulur Mumcu, Cumhuriyet'teki kö,e
Rnde, yıllar yılı darlide ÇalıŞıP hiç bir 
ten tutumu göriilmeyen ki,ilerde .eçim
lere çeyrek kala "milletvekillili ile bal:
daşmayacak tutumıara rutlanma.ıını il
ginç lta.qılıyor, bunun demokrasi ile 

Şimdi bu ala1ann CHP listelerinden 
gösterilmeleri söz konusu idi. Türkiye'ye 
demokrasiyi getirmek için büyük feda· 
karlıkla.ra utlanan CHP, bu redakarhk· 
lara bir yeni&ini daha ekliyor, "demokra
si için AP ile bile işbirlili yapabileceti. 

ni" açıkladıktan .onra •• çimleri kazan· 
mak için, "yaru demolaui için" &lalara 
da kucak açabUecetini göateriyordu. 

Başkent kulialerinde dolqan .öyleo· 
tilere eöre, "demokrasi için" yan&fılM 
bu oy hazinelerinin aruuıda, daha önce 

CHP' de 9� .... adayadayı 
�� r 

genel mc.-fl-kezce 
veto ,etHl,J· 

baRdaşmadılıru açık açık söylijyordu. 
Veto edilenlerden Mehmet Sönmez 

de, parti- içinde "demokrat taban"la bü· 
tünleşerek mücadeleyi sürdürecelini, 
açıkhyordu. 

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Sön
mez'in veto edilişinin ardında başka par
maklar ve isimler de bulunuyordu ... 

Mehmet Sönmez, samimi bir demok
rat olmanın yanısıra büyük bir kusura sa
hipti. Aynı zamanda CHP Genel Yöne
tim Kurulu üyesi olan ve Genel Merkeze 
yakınlıRı ile bilinen Samandel'h Malik 
Yılman'ın seçim bölgesi rakibi idi . 

Mehmet Sönmez'in 'veto edilişinde, 
Sönmez'in niteliRinin yanısıra, Yılman' 
ın suDörtülünün de bulundulu söyleni
yordu. Her çe,it sunörtük karşlSında du
yarlı kulaklarında büyük titreşimler do
Ran CHP Genel Merkez ekibi, artık da
yanamanu", Sönmez'i kıyım makinası
rım içine atıvermişti. 

DoGU'DA AGA ARANıYOR 

GeçtiRimiz hafta içinde gazetelere de 
yanaıyan bir baska haber de CHP'nin 
Dolu Anadolu'daki beş ilde merkez 
yoklaması yapacaRına mlikindi. 

Aynı haberin yine gazetelere yans.ı
yan gerekçeti de söyleydi: Bu illerde 
milletvekili sayısından daha az aday ada
yı ba,vurmu,tu, onun için merkez yok" 
lamaSl'Yapl!acaktl. 

Aalında kazın ayalının pek de öyle 
olmadılı biliniyordu ... 

CHP'nin söz konusu illerde merkoz 
yoklamasına a:iri,meainin a811 nedeni, 
CHP'nin bir süredir bölgede aürdürdüA:ü 
"ıosyo)ojik" arqtırmalara dıı.yanıyordu. 

CHP kurmayları, bu sosyolojik ara,· 
tırma lOnucunda, büyük lOnuçlara var
mışlar, daha önce a,iret m,kileriyle teç
menleri AP ve MSP lehine sandık batına 
sürükleyen alaJan birer birer tesbit et
mi,lerdi. 

CHP ODTü SORUNUNU 
CüZEBiLiR Mi?. 

HASAN TAN, ORTA DoGU TEKNIK üNIVERSITESI'NIN BAŞıNA GE· 
LEN VE HASAN TAN 'DAN SONRA EN GERICI REKTÖR OLAN TARıK 
SOMER'I UNUTTURDU. BIRÇOK ILERici ÖGRETIM ÜYESiNiN IşINE 
SON VEREN SOMER, CHP-MSP KOALISYONU ZAMANINDA MüTEVEL· 
LI HEYETi TARAFINDAN REKTÖR SEçiLDI VE MUSTAFA üSTÜN· 
DAG TARAFINDAN REKTÖRLüGE ATANDı' 

ODTÜ, mütevclli heyetler tarafından yönetiliyor. Mütevelli heyetleri Ba
kanlar Kurulu atıyor. Mütevelli heyetler rektörü seçiyor. Rektör J Milli Eğitim 
Bakanlarının imzasını taşıyan kararname ile atanıyor. Böyle atanan rektörler 
arasında iki tanesi pek irılü. Birisi şimdiki rektör, Hasan Tan. Diğeri de CHP· 
MSP koalisyonu zamanında rektör olan Tarık Somer. Tank Somer, birçok öğ
'retim üyesinin işine son verdi. iş çiler ve öğrenciler üzerinde jandarma baskısı-
nı yoğunlaştırdı. i 

Şimdiki CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa üstirıdağ, Milli Eğitim 
Bakanı olunca, ODTÜ'den daha önce atılmış olan öğretim üyeleri de dahil 
OOlü'nün tüm ilerici öğretim üyeleri, bir çözüm bulması için Ostiindağ'a 
başvurdular. ODTü'nün demokratikleştirilmesi için girişimlerde bulunlllJsınl 
istediler. Mütevelli heyetinin değiştirilmesini önerdiler. üstündağ, 12 Mart dö· 
neminde atanan mütevelli heyetinin "zamanı dolmadığı için" değiştiremiye
ceğini ileri sürdü. Bunun üzerine Üstündağ'a, 12 Mart mütevcili heyetinde yer 
alanların bazılarının "devlet aygıtı" kullanılarak istifaya zorlanması öneriidi. 
Üstündağ, bu öneriyi "demokratik" bulmadı. Ostündağ'a Bakanlığa bu kadar 
bağlı bir kuruluş üzerinde diğer yetkilerini kullanması öneriidi. Buna verdiği 
cevap aynen şöyle oldu: "Ben ilk önce ne isterlerse yapacağım, sonra da onlar 
benim istediklerimi yapacak." 

üstündağ, 12 Mart mütevelli heyetinin hcr istediğini yaptı. Kendi imzası 
ile Tarık Somer'j rektör yaptı. üstündağ'a göre, ODTü "özerk" bir iiıiversite 
idi. Üstündağ'ın bu görüşünü değiştirdiğini gösteren hiç bir işaret de yok. 

Mustafa Üstündağ, burada yazılanlarla ilgili her til"lü 'açıklama yapabilir. 
Açıklama yaparsa, yeni bilgilerle birlikte yayınlanır. 
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Mehmet Sönmez, samimi bir demok
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ın suDörtülünün de bulundulu söyleni
yordu. Her çe,it sunörtük karşlSında du
yarlı kulaklarında büyük titreşimler do
Ran CHP Genel Merkez ekibi, artık da
yanamanu", Sönmez'i kıyım makinası
rım içine atıvermişti. 
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GeçtiRimiz hafta içinde gazetelere de 
yanaıyan bir baska haber de CHP'nin 
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Bakanlarının imzasını taşıyan kararname ile atanıyor. Böyle 
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Şimdiki CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa üstirıdağ, 
Bakanı olunca, ODTÜ'den daha önce atılmış olan öğretim 
OOlü'nün tüm ilerici öğretim üyeleri, bir çözüm bulması 
başvurdular. ODTü'nün demokratikleştirilmesi için girişimlerde 
istediler. Mütevelli heyetinin değiştirilmesini önerdiler. üstünda
neminde atanan mütevelli heyetinin "zamanı dolmadığı için" 
ceğini ileri sürdü. Bunun üzerine Üstündağ'a, 12 Mart mütevcili 
alanların bazılarının "devlet aygıtı" kullanılarak istifaya zorlanması 
Üstündağ, bu öneriyi "demokratik" bulmadı. Ostündağ'a Bakanlığa 
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üstündağ, 12 Mart mütevelli heyetinin hcr istediğini 



Alrı'da MHP'ye önemli sayıda oy ıeti
ren bir ünlü aRa da vardı. 

Ancak CHP Genel Merkez çevrelerin
de bütün bunlara henüz kesinleşmiş 'ö
züyle bakılınıyor. Çünkü dahaönce CHP' 
nin bUyük bomb8.lll olarak Van'da fitili 
yakılan CGP'li Mus1ihittin Görentaş'ın 
ani bir kararla MSP'ye girişi CHP'U trans
fer uzmanlarının belleklerine kazınmı, 
durumda. 

ANTIKOMüNIzM E'DEBIYATI 

Vetolar konusu, akıllan ve mideleri 
isyan ettirirken, CHP lideri, YüRüYüŞ' 
ün diRer sayfalarında da deainildiai gibi 
antikomünizm silahını bilerek kullanma
ya devam ediyordu. 

"Enerji alarak Rusya ve Bulgaristan'a 
baaımlı oluyordu." 

"CHP Bulgaristan Türkleri için elin
den ıeieni yapmıştı, yapacaktı ... " 

"CHP içinde komünist varsa Ecevit 
kulaRından tutup atacaktı ... " 

Antikomünizm batalındaki bu kulaç 
denemeleri vetolarla birleştilinde, serma
ye çevrelerinde doRrum yeterli ve tat
min edici bir güvence verilmiş oluyordu. 

Antikoınünizm edebiyatının cephe 
ortakları ile birUı(te CHP tarafından veri· 
len ilkokul kompozisyonu düzeyindeki 
bu tür örnekleri kuşwnda, Türkiye İşçi 
Partisi Genel Sekreteri Nihat Sargın geç· 
tilimiz hafta basına ve TRT'ye verdiai 
demeçte şöyle diyordu: 

"Bu antikomünizm edebiyatının iSt 
aslında, kapitalist &Ömürüyü gözlerden 
(izlemek, işçi ve emekçi sınıflann örgüt· 
lü bir güç olarak burjuvazinin karşısına 
dikilip emekçnerin hakkını alma müca· 
delesini elden geldilince baskı altında 
tutmak; düşün, fikir, yazın hayatını ala· 
bildiRince engellemek, daraltmaktan 
bqka bir anlama gelmediRini artık bil· 
meyen kalmadı." 

BIZ ŞART KOŞMADIK! 

Bütün bu furya içinde, gazetelerde 
dikkatlerden kaçmayan bir başka nokta 
daha vardı. 

DıSK Genel BBfkan Vekillerinden 
Mehmet Kılınç, İzmir'de CHP için aday· 
!ıRml koydulu sırada, destek için kimi· 
lerine ya.n.qmı" ancak bqvurdulu CHP' 
lilerden biri, Kılınç'm TUrke, ile çekil· 
mi, retmini Kı1mç'm bumuna dayaya· 
rak kendiline destek olamaYaca.lını lisa
nı münuiple anlatmı,tı. 

Ancak, Kifüiç'tii-IWIer ve çıkar arka
d&.flan, yaptıklan bir açıklamada kadim 
do.tJannı avunuyor, bu arada bir bBfka 
baklayı da alızlanndan çıkanyorlardı. 

"DISK, Türk·ı, gibi hiç bir tart ileri 
lÜrmeden, kontenjan iltemeden tüm gü. 
cüyle CHP'yi destekleme b.ran aJ.mı,tır. 
Bu karan alamayanlar ve bu karann alın· 

Ecevit, iktidar 
CHP,6 HAZIRAN'DA IKTIDAR 
OLACACINI TEKRARLIVOR. 
AVNI ZAMANDA HAVA KUV
VETLERI'NIN EN KıDEMLI SU
BAVI OLMASıNA RACMEN MC 
HÜKÜMETI TARAFINDAN KO
MUTAN V APILMAV AN ıRFAN 
ÖZAVDlNLI'VI KONTENJAN
DAN ADAY VAPIVOR, CHP, 
GERÇEK IKTIDAR OLACACl· 
NA INANSA, ıRFAN ÖZAVDIN
U'VI ADAV DECIL KOMUTAN 
V APMA Vi PLANLAR 

olacağına 
kendisi de 
ınanmıyor 

Başta Ecevit olmak üzere tüm CHP sözcüleri, 6 Haziran'da iktidar olacakla"nı iddia ediyorlar. 
Aynı zamanda da Iiava Kuvvetleri'nin en kıdemli orgenerali iken MC hükümeti tarafından komutan ya· 
pılmayıp, önce yerine bir korgeneral sonra da daha kıdemsiz bir orgenerale tercih edilen ırfan Özaydm

lı'yı kontenjan adayı yapıyor, Halk Partisi'nin Özaydınlı'yı kontenjandan aday yapması kendi bileceği 

bir iş. Bunun da muhasebesi yapılır. Şimdilik buradaki çelişki üzerinde durmak gerekir. 
CHP, MC Hükümeti'nin yaptığı tüm haksızlıkları düzelteceğini vaad ediyor. Kişi olarak yapnllş ol· 

dukları beğenilsin ya da beğenilmesin orgeneral ırfan Özaydınlı da bir haksızlığa uğradı. Herkes bili· 

yor. CHP ise 6 Haziran'da iktidar olacağını ilan ediyor. Bu durumda bu haksızlığın da düzeltilnıe yolla

rının açılacağını düşünmek gerekir. Fakat CHP, böyle düşünmüyor. 
Cumhuriyet Halk Partisi'nin ırfan Özaydınlı'yı kontenjandan aday göstermesinin yarattığı çelişik 

durumu ıki olasılıkla açıklamak mümkün. Birincisi, CHP bütün iddialarına karşın Haziran ayına aldırdı· 
ğı seçimler sonucunda Meclis'te çoğunluğu sağlayabileceğine inanmıyor. Ikincisi ise böyle bir çoğun· 

luğu sağlaması halinde, MC Hükümeti'nin yaptığı haksızlıkları düzeltebilecek bir iktidar olamayacağını 
biliyor, 

Bu ikinci olasılık üzerinde durmak gerek. MC, Hava Kuvvetlerinde iki orgeneral varken bir korge· 

nerali komutan yapma cüretini gösterdi. CHP, 6 Haziran'da "iktidar" olursa, Ağustos ayma kadar hü
kümetini çoktan kurmuş olacak, Bu durumda Özaydınlı'ya yapılan haksızlığı düzeltme olanağı da orta
ya çıkacak. Ancak CHP için böyle bir olanağın olmadığı anlaşılıyor CHP, çoğunluğu sağlaması halin
de bile, Özaydınlı'yı komutan yapabilecek kadar bir "iktidar" olamayacağını biliyor olmalı. Bu yüzden 
çoğunluğu sağlaması halinde bile iktidar olamayacağına inandığı için Özaydınlı'yı kontenjandan aday 
gösterme yi kararlaştırarak bu "sorunu" çözmeyi planlıyor, • 

Va birinci ya da ikinci olasılık. Her halde durum açık, Bu açıklık, CHP'nin işlevlerini abartanlar 
için gerekli. 

VÜRÜVÜŞ, Özaydınlı'nın adaylığına tekrar dönecek. 

muıru sindiremeyenler .... !lUi olarak 
DİSK adaylarını yermekte ve seçimlerde 
DISKoCHP i,birliRini baltalamaya Çalı,· 
maktadırlar. 'i 

Böylece DıSK iist yönetiminin, "hiç 
bir şart ileri sürmeden" CHP'yi destekle
diti bir kez daha ve açıkça ortaya konu· 
yor, üstelik de bu büyük bir marifet ola
rak CHP'ye daha çok yaranma.k için 
kullanılıyordu. 

SOSY ALIZMIN BAYRACINI 
MECLISE DIKELIM 

İç karartıcı bu gelişmeler arasmda, 
aydmlatıcı geU,meler de yok deRildi. 

Bütün engellemelere nlmen, DP lide· 
ri Bozbeyli'yi de çileden Çıkaran çalı4. 
malar hafta boyunca sürdürülmü" aIi,le· 
menin yanıara, devam eden bildiri datı· 
tamı ile Türkiye İşçi Putiai'nin lI!Çim 
çall,maıarİ hızlannu,tır. 

Salı sabahı Türkiye'nin çeşitli kentle
rinde işlerine ,idenler Türkiye ışçi Parti· 
si'nin &fişlerini yol boyunca ,örüyorlar
dı: "Sosyalizmin bayraRını meclile dike· 
lim" 

BaltmIlzlık, demoku, sol)'alizme 
,önül verenler için, ,eçtilimiz hafta 
burjuva politika&ırun karanlık dehlizleri· 
nin dı,ında, ,elecete dönük, aydınhk 
te k yan bu idi. 

ÇACRI 

"Sosyalizm Yeniden Seçimlerde .. ," 
"Sosyalizm Bayrağıili Meclise Dikelim" 

Türkiye Işçi Partisi tüm Partilile
ri, Partiye inanmış, gönül vemliş ki. 
şileri Nisan, Mayıs. Haziran aylık 
gelirlerinin % lO'unu Partiye bağış
lanıaya çağırmaktadır. 

Istanbul için: 
T.C. Ziraat BankllSl 
Galatasaray Şubesi 
Hesap No: 6616 

Ankara için: 
T,C. Ziraat Bankası 
Kızılay Şubesi 
Hesap No: 630- i i LO 
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durumu ıki olasılıkla açıklamak mümkün. Birincisi, CHP Birincisi, CHP Birincisi, bütün iddialarına karşın 
ğı seçimler sonucunda Meclis'te çoğunluğu sağlayabileceğine inanmıyor. Ikincisi 
luğu sağlaması halinde, MC Hükümeti'nin yaptığı haksızlıkları düzeltebilecek 
biliyor, 

Bu ikinci olasılık üzerinde durmak gerek. MC, Hava Kuvvetlerinde iki orgeneral 
nerali komutan yapma cüretini gösterdi. CHP, 6 Haziran'da "iktidar" olursa, 
kümetini çoktan kurmuş olacak, Bu durumda Özaydınlı'ya yapılan haksızlığı 
ya çıkacak. Ancak CHP için böyle bir olanağın olmadığı anlaşılıyor CHP, çoğunluğu 
de bile, Özaydınlı'yı komutan yapabilecek kadar bir "iktidar" olamayacağını 
çoğunluğu sağlaması halinde bile iktidar olamayacağına inandığı için Özaydınlı'yı kontenjandan 
gösterme yi kararlaştırarak bu "sorunu" çözmeyi planlıyor, 

Va birinci ya da ikinci olasılık. Her halde durum açık, Bu açıklık, CHP'nin 
için gerekli. 

VÜRÜVÜŞ, Özaydınlı'nın adaylığına tekrar dönecek. 

muıru sindiremeyenler .... !lUi ... !lUi ... olarak 
DİSK adaylarını yermekte ve seçimlerde 
DISKoCHP i,birliRini baltalamaya Çalı,· 
maktadırlar. 'i 

Böylece DıSK iist yönetiminin, "hiç 
bir şart ileri sürmeden" CHP'yi destekle
diti bir kez daha ve açıkça ortaya konu· 
yor, üstelik de bu büyük bir marifet ola
rak CHP'ye daha çok yaranma.k için 
kullanılıyordu. 

SOSY ALIZMIN BAYRACINI 
MECLISE DIKELIM 

İç karartıcı bu gelişmeler arasmda, 
aydmlatıcı geU,meler de yok deRildi. 

Bütün 
ri Bozbeyli'yi 
malar 
menin 
tamı 
çall,maıarİ hızlannu,tır. 

Salı sabahı Türkiye'nin çeşitli kentle
rinde işlerine ,idenler Türkiye ışçi Parti· 
si'nin &fişlerini yol boyunca ,örüyorlar
dı: "Sosyalizmin bayraRını meclile dike· 
lim" 

Bal
,önül 
burjuva 
nin dı,ında, 
te k yan 

"Sosyalizm 
"Sosyalizm 

Türkiye 
ri, Partiye 
şileri Nisan, 
gelirlerinin 
lanıaya çağırmaktadır. 

Istanbul 
T.C. Ziraat 
Galatasaray 
Hesap No: 

Ankara için: 



ALi SERMAYE IASIL GiCLEliYOR 
Hl75 sonunda, Türklye' de özel ban

kaların . dalıtbklan kredilerin yaklaşı� 
yüzde 80'ini üç sermaye grubu yönlen· 
dIrIyordu. Banka iştiraklerinin büyük 
böiimü 'de bu üç bankanın elindeyeti. 
1976 yılında, sanayı burjuvazisiyle bü· 
tünleşerek tekelci elilimlerini güçlendi· 
ren üç bankaya bir yenlsl eklendi: G .. 
rantl BankasL 

Koç tarafından satın alınan Garanti 
Bankası da 318 milyon liralık iştiraki ile 
sanayı üretiminde etkin bir kontrola sa
hip oldu. Dört özel bankanın sanayı· 
deki iştiraklerinin toplamı 3,5 milyar 
liraya erişti. Böylece, Türkiye'de ser· 
maye toplaınlan 10 milyar lirayt aşan 
bir grup şirket üzerinde ma/i burjuvazi 
kontorl olanalıDa sabip oldu. Tekelci 
mali burjuvazinin bu yolun kontrolu, 
mevcut baiıkaJ.ar yasasıyla da teşvik 
ediliyor. J 

Yüriirli!kteki baııtaJar yasas� banka· 
!ann, iştiraklerine açtıklan kredilerinin 
sınırsız olması olanatııu tanıyor. Banka
lann, iştiraki olmayan şirketlere açtık
lan krediler yasa ile sınırlı. Ancak bir 
banka sermayesine kat�dıeı şirketi toi>' 
!anan küçük tasarrullann kayoaklık et
tlli kredilerle diledlei gibi destikliyor, 
üretimini dilemeinee arttınyor. 

Y .... ytllardır yüriirlükte 1974 ythn· 
iktidara gelen ve tekelleşmeye karşı 

söyleyen CHP dabil hiçbir 
deeiştirilmesi için çaba 

alınmayan bu tür bir 
daha önce Merkez 

yaptılı döviz işlemlerini 
aürdürme yetkisini kazandı 

bu karar, bankalann kirlan· 
artmasında en önemli rolü oy-

Kambiyo kirlan adı verilen bir 
tekelci baııtaJar lehine ge

başladı çünkü, CHP'nin 'Idılı 
ber bankaya döviz işlemi yai>' 

verilmlyor, YaJrUZ "büyük 
bu yetki tanınıyordu. Yet. alan bir kaç banka ve bu arada m .. 

aemıayede yabancı semtayenin en 

TEKELCI MALI SERMAYENIN KARLARı 
(Milyon TL.) 

Türkiye Iş Bankası Yapı Kredi Bankası Akbank Toplam 

1974 

i) Dağıtılan faiz: 836 
2) Toplanan faiz 1 .659 
3) Fark (2 · 1) 823 
4) Bankanın Genel [<iirı 20) 

güçlü oldulu Bankası kambiyo 
karlannı kat kat arttınna olana�ına 
kavuştu. 

1976 ythnda ihracat gelirlerinin yüz. 
de SO'ini Merkez Bankası dışındaki 
bankalar tarafından satın alınan döviz· 
lerden oluştu. İthalat transferlerinin 
dörtte birini de bu bankalar gerçekleş
tirdi Böylece, tekelci mali sermaye, 
Türkiye'nin dış ticaretini denetleme 
olana�LDa kavuştu. 

Mali sennayenin hızlanan tekelleş
me e�iliminde bir di�er önemli karar 
da faiz oranlannın yine 1974 yılının 
Eylül aytnda de�iştirilmesi oldu. Türki· 
ye'de bankalar yasasırun yürürlü�e gir. 
mesinden sonra ilk kez, bankalann da
�ıttıklan kredilerin faizi serbest bırakıl· 
dL Buna karş�ık, bankalann Merkez 
Bankası'na yatırmak zorunda olduktan 
karş�ıklara ödenen faiz de yükseltildi 
Iki karar birlikte banka/ann faiz geliri. 
nin artmasını sa�ladı. Böyİece, 1976 
yılın� hisselerinin üçte birini CHP'nin 
kontrol ettIIi Türkiye Iş Bankası 4 
milyar lira faiz ve komisyon geliri sae
ladı Bu gelir, 1974 yılında 1 milyar 
lira dolaylanndaydı. Yapı ve Kredi 
Bankası da 1976 yılında faiz gelirlerini 
yanın milyar lira arttırdı Akbank'ın 
arttırması ise 650 milyon lira dolayla· 
nnda. 

MC iktidan da, kendisinden önce 
yapılan liberalleştirme hareketine yeni 
boyutlar kazaııdırdL Türkiyenin dışa 
balunWılına hız kazandıran dövize 
çevrilebilir mevduat hesabı uygulama
Slnı yeniden başlattı. Böylece, bankalar, 
iştiraklerinin dış kredi gereksinimlerini, 
Merkez Bankası'nın kur destelinde batı· 
lı bankerlerden sa�lamaya başla�ar, 
Türk parasının dış de�erinde yapılan 

1976 1974 1976 1974 

2.053 419 884 318 
4.023 1.014 1 . 760 694 
1 .970 585 676 366 

524 ' 258 161 161 

her deeişiklik, bankalann eıierinde 
bulunduıduklan dövizin deRerinin art
ması. böylece kambiyo karlannın yük
selmesini saA:larken, aldıklan dövize çev
ril ebilir mevduatın Türk parası karşılı
lındaki artışlardan do�an fark Merkez 
Bankası'ndan ödenmeye başladı. 1976 
yılı içinde Merkez Bankası kurt farklan 
nedeniyle 3,9 milyar lira zarara u�radı. 
Zaran Hazine Merkez Bankasına öde
yecek. Ödemenin 20 ytlda yapılaca�ı 
Merkez Bankası ile Hazine arasındaki 
bir yazl!jmayla belirlendi 

MC'nin 1976 ytlı sonunda 1,8 milyar 
dolara erişen döv.ize çevrilebilir mevduat 
borçlan bankalann tekelleşmesinde de 
itiCi güç oldu. Dövize çevrilebilir mevdu
atın yüzde 75'inin üzerindeki bölümünü 
biri yabancı sennayeli olmak üzere dört 
banka getirdi 19n ytlında buna Koç' 
un Garanti Bankası da katıldı. 

MC hükümetinin sennaye çevrelerine 
katkılan bununla da kalmadı. Merkez 
Bankası'na yatınlan karşılıklan büyük 
bankalann çıkar sa�layacaeı biçimde 
indirdi. Bankalann iştiraklerinin yatı
nmlannı desteklemek için açacaklan 
kredilere kaynaklık eden mevduata 
karş�ık aynımaması da saeladı, Gerçek. 
te, "Orta vadeli" adı verilen ve sanayie 
açıldıeı kabul edilen krediler için mun
zam karş�ık oranlan düşürüldü. Ancak 
bu tür krediler, ço�unlukla iştiraklere 
aymdıeı için bankalann yeni iştirakler 
almasında yardımcı oldu. 

Tekelci mali sennayenin karlan oran
lama yap�mayacak ölçüde gelişim gös
terdi. 1976 yılında üç banka (Iş Banka· 
sı, Akbank, Yapı Kredi) 1 milyar 135 
milyon lira kilr sa�ladı, Bu üç bankadan 
542 milyon lira kir sa�layan Iş Bankası' 
nın sermayesi 40 milyon lira, 353 mil· 
yon lira kir sallayan Akbank'ın serma· 

1976 1974 1976 

5 1 1  1.573 3.743 
1.809 2.367 7.592 
1.298 3.849 

353 

yesi 300 milyon lira, Yapı Kredi Banka
sı'nın Ödenmiş sennayesi ise 300 milyon 
lira kan 25S milyon lira. 

1974 yılında bankalann çıifışma/anru 
liberaUeştinne eeilimi bu tarUıten son
raki karlann artmasını da hızlandırdı. 
1974 yılında üç bankanın salladıeı kar· 
lar 509 milyon liraydı. A1ınan kararlar, 
iki yıl içinde kirlann iki k.abna çıkma
sını sa�ladL Karlann artışında, banka
lann ödedikleri (aizlerin verilen faizler
deki artışın sınırlı tutulmasından da 
etkilendi YüZde 3 (aizle toplanan mev
duat, yüzdr22'yi aşan faizle daeıt�dıeı 
için bankalar karlannı di1ediklerince 
arttırd�ar. 

1974 ytlında sa�ladıklan kaynaklar 
içn 1 milyar 573 milyon lira faiz ve 
komisyon ödeyen üç tekelci banka, da
Iıtııklan krediler karş�11ı 2 milyar 
367 ıııilyonlira ödüyorlardı, Aradaki 
fark, 794 milyon liraydı 1974 yılında 
alinan kararlann ve tekelleşmedeki hız
lanmanın etkisiyle bu fark 1976 sonun
da 3 milyar 849 milyon liraya erişti. 
1976'da topladıklan kaynaklara üç ban· 
ka 3 milyar 743 milyon lira faiz dalıttı. 
lar, verdikleri kredilerin karş�ılı topla· 
dıklan faiz ve komisyon ise 7 milyar 
592 milyon liraya erişti. 

Mevcut yasalar içinde, tekeııeşme e
lilimlerini hızlandıran özel bankalar, 
mali sennayenin yanı sıra sanayi üretimi
ni de dilediklerince denetlerlerken, ban
kalar üzerindeki kamu denetimini sayıla
n 30'u bulmayan Maliye B�11ı 
munıkıbı yürütüyor. Banka kalıtlanna 
yapl!jtınlan pulian denetlemekten öteye 
nadiren geçen bu işlemler de Yahya De
mirel olayt gi�i birkaç kredi yoisuzlulu . 
nun ortaya çıkmasıyla sınulı kalıyor . 

Tekelci mali sennaye örgütlendinne
sini a1abild�ince sürdürüyor 

CARK .. .  . 
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me e�iliminde bir di�er önemli karar 
da faiz oranlannın yine 1974 yılının 
Eylül aytnda de�iştirilmesi oldu. Türki· 
ye'de bankalar yasasırun yürürlü�e gir. 
mesinden sonra ilk kez, bankalann da
�ıttıklan kredilerin faizi serbest bırakıl· 
dL Buna karş�ık, bankalann Merkez 
Bankası'na yatırmak zorunda olduktan 
karş�ıklara ödenen faiz de yükseltildi 
Iki karar birlikte banka/ann faiz geliri. 
nin artmasını sa�ladı. Böyİece, 1976 
yılın� hisselerinin üçte birini CHP'nin 
kontrol ettIIi Türkiye Iş Bankası 4 
milyar lira faiz ve komisyon geliri sae
ladı Bu gelir, 1974 yılında 1 milyar 
lira dolaylanndaydı. Yapı ve Kredi 
Bankası da 1976 yılında faiz gelirlerini 
yanın milyar lira arttırdı Akbank'ın 
arttırması ise 650 milyon lira dolayla· 
nnda. 

MC iktidan da, kendisinden önce 
yapılan liberalleştirme hareketine yeni 
boyutlar kazaııdırdL zaııdırdL zaıı Türkiyenin dışa 
balunWılına hız kazandıran dövize 
çevrilebilir mevduat hesabı uygulama
Slnı yeniden başlattı. Böylece, bankalar, 
iştiraklerinin dış kredi gereksinimlerini, 
Merkez Bankası'nın kur destelinde batı· 
lı bankerlerden sa�lamaya başla�ar, 
Türk parasının dış de�erinde yapılan 

bir yazl!jmayla belirlendi 
MC'nin 1976 ytlı sonunda 1,8 milyar 

dolara erişen döv.ize çevrilebilir mevduat 
borçlan bankalann tekelleşmesinde de 
itiCi güç oldu. Dövize çevrilebilir mevdu
atın yüzde 75'inin üzerindeki bölümünü 
biri yabancı sennayeli olmak üzere dört 
banka getirdi 19n ytlında buna Koç' 
un Garanti Bankası da katıldı. 

MC hükümetinin sennaye çevrelerine 
katkılan bununla da kalmadı. Merkez 
Bankası'na yatınlan karşılıklan büyük 
bankalann çıkar sa�layacaeı biçimde 
indirdi. Bankalann iştiraklerinin yatı
nmlannı desteklemek için açacaklan 
kredilere kaynaklık eden mevduata 
karş�ık aynımaması da saeladı, Gerçek. 
te, "Orta vadeli" adı verilen ve sanayie 
açıldıeı kabul edilen krediler için mun
zam karş�ık oranlan düşürüldü. Ancak 
bu tür krediler, ço�unlukla iştiraklere 
aymdıeı için bankalann yeni iştirakler 
almasında yardımcı oldu. 

Tekelci mali sennayenin karlan oran
lama yap�mayacak ölçüde gelişim gös
terdi. 1976 yılında üç banka (Iş Banka· 
sı, Akbank, Yapı Kredi) 1 milyar 135 
milyon lira kilr sa�ladı, Bu üç bankadan 
542 milyon lira kir sa�layan Iş Bankası' 
nın sermayesi 40 milyon lira, 353 mil· 
yon lira kir sallayan Akbank'ın serma· 
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TEKELCİ SERMAYE AP İLE CHP 
Seçimlere az kaldı, Şimdi, nabız yok· 

lanıyor. Basın'da, çeşltli kesimlerin se
çimlere ve seçimlere katdacak partilere 
ilişkin görüşleri yer alıyor. 

Bunlann arasında en ilginci, hiç kuş· 
kusuz, geçtıtlrniz bafta Içinde Cumhuri· 
yet'te yer alan "Seçim öncesinde Iş 
Çevreleri" adlı yazı dizisi. 'Gazeleci Ha· 
san Cemal, Türkiye'nin kalbuıüslü Iş· 
adamlannın, sanayicilerin, seçimlere ve 
partilere ilişkin Izlenimlerini, tahmlrderi· 
ni ak!anyor. 

BüYüK BIR DE�lşIKLIK 
BEKLEMIYORLAR 

Hasan Cemal'in ynı dizisi, en başta, 
sanayici ve işadamlannın ortak bir görü
şünü ortaya çıkanyar: Seçimler sonu· 
cunda hiç bir parti lek başına Iktidara 
gelemeyecek. örnekleri şöyle: 

"Seçimler sonucunda yüzde 80 yeni 
bir koalisyon dönemı yaşanacak ... Tür· 
kiye'de mudaka lek parti iktidan şayanı 
tercihti�. Ama sanıyorum yine koalisyon 
hükümetleri kurulacak." (Orhan Aker, 
TOSİAD Yönetim Kurulu üyesi, Cum
buriyet, 18 Nisaıı Pazartesi) 

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Müm· 
taz ZeytinoRlu da aynı görüşle: 

"Ama seçimden çok dekişik bir mec· 
lis a,UmetiRi beklemlyonım. Dramatik 
deRişiklikler olmayacak." (Cumhuriyet 
18 Nisan Pazartesi) 

Bu iki ömelin yanısıra, iş çevreleri
nin önde gelen diger isimlerinin de aynı 
görüşü payiaştıklan ortaya çıkıyor. 

Ancak bu tahmin, bir başka beklenti· 
ye daba kaynaklık ediyor. Uzun süredir 
SÖZÜ edilen bir beklenti: "APCIIP diya· 
loku." Şu ya da bu yolla, şu ya da bu 
biçimde iki partinin "asgari müşterek· 
lerde" birleşmesi, seçimle ilgili tahmın· 
lerden hemen sonra gelen bir beklenti. 

"ÇOK YARARlı OLUR" 

Iş çevreleri, böyle bir diyalog ya da 
ortaklıkm çok yararlı olacakını da açık· 
ça söylüyorlar: 

''Halk Partisi de, Adalet Partisi de Ba· 
tı'ya dönük bürriyetçl parlamenier de· 
mokrasiye Inanmış iki parti. Bu partile· 
rin, meclis aritmetiRi yine deRişmezse, 
bir koalisyonda deRilse bile asgari müş· 
lereklerde birleşebümeleri çok yararlı 
olur... Gereklıse biri azmlık hükümeti 
kurabilir; dIl!eri de dışandan d .. lekleye. 

ARASINDA KÖKLÜ BİR 
FARK GÖRMÜYOR 

bilir." (TUSlAD Başkanı Feyyaz Berker 
Cumhuriyet 18 Nisan Pazartesi) 

Istanbul Sanayı Odası Başkanı Nurul· 
lah Gezgin de aynı gÖlÜşÜ paylaşıyor: 

"ERer aynı parlamento aritmetiRi üç 
aşaRı beş yukan ortaya çıkarsa, bu kez 
AP ile CHP arasındaki duygusal zıtlaşma 
ortadan kalkmalıdlt. Hırçınhk ortamının 
son bulması gerekir. Bu halde Halk Par· 
tisi ile Adalet Partisi arasında bir koalis· 
yon lemenni edilebilir." (Cumhuriyet 
19 Nisan Salı) 

Işadamlan, böyle bir olasdıkın ger· 
çekleşmemesi halinde gösterecekleri "ö
cif'yü de unutmamışlar. Eskişehir Sana· 
yi Odası Başkanı bu "birlik" saRianma· 
dılı takdirde i ne olacalı konusunda 
"söylemeye pek dillm vanruyor" cevabı· 
nı veriyor. 

Ancak Hasan Cemal"n de belirttiki 
gibi söylemeye "dili varanlar" var. Er
luRıuI Soysal, bunlardan biri. Dili şöyle 
vanyor: 

"Sanınm ki demokrasi bir süre askıya 
alınır, askerin kontrolü altına girer." (19 
Nısan Saiı) 

Böylece "dili varan" sanayicilerle bir
likte ileride CHP ve Ecevit'in "demokra· 
siyi kurtarmak ve korumak" amacıyla 
ileri süreeeti bahaneler konusunda ge· 
rekli ipuçIan verilmiş oluyor. CHP'nin 
"daha beterini önleme" stratejisine da· 
yanan "demokrasi mücadelesi "nin iter· 
deki gerekçeleri ortaya çıkıyor. 

CHP'NIN NESI VAR 

Peki büyük iŞ,8damlan ve sanayiciler, 
böyle bir işbiriili ya da koalisyon ister· 
ken, CHP 'nin bazı "özellikleri" ya da 
CHP'ye yakıştınlan bazı özellikler ordan 
hiç mi korkutmuyot? Hasan Cemal'in 
dekerlendirmesi şöyle: 

"BelirginleştiRini söylediRimlz ikinci 
konu da şu: CIIP'yi tek başına iktidarda 
görmekten çok; AP ile bır koalisyonda, 
ya da onun destetinde gönnek eellimi. 
"Tehlike işaretleri"ni göslerip göslerip 
de CIIP'yi AP'nin yaruna getirmek ml? 

Bilemiyorum .. " (Cumhuriyet, 19 Nisan 
Salı) 

Ancak işverenlerin CIIP'yl "törpüle. 
me" amaçlan bir yana, CHP'nin en "tör
pillenmemiş" halini bile ciddiye alma· 
dıklan ayru yazı dizisinde ortaya çıkıyor. 
Çünkü Türkiye'deki işadamlan artık her· 
şeyin açık açık söylenmeyecelini, bazı 
siyasi partilerin ve liderlerin bunu yap
maması gerektiRini bilecek kadar akdlı 
ve !eclÜbeliler. ömeRin TUSIAD'cl Aker 
şöyle diyor: 

"(Ecevitln) sanayicilere yakın görün
meye üstü kapalı biçimde de olsa itina 
gösterdili söylenebilir." (Cumhuriyet, 
20 Nisan Çarşamba) 

TUSIAD yönetim kurulundan Ali 
Koçman da aynı kanıyı paylaşıyor: 

"(CIIP programını kastederek) bu· 
günkü program konusunda bence ekono
mik çıkarlar açısından işadamlannın en· 
dişe duyabilecekleri birşey yok." (Cum· 
huriyet, aynı sayı) 

Peşpeşe herkes aynı kanıyı paylaşı· 
yar. Geçen Mart ayında "Hem Demirel'i 
hem de Ecevit 1 ziyaret eden bir ün)ü sa
!layici " de görüşlerini şöyle anlatıyOl :  

"Yahu, ikisiyle de başbaşa gÖlÜŞtü· 
Ründe pek de fark b birşey söylemiyorlar. 
Biri (imkan) diyor; ötekisi (olanak) di· 
yor. Biri (mesela) diyor, ötekisi (örneein) 
diyor. O halde iki lider 5 Haziran'dan 
sonra neden bir araya gelip tokatışma· 
sınıar'?" (Cumhuriyet 21 Nisan Perşem· 
be) 

iSMININ GEÇMESINI ISTEMEYEN • 
BIR SANAYICI 

Bir de isminin geçmesini istemeyen 
bir ,,,,ayici var. Daha dikkatli, daha 
"kültürlü".  Oturmuş yeni CHP progra· 
mını okumuş. İzlenimlerini şöyle anlatı
yor: 

"Genel hava olarak yeni CIIP progra· 
mı, öncekilere oranla daha az rahatsız 
edici. 1969 seçim bildirgesiyle, 1973 Ak 
Günler bildirgesinde özel sektörün t� 
müyle inkar edildiei gibi bir hava vardı. 
Mesela Ak Gürderde kaç Iane (lekelci 

.. nnaye) lafı ,eçlyo ... olunıp alUanm 
binr birer çizmiftim ... Bunun ıibl slo-
ganlar yenı programda lerkedil"", .özü. 
küyor." (Cumhuriyet, 21 Niaan hllftD
be) 

isminin ... nı,nesini ısıemeyen ..... yi. 
ci gerçeklen de gerçekleri yansıtıy.,.. 
CHP liderinin özellikle son aytardıı, "te· 
kelci sermaye" sözünü bir yana buakıp 
"aracıJar" ve "vurguncular"l. ueJafUlI 
defalarca yazdıp çizildi. 

Sosyalistler "aracılann" ve "vuıguıı· 
culann" Türkiye'de bugünkü yapısmda, 
kapitalizmin ve tekelci sermayenin aynı
maz bir parçası olduRunu, Iekelci serma
yeyi bir yana bırakıp "aracı" yı dı "VUr
guncular"la uRraşmanın hiç de gerçekçi 
olmadıkını defalarca söylediler. 

Tekelci büyük sennayenin sözciileri 
de CIIP'yi ve liderini bir parça da olsa 
klZdırmlk: pahASIna, "aracı" ve "vıngun
culu"ın kimler oldueunu ıçıkhyorlar: 

"Aracı kimdir'? Türkiye'de bir ırıüea
sese olarak aracılık bugünkü ekonomik 
yapıdan çıkıyor. Pazarlarna müe ..... ıerI 
ve krediler yetersiz., aracı da vardır." 
,(Feyyaz Berker, Cumhuriyet 20 Nisan 
Çarşamba) 

Yine TUSIAD'dan Orhan Aker ise 
daha açık söylüyor: 

"Istifçilik ve spekülasyona karşıyız. 
Ancak aracının kaldınltn.aSl da mümkün 
dekil. Anı.ıyı bu kadar umacı gibi gÖl· 
tennek de yanlış. O da sistemin bir par
çası ve sistemin işleyişini sallıyor. it 

(Cumhuriyet, 20 Nisan Çarşamba) 
Sanayicilerin, işadamlanmn Türkiye 

kapitalizmi üzerine verdikleri ders bura
da bitiyor. Bu dersle birlikte, sosyalisUe
rin Türkiye kapitalizmine ilişkin görüş 
ve degerlendirmeleri bir kez daha dolru
lanıyor. Bu dogrulanma, Cumhuriyetin 
ve Hasan Cemal'in çabalan ile yaygınlık 
kazanıyor. lşadamlannın, Türkiye kapi· 
talizmi ve CHP hRkkındaki görüşlerinin 
kamuoyuna gerçekçi bir biçimde yansı
tdmasındaki çabalan ve katkdanndan 
ötürü Cumhuriyet Gazetesini ve Hasan 
Cemal'i kutlarnak gerekiyor. 

kurgu : İ l han . Akahn çizgi : Nezih Danyal 
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Başkanı Müm· 
görüşle: 

dekişik bir mec· 
a,UmetiRi beklemlyonım. Dramatik 

(Cumhuriyet 

yanısıra, iş çevreleri
isimlerinin de aynı 

ortaya çıkıyor. 
bir başka beklenti· 

Uzun süredir 
"APCIIP diya· 

şu ya da bu 
"asgari müşterek· 

ilgili tahmın· 
bir beklenti. 

OLUR" 

diyalog ya da 
olacakını da açık· 

Partisi de Ba· 
parlamenier de· 

parti. Bu partile· 
deRişmezse, 

bile asgari müş· 
çok yararlı 

azmlık hükümeti 
dışandan d .. lekleye. 

Ancak Hasan Cemal"n de belirttiki 
gibi söylemeye "dili varanlar" var. Er
luRıuI Soysal, bunlardan biri. Dili şöyle 
vanyor: 

"Sanınm ki demokrasi bir süre askıya 
alınır, askerin kontrolü altına girer." (19 
Nısan Saiı) 

Böylece "dili varan" sanayicilerle bir
likte ileride CHP ve Ecevit'in "demokra· 
siyi kurtarmak ve korumak" amacıyla 
ileri süreeeti bahaneler konusunda ge· 
rekli ipuçIan verilmiş oluyor. CHP'nin 
"daha beterini önleme" stratejisine da· 
yanan "demokrasi mücadelesi "nin iter· 
deki gerekçeleri ortaya çıkıyor. 

CHP'NIN NESI VAR 

Peki büyük iŞ,8damlan ve sanayiciler, 
böyle bir işbiriili ya da koalisyon ister· 
ken, CHP 'nin bazı "özellikleri" ya da 
CHP'ye yakıştınlan bazı özellikler ordan 
hiç mi korkutmuyot? Hasan Cemal'in 
dekerlendirmesi şöyle: 

"BelirginleştiRini söylediRimlz ikinci 
konu da şu: CIIP'yi tek başına iktidarda 
görmekten çok; AP ile bır koalisyonda, 
ya da onun destetinde gönnek eellimi. 
"Tehlike işaretleri"ni göslerip göslerip 
de CIIP'yi AP'nin yaruna getirmek ml? 

günkü program konusunda bence ekono
mik çıkarlar açısından işadamlannın en· 
dişe duyabilecekleri birşey yok." (Cum· 
huriyet, aynı sayı) 
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be) 
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yor: 

"Genel hava olarak yeni CIIP progra· 
mı, öncekilere oranla daha az rahatsız 
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JfEHMET AKOZEh 

ANTi-KOMüNiZ 
DEMOK'RASiNiN 

Seçimler yaklaşırken, burjuva panuenrun �l.illll 
propagandası bir anti-komünizm yanşım dönüşme 
eRUimi gösteriyor. Bilirme! sosyalistler, gerçekten de
mokrasinin gelişmesinden yana bütün güçler bu seçim 
kampanyasUlı, emperyalizme ve faşizme karşı oldugu' 
kadar, antikoniiruzme karşı da bir savaş aJanı olarak 
kuUanmak zorundadırlar. 

Işçi sınıfı kadar demokrasiden yana bütün diger 
güçleri de tehdit eden antikomünizm, bugün burjuva 
ideolojisinin aynlmaz bir parçası haline ııelmiştir. 
Antikomünizm, burjuvazi ile işçi sınıfı arasındaki 
geniş kapsamlı ilk sınıf mücadeleleriyle birlikte dog· 
du. Thrkiye'de de böyle oldu. Daha 1908'lerin işei 
mücadelelerine karşı burjuvazinin tutumu. antikomü· 
nizrnin gelişme sürecini başlattı. Burjuvazi daha ilk 
mücadele günlerinden itibaren, işçi sınıfının karşısına 
yogun bir terör politikasıyla çıktı. ıktidan bütünüyle 
ele geçinnesine paralel olarak, terör politikası örgütlü, 
sistematik. sürekli bir nitelik kazandı. Burjuvazinin ik
tidannı sa�lam1aştırdı�1 bütün ülkelerde, burjuw. ideo
lojisi de, giderek, bu sistemli terör politikasını haklı 
çıkaracak sekilde bicimlendi. İşçi sınıfına karşı düş
manlık, emeei küçümseme, emekçilerin aşaeIJanmasl, 
burjuva ideolojisinin temeline yerleşti. Burjuvazi, 
böylece kapitalist toplumda iktidanna yetecek bir kit
le tabanını oluşturmaya ve korumaya çalıştı. ışçi sı
nıfına ve emeee düşmanlıe� gizlemek için ise. işçi 
sınıfının ideolojisi olan bilimsel sosyalizmi kitlelerin 
göliinden düşürme, onu toplumun düşmanı gibi gös· 
tenne yolunu seçti. Antikomünizm böylece doedu ve 
burjuva ideolojisiyle böylece bütünleşti. 

Sosyalizmin somut bir 2'erceklik halini almasıyla, 
sosyalist sistem düşmanlıRı, burjuvazinin işçi sınıfına 
ve emeee düşmanlıeının karakteristik biçimi olarak 
ortaya cıktı. Emperyalizmin savaş kışkırtıcılıı?ı ile 
birleşti. Antikomüniznlin en saldırgan biçimi, anti
sovyetizm olarak biçimlendi. Gerçek sqsyalizme ve 
bilimsel sosyalizmin ideallerine karşı sistematik bir 
iftiraya dayanan antikomünizm, günümüzde özellik· 
le, bilimsel sosyalizmi emekçilerden tecrit etmek, hlÇj 
sınıfını mücadeleden caydırmak, demokratik güçleri 
ve işçi hareketini bölmek amacıyla kullanılıyor. 

Antikomünizm, özi..ınde, burjuvazinin gerici bir 
nitelik kazanmasının, her türlü sosyal ilerlemeye karşı 
düşmanlıemın gizlenmesinin bir aracıdır. O yüzden 
de her zaman, burjuvazinin en gerici, en terörist ke
simlerinin başlıca silahı olmuştur. Fakat bu nedenle 
antikomünizmi sadece burjuvazinin en gerici kesimine 
mal etmek, onu burjuva ideolojisinin dışında saymak 
yanlıştır. Böyle bir tutum, antikomünizmin teşhis e· 
dilmesini ve ona karşı tutarlı bir mücadelenin yürütill
mesini olanaksız .kılar. Böyle bir yanı1grya düşülme· 
mesi için, burjuvazi içinde antikomünizme karşı degi· 
şik tutumlann hangi koşullarda ortaya çıktıgını 
degerlendirrnek gerekir. 

Bu koşuııardan birincisi şöyle özetlenebilir: Bur
juvazi, koşuUara göre, toplumun nesnel ı:ı;elişmesine 
şu yada bu ölçüde ayak uydumak zorunlulugunu du
yabilir. Yada övle görünmeyi, yürüttüeü politikanın 
başansı için daha uYlZun bulabilir. Çünkü burluvazinin 
gerici bir nitelik kazanması, onun toplumsal e:elişme
nin kurallannı hi ce sayması anlanuna gelmez. Bu yüz
den de, koşullara Ilöre politikasının gerici yUzünü bir 
ölçüde gizlernesi zorunlu olabilir. O zaman antikomü
nizmini de çeşitli biçimlerde ızizleme yolunu secer. 
Terörü basltca silah secen bir antikomünjzm verine, 
kitlelerde sahte umutlar yaratan bir "gizli" antikomü
nizmi yeeler. fakat bu, burjuva ideoloiisinin Mtiko
münizmden arındıeı, antikomiinizme karsı mDcadele· 
nin güncellieini yitirdi�i anlamına gelmez. 

Kimi zamanlarda da, kaDitaHımin bunalımının 
derinleşmesi. burjuvazi içinde işei sınıfına karşı alı
nacak tutum bakımından bazı de�şik yaklaşımlann 
doamasına yol açar. Böyle durumlarda anti-komü· 
nizm, burjuvazinin en gerici, en teröri.!'It kesimlerinin 
açıkça sanidıRı bir silah olarak ortaya çıkar. Bunun 
alternatifi olan, isçl sınıfına karşı daha yumusak bır 
taktiein uygulanması önerisi ise, antikomünizmi giz
leme volunu seçer. Günümüzde kapitalizmin ızenel bu
nalımının derinJesmesinin yanısıra, is çi sınıfı mücade
lesi ve demokratik hareketin .ürekU bir yükselme dö
neminde olmuı, bunaıurun faşizm voluyla çözUmlen· 

'UC� 1.1011''�''':01. I.Ic"':'"" "ULUIII WLltrna-
tineri arasındaki avnlıklann derinlesmesine yol aç
maktadır Ancalt. bu vaklaşım farkl�ıklan da, antiko· 
münizmin burjuvl ideolojisi bütününden koptuRu an· 
lanuna gelmez. 

Uçüncü olarak. burjuvazi içinde işçi sınıfına karşı 
uygulanacak politika konusunda do Ran aynlıklann 
bir başka temeline de dee-inmek gerekir. Kapitalizmin 
tekelci niteHAinin ae-ır basmasıyla birIHçte, burjuvazi
nin tekelci kesimiyle tekel·dışı kesimleri arasındaki 
çelişkiler yoRunlaşır. Büyük, tekelci burjuvazi, işçi 
sınıfı üzerindeki tahakkümünü, diRer sermaye kesimle
ri üzerinde de yaygınlaştmnaya çalışır. Politikasında 
terörcü yönler �ır basmaya başlar. Buna karşılık, 
burjuvazinin tekeHer dışında kalan kesimleri, büyük, 
tekelci sennayenin terör politikasının kendi çıkarla
"yla da çeliştieini gönneye başlar. Böylece antiko
münizm gitgide burjuvazinin en güçlü kesimlerinin po
litikasıyla özdeşleşmeye başlar. küçük ve orta burju
vazinin temsilcileri, antikomünizme karşı daha eleş· 
tirici, kuşkucu bir tutum içine girebilirler. Hatta bu 
kesimlerde antikomünizmi terketme yönünde, karar
sız da olsa, bir eeilim belirebilir. Fakat ba da, antiko
münizmin "burjuva" nitelieinin ortadan kalktlRı an
lamına gelmez. Sadece, kapitalizmin bunalımının de· 
rinleşmesine paralel olarak, burjuuo ideolojisinin bu· 
nalımının da derinleştieini gösterir. 

Antikomünizmin kapsanunın ve etkinli�inin da
ralmasının ilk iki biçimiyle sonuncu biçimini birbiri· 
ne kanştınnamak büyük önem taşır. Burjuvazinin 
yada onun belirli bir kanadının, antikomünizmi da
ha yumuşak, "gizli" bir biçimde sürdürmesi ile; küçük 
ve orta sermaye kesimlerinde antikomünizme karşı 
eleştiri ci bir tutumun ortaya çıkması arasında nitelik
sel bir fark vardır. Birincisinde, antikomünizmin "sos
yal adalet" perdesi altmda gizlenmesi, böylece aeırlık. 
lı olarak işçi sınıfı hareketini saptumak için kullanıl
ması söz konusudur. Bu durumda, antikamünizmin, 
bilimsel sosyalizmi tecrit etmek, işçi hareketini böl
mek olan temel amacı deeişmeden kalır. İkincisinde 
ise, tekellere karşı tepkinin büyümesi, demokratik 
toplumsal muhalefetin alanınıA genişlemesi dile gel
mektedir. Böyle bir durumda bilimsel sosyalistler, bu 
eeilimj deRerlendirmek, esnek taktikler uygulamak 
durumundadırlar. 

Antikomünizmin " gizli" biçimlerde yürütülmesi, 
özellikle 1960'lann son yıllanndan başlayarak, Batı 
Avrupa'nın iktidanndaki sosyal demokrat partileri
nin politikası oldu. Kapitalizmin güçlüklerinin gizle
nemez hale gelmesiyle, antikomünizm, "kapitalizm 
ile sosyalizm arasında bir üçüncü yol" teraneleriyle 
gizlenmeye çalışıldı. Kapitalizme güvenini yitiren, 
ancak sosyalizmi benimsemeye de hazır olmayan e
mekçilerin, böylece sosyalizmden uzakta tutulması 
yolu seçildi. Böylece, revizyonizmin ve oportünizmin 
antikomünist ideoloji içindeki rolü arttı. Antikomü
nizm, zaman zaman bilimsel sosyalist bir teminoto
jiyle giZlenmeye başlandı. 

Buna karşılık, tekellerin toplum üzerindeki ege
menJieinin güçlenmesi, küçük ve orta burjuvazinin 
politik temsilcilerini antikomünizme karşı birçok 
ülkede eleştirici bir tutum almaya itti. Şili 'de, Fransa' 
da, ıtalya'da, Ispanya'da ve başka ülkelerde sosyalist, 
sosyal demokrat, radikal ve benzeri partilerin politi
kaIannda bu yönde gelişmeler mevcuttur. 

Türkiye'de "sosyal demokrat" eRiJimll partinin, 
CHP'nin birinci yolun takipçiliginde ilerlediRI görü
lüyor. Bu parti, 1965'e kadar, özellikle uzun tek başı
na iktidar döneminde, Türkiye'de açık, terörcü anti
komünizmin başlıca savunucu ve uygulayıcılanndan 
olmuştu. 1960'dan sonra Türkiye'de sıruf aynmlan
nın keskinleşmesi, işçi sınıfı hareketinin yükselmesi 
ve en başta da bUlmsel sosyalist hareketin hızla güç
lenmesi, o tür bir politikaya alternatir yaratılması zo. 
runlulueunu ortaya çıkardı. CHP, 1965.te tek başına 
iktidara gelen gerici burjuva partısıne karşı yeniden 
iktidar olabilmek ıçın, soldaki gelişmeyi durdurabile· 
cek a1temaut örgüt olarak gelışmeye yöneldı' Işçi 
sınıfına açıkça düşmanlık yerine, onun bilimsel ideo* 
lojisini "sosyal adalet''. "ortanın solu" demagojlleriy
le etkisizleştirme yolunu seçti. 

Daha o zamanlardan "ortanın solu", komUnlzmin 

karşısıncuuu en guÇlu aıternatır ola.rak tarutIJmaya 
başlanmıştı. Ancak CHP'nin, girdiRi bu yeni gelişme 
sürecinde, antikomünizme karşı tutumu da belirli bir 
gelişme gösterdi. CHP, öncelikle kitlelerde destek bu· 
lan bir parti haline gelebilmek için, ilk aşamada büyük 
sermayenin baskısı altında ezilen tabakalarda kökleş
meye yöneldi. Bu aşamada, CHP'yi o kitlelerden ayı
ran "bürokrat..halk" çelişkisinin, "duygu duyanlının 
aşılması ön plana geçti. Bunun için de, özellikle MGP 
kopmasından sonra, büyük tekelci sermaye ile küçük 
ve orta burjuva kesimleri arasındaki çelişkilerin deRer
lendirilmesi CHP politikasında ön plana geçti. CHP, 
sınıf mücadelesine ilişkin kavramları, "üretim ilişki
leri", "altyapı devrimi", "üstyapı" gibi bilimsel sos
yalizmden aktarrna deyimleri kullanmaya başladL 
Antikomünizmin, emekçi kitleler, küçük ve orta bur
juvazi üzerindeki sömürü ve tahakkümle açıkça bütün
leştiRi 12 Mart döneminde, CHP, kendi "demokrat" 
çizgisini daha çok antikomünizmden ayırmak zorun
da kaldı. Savundu�u "demokrasi kavramını, zaman 
zaman "sınıf mücadelesi"nin kabulüne dayandırdı. 
Ekim 1972'de özgür Insan'da şunlar yaz�ıydı: 
"Safcılam göre Türkiye 'de ıolu YOlaklamak gerekir. 
Bunun için de sınıf mücadele,ini, soıyalizm; önle· 
yici hükümleri Anayasaya koymak isterler. OylO, ıi
yasal tartışma sınıf çıkarlan tıe so.yal güçler arulnda 
oldugu zaman bir gerçeklik kazanır. Ak.i halde .iya
sal yanşma, kişi çekişmelerine dönüşür. Hiç olmaua, 
siyasal tartışmaya sını(lar arası çıkar mücadeleleri de 
dahil IDyllır. Tabii, burada "sınıf" terimini markıiıt 
anlamda kullanmıyorum. Işçi ile iştıeren a1'Ollnda ol
dulu kadar, aracı ile üretici arasındaki tartışma da ii· 
nıf çatışması, çıkar çatışmasıdır. " (Turan Güne., 
"Anayasa Uzerine ", Ozgür Insan, Ekim 1 972, .. 9) 

Ancak, CHP'nin kitle tabanını genişletmek için 
ezilen toplum kesimlerinin büyük sermaye egemenli· 
�ine karşı olan sınıfsal çelişkilerine dayanma Çabası, 
onun bu toplum kesimlerinin partisi haıine dönüşmesi 
anlamına gelmiyordu. Dieer bir deyişle, bir burjuva 
partisinin, belirli koşullarda emekçi kitlelerte ıın,(lal 
ilişkiler kurması, onun sınıf mücadelesi gerçelini be· 
nimsemesi anlamına gelmiyordu. Toplumsal gelişme. 
nin diyalektiei, böyle mekanik dönüşümlere kapalıdu. 
Sonuç olarak, CHP'nin belirli bir dönemde kendisini 
antikomünizmden ayırdetme çabası, onun antikomü
nizmden koparmadı. 

B.  Ec�vit 1972 Kasım'ında CHP ortak grubunda 
şöyle diyordu: 
"B;z , demokrasiyi yıkmadan komünizm; önlemek ;.
tiyoruz. Komünizm; özgürlükle, komiinizmi .oıya' 
adaletle, komünizm; ıömürüye de yoluullula da .on 
uerici bir intanca düzenle ön/eyebilecelimiu inanıyo
ruz. " (Ozgür Insan. Aralık 1 9 72, •. 29) 
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Yukardaki başlıkbr son derece _çıkbyıcı. F_kat yine 
AP'lilere dönüp "E�er CHP'de komilnin ..,.., bana Isim 
ğını dolaylı yollardan 'ima' eden bir partinin genel 

Nasıl gizleniyor? Ecevit'in bu ıeziıini Cumhurl'veı 
liyor: Acab4i Ecevit bu sözleri söylerken, Yılmu 
lim. bubm_dı�ı bu mitil18de Ecevit bu sözleri söyler 
linden kaçmadı. Bu durumda Ecevit'in bu sözlerinin 
TIp ile ilgili haberleri makasl_ .... nın y_nında bır de 

Bunun, bırakınız demokıatlılı, sokululu ve 
tırl_Im_k gerek. 8u hatırı_tma nın y.onrhlı" ıçın 

sekilde bicimlendi. İşçi sınıfına karşı düş
küçümseme, emekçilerin aşaeIJanmasl, 

temeline yerleşti. Burjuvazi, 
toplumda iktidanna yetecek bir kit

ve korumaya çalıştı. ışçi sı
düşmanlıe� 

korumaya 
düşmanlıe� 

korumaya 
gizlemek için ise. işçi 

bilimsel sosyalizmi kitlelerin 
toplumun düşmanı gibi gös· 

Antikomünizm böylece doedu ve 
böylece bütünleşti. 

bir 2'erceklik halini almasıyla, 
düşmanlıRı, burjuvazinin işçi sınıfına 

karakteristik biçimi olarak 
zmin savaş kışkırtıcılıı?ı ile 

en saldırgan biçimi, anti
biçimlendi. Gerçek sqsyalizme ve 

ideallerine karşı sistematik bir 
antikomünizm, günümüzde özellik· 

emekçilerden tecrit etmek, hlÇj 
caydırmak, demokratik güçleri 

bölmek amacıyla kullanılıyor. 
de, burjuvazinin gerici bir 
türlü sosyal ilerlemeye karşı 

düşmanlıemın gizlenmesinin bir aracıdır. O yüzden 
nin en gerici, en terörist ke
olmuştur. Fakat bu nedenle 

burjuvazinin en gerici kesimine 
ideolojisinin dışında saymak 

tutum, antikomünizmin teşhis e· 
tutarlı bir mücadelenin yürütill

kılar. Böyle bir yanı1grya düşülme· 
antikomünizme karşı degi· 

koşullarda ortaya çıktıgını 

birincisi şöyle özetlenebilir: Bur
toplumun nesnel ı:ı;elişmesine 
uydumak zorunlulugunu du

görünmeyi, yürüttüeü politikanın 
bulabilir. Çünkü burluvazinin 

kazanması, onun toplumsal e:elişme
sayması anlanuna gelmez. Bu yüz

politikasının gerici yUzünü bir 
olabilir. O zaman antikomü

çeşitli biçimlerde ızizleme yolunu secer. 
secen bir antikomünjzm verine, 

yaratan bir "gizli" antikomü
burjuva ideoloiisinin Mtiko

antikomiinizme karsı mDcadele· 
anlamına gelmez. 

da, kaDitaHımin bunalımının 
içinde işei sınıfına karşı alı

bazı de�şik yaklaşımlann 
Böyle durumlarda anti-komü· 
gerici en teröri.!'It kesimlerinin 

kesimlerde antikomünizmi terketme yönünde, karar
sız da olsa, bir eeilim belirebilir. Fakat ba da, antiko
münizmin "burjuva" nitelieinin ortadan kalktlRı an
lamına gelmez. Sadece, kapitalizmin bunalımının de· 
rinleşmesine paralel olarak, burjuuo ideolojisinin bu· 
nalımının da derinleştieini gösterir. 

Antikomünizmin kapsanunın ve etkinli�inin da
ralmasının ilk iki biçimiyle sonuncu biçimini birbiri· 
ne kanştınnamak büyük önem taşır. Burjuvazinin 
yada onun belirli bir kanadının, antikomünizmi da
ha yumuşak, "gizli" bir biçimde sürdürmesi ile; küçük 
ve orta sermaye kesimlerinde antikomünizme karşı 
eleştiri ci bir tutumun ortaya çıkması arasında nitelik
sel bir fark vardır. Birincisinde, antikomünizmin "sos
yal adalet" perdesi altmda gizlenmesi, böylece aeırlık. 
lı olarak işçi sınıfı hareketini saptumak için kullanıl
ması söz konusudur. Bu durumda, antikamünizmin, 
bilimsel sosyalizmi tecrit etmek, işçi hareketini böl
mek olan temel amacı deeişmeden kalır. İkincisinde 
ise, tekellere karşı tepkinin büyümesi, demokratik 
toplumsal muhalefetin alanınıA genişlemesi dile gel
mektedir. Böyle bir durumda bilimsel sosyalistler, bu 
eeilimj deRerlendirmek, esnek taktikler uygulamak 
durumundadırlar. 

Antikomünizmin " g" gizli" biçimlerde yürütülmesi, 
özellikle 1960'lann son yıllanndan başlayarak, Batı 
Avrupa'nın iktidanndaki sosyal demokrat partileri
nin politikası oldu. Kapitalizmin güçlüklerinin gizle
nemez hale gelmesiyle, antikomünizm, "kapitalizm 
ile sosyalizm arasında bir üçüncü yol" teraneleriyle 
gizlenmeye çalışıldı. Kapitalizme güvenini yitiren, 
ancak sosyalizmi benimsemeye de hazır olmayan e
mekçilerin, böylece sosyalizmden uzakta tutulması 
yolu seçildi. Böylece, revizyonizmin ve oportünizmin 
antikomünist ideoloji içindeki rolü arttı. Antikomü
nizm, zaman zaman bilimsel sosyalist bir teminoto
jiyle giZlenmeye başlandı. 

Buna karşılık, tekellerin toplum üzerindeki ege
menJieinin güçlenmesi, küçük ve orta burjuvazinin 
politik temsilcilerini antikomünizme karşı birçok 
ülkede eleştirici bir tutum almaya itti. Şili 'de, Fransa' 
da, ıtalya'da, Ispanya'da ve başka ülkelerde sosyalist, 
sosyal demokrat, radikal ve benzeri partilerin politi
kaIannda bu yönde gelişmeler mevcuttur. 

Türkiye'de "sosyal demokrat" eRiJimll partinin, 
CHP'nin birinci yolun takipçiliginde ilerlediRI görü
lüyor. Bu parti, 1965'e kadar, özellikle uzun tek başı
na iktidar döneminde, Türkiye'de açık, terörcü anti
komünizmin başlıca savunucu ve uygulayıcılanndan 
olmuştu. 1960'dan sonra Türkiye'de sıruf aynmlan
nın keskinleşmesi, işçi sınıfı hareketinin yükselmesi 
ve en başta da bUlmsel sosyalist hareketin hızla güç
lenmesi, o tür bir politikaya alternatir yaratılması zo. 
runlulueunu ortaya çıkardı. CHP, 1965.te tek başına 

Ekim 1972'de özgür Insan'da 
"Safcılam göre Türkiye 'de 
Bunun için de sınıf mücadele,ini, soıyali
yici hükümleri Anayasaya 
yasal tartışma sınıf çıkarlan tıe 
oldugu zaman bir gerçeklik 
sal yanşma, kişi çekişmelerine 
siyasal tartışmaya sını(lar 
dahil IDyllır. Tabii, burada 
anlamda kullanmıyorum. 
dulu kadar, aracı ile üretici 
nıf çatışması, çıkar çatışmasıdır. 
"Anayasa UzerineUzerineUzer ", Ozgür 

Ancak, CHP'nin kitle 
ezilen toplum kesimlerinin 
�ine karşı olan sınıfsal çelişkilerine 
onun bu toplum kesimlerinin 
anlamına gelmiyordu. Dieer 
partisinin, belirli koşullarda 
ilişkiler kurması, onun sınıf 
nimsemesi anlamına gelmiyordu. 
nin diyalektiei, böyle mekanik 
Sonuç olarak, CHP'nin 
antikomünizmden ayırdetme 
nizmden koparmadı. 

B.  Ec�vit 1972 Kasım'ında 
şöyle diyordu: 
"B;z , demokrasiyi yıkmadan 
tiyoruz. Komünizm; özgü
adaletle, komünizm; ıömürüye 
uerici bir intanca düzenle 
ruz. " (Ozgür Insan. Aralık 
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iŞÇi sıNıFıNıN VE 
AŞ DüŞMANlDIR! . .  

Aynı konuşmada, CHP'nin istediaı demokrasinin y'şma ters düşen tlol anlayış, bizim de anlayış,mıze "Düşünce özgürlülii önündeki tlJnırlonn kaldınlmoı,", 

sınarlan şöyle belirtiliyoldu: ters düşer. Biz bir BOl parti olarak, bizim dışımızdaki iıternekı yalnız aşln solun düşünce özgiirliigünü IDuun-

"Dostumuz ueya müttefikimiz durumundaki ülkeler- 801 partilerle cephe birlili yaparnayu. Biz, ancak Türk mak anlamına gelmez. Aş," .ağın da düşünce özgür-

den birçolunda iktidarda bulunan lle ülkelerini komü· halkıyla güçbirliği yapanı.. .  Bizim solculuğumuz, lülünü Muunmak anlamına gelir ... Biz. bu toplumun 

nizmden uzak tutmak ta başlıca etken olan partilerin, kendi halkımızın gönlüne göre bir solculuktur. "(Mil- zora"no olabilecek, ülkenin bütünlülüne, toplumun 

Türkiye 'de goyrimeşru sayı/mas,"ı, komünistlik gibi, liyet, 16.3.1975) diriiline, u/wun birliğine zorar uerebilecek ue özgür· 

Morksist-Leninistlik gibi gösterilmesini reddediyoruz. " CHP yönetimi, bilimsel sosyalizmi demokrasiye lükçü demokrasinin kendisine zorar uertbilecek düşün-

(o.g.y.) karşıt bir hareket gibi göstenne çabalanm daha da ce okımlo"nı holkın kendi .oğduywuylo .ınırlayabile-

CHP'nin 1973 Akgünlere bildirgesinde de antiko- ileriye götürmektedir_ ömeein, faşizm yoluyla komü- cek erginlikte, siyasol olgunlukta olduluna inanıyo· 

münizmin bir "üçüncü yol" umudu arkasında gizlen- nizmin ön1�nemeyeceeini kanıtlamak için, "Portekiz' ruz. " (Milliyet, 1 9. 1 0 '  . 1 9 75) 

mesinin klasik bir biçimine başvurulmuştu. Bu tekelci de 40 yıllık Salazar rejiminin, faşist rejimin kapaeı Bu sözlerle,. bilimsel sosyalizmin serbestçe savu-
sennaye egemenliei ile sosyalizmin, "totaliter rejlm- kaldmldıaında, en büyük tehlike olarak kıpkızıl -ko- 8uıbih",aııiRiIı ve örgüUenmesinin, toplumun demok-
ler" tanunlaması altında özdeşleştirilmesiydi: münizmin ortaya çıktıeı" safsatasını ileri sürebilmek� ratik gelişmesi için zorunlu olan niteliei gizlenmek-
"EkonomidI' tekelcilik, ekonomik gücün tümüyle tedir. (B. Ecevit'in 1976 bütçesi üzerine konuşmasın� te, o da, demokrasiye düşman akımlarla yanyana bUl-
devlette toplanması biçiminde de, tümüyle büyük dan, "Türkiye 1965-1975", s.199) juva demokrasisinin "$is" eşyalannm arasına kon-
sermayedar gruplarındo toplanması biçiminde de be- CHP yönetiminin, "komünizmi önleme" strate- maktadır. 
liru, rejim bakımından benzer sonuçlar çıkar ortaya: jisini dayandırdıeı temel görüş, bilimsel sosyaliznJn, Benzeri bir yaklaşım, bilimsel sosyalist1eri "komp� 
Birisi sol totaliter rejime, öbürü sal totaliter rejime ancak özgürlüklerin ortadan kalktıeı ve yoksuUueun locu ", "sızmacı" göstermek için de kullanılmaktadır: 
götürür toplumu. . .  CHP, totaliterliğin her türlüsüne, derinJeştiei ortamlarda gelişme olanaeı bulabileceA:i "Komünist Partisi yasak derwiniz, ama bir kimsenin 

solcusuruı da mlclSlM da karşıdır. CHP, devletin bir görüşüdÜr': komünist olmasını YOlaklayamauınız. OL8LJ 018lJ onu 

avuç insan elinde b iriken servetin de halkı ezmesine, "Komünizmi CHP önleyecektir: o güçlü oldukça Tür- kendi gerçek kimliğini, gerçek düşüncelerini mklama-

köleleştirmeıine karşıdır. " (Akgünlere , s.73) kiye 'de komünizm olmayacaktır. 'Komünizm tehlike- ya zorlamıli olursunuz. O zaman o da bir başka parh'-

CHP, böylece bir yandan kapitalizmin güçlükle. si' bahanesini öne sürerek dikta rejimi kurmaya kalkı· .ve girir. sızma yolla"nı arar. Böylelikle komünist ol-

rini teslim ediyor, dieer yandan da sosyalizmi onunla şanlilr eliyle komiinizm önlenemez, hiçbir yerde de mayan partiler de yozlaşır. Aynı şey faşilller için de 

özdeşleştirerek kitlelerdeki "komünizm korkusu'nu önlenememiştir. Komünizm, hiçbir komünist ülkede söylenebilir. " (Milliyet, 20. 1 0. 1 9 75) 

ayakta tutmaya çalışıyordu. olmayan bir şeyle yenilir: Vzgürliikle yenilir, özgür· CHP liderinin bu tututt)u, en açık ifadesini her-

CHP'nin , önerdiei "sol" politikayı, demokrasi. lükçü demokrasiyle yenilir, demokrasi içinde getiri� halde son Zonguldak mitingindeki sözlerinde bulu-

nin genişletilmesi hedefinden, "sosyal adalet" yoıuy� len sosyal adaletle yenilir. "(Aynı konuşma, •. 1 98) yor: 

la komünizmin önlenmesi hedefine çevirmesi, 1973 Bu açıdan , Türkiye'de bir "komünizm tehlikesi" "Eğer CHP 'de komünistler varsa, bona ilim ilim bildi-

seçimlerinden sonra ön plana çıktı. Bu seçimler, umaclSının yaratılmasına deail, özgürlükler kısıtla· rin. Adliyeye iş bırak1TUJm, yakalanndan tutar tehr 

CHP'nin, özlendiei biçimde kitle deste�ine sahip bir narak bu tehlikeye olanak verilmesine karşı çıkılmak· teker atanm. " (Milliyet, 1 7.4.19 77) 

parti olma yolunda oldueunu göst�şti. CHP, tadtr. CHP yönetimine göre, MC böylece bir "komü· Bu sözler, CHP yönetiminin bilimsel sosyalizme 

kitlelerin iktidar alternatifi olmaya başlamıştı. Bun- niım tehlikesi" yaratmaktadır: karşı "demokratııemın" ( ! )  sınırlanıu açık biçimde 

dan sonra CHP politikasındaki birinci sırayı, büyük ''Türk toplumunda eler bugün komünizm gerçekten ortaya koymaktadır. 

burjuoozinin de iktidar alternatifi haline gelme çabası bir tehlike haline gelmişse, bunda en önemli etken de, . CHP yönetimi, bugün için, antikomünizmin "sos-

aldı. Burjuvazinin iktidar alternatifi olmak, zorunlu Demirel';n yasal, sosyal ve ekonomik tutumudur. yal adalet" propagandasına bürünmüş biçimini yeeler 
olarak, komünizmi önlemenin de alternatifi olmak Hel ebüyük bir sorumsuzlukla son hükümet dönemin- gözüküyor. Ancak tarihin deneyleri, antikomünizmin 
anlamma geliyordu. özellikle yedi aylık iktidar döne. de izlediı,. ekonomik tutumunu 1977 Ekimine kadar açık, terörcü biçimiyle, gizli, saptıncı biçimi arasındı' 
minden sonra, CHP politikasında antikomünizm ilk iş başında kalır ve o zamana kadar da sürdürürse, ge,... ki geçiş çizgisinin son derece belirsiı oldueunu kanıt. 
plana yükseldi. CHP yönetimi, iktidardaki gerici bur- çekten Türkiye için komünizm ciddi bir tehlike haline lıyor. Hatta, bu iki biçimin ço�u kez yanyana, içiçe 

juva partileriyle "komünizmi önleme" yanşına girdi. belki o zaman gelebilir. " (Milliyet, 28.6. 1 9 76) oldu�unu gösteriyor. Buna karşılık, asıl kesin aynm 
CHP'nin bu yolda uyguladıeı taktikler, antiko� Bunun üzerine sormak gerekiyor: MC'nin diişürül- çizgisinin, tutarlı demokrat ve anti-emperyalist ol. 

münizmin yıllannuş taktiklerinden özünde farklı de. mesini bir yılı aşkın süredir elinin tersiyle iten CHP, makla, antikomünizmin şu yada bu biçimiyle uzlq. 
eildir. Bunlardan biri, bilimsel sosyalizmin antide. böylece komünizmin bir tehlike haline gelmesine ne- ma arasında çiziJdieini yine tarih belgeliyor. Tırih, 
mokratik, kitlelere dışardan empoze edilen bir akım den göz yummuştur'? Sakın CHP yönetimi, "komü· demokrasi ile antikomümzmin uzlaşmaz biçimde Çı_ 
olarak gösterilmesldir. CHP yönetimi, bu demagojiyi nizmin ciddi bir tehlike haline gelmesini" önlemek tışdılını, antikomünizmle savaşmının tutarlı demok. 
kendi sol anlayışıyla bilimsel sosyalizm arasındaki için, 1977 Ekim'inde deeilde Haziran'ında MC ile ratltım denek taŞı oldulunu kesin örneklerle vurgulu-
karşlüıeı kanıUamak ve işbirlieini reddetme tutumu- bir erken seçime razı olmuş olmasın'?... yor. 
nu haklı çıkannak için kullanmaktadır. CHP lideri CHP yönetiminin, Thrkiye'de "düşünce ve örgüt. Bu, bilitn5el sosyalistlerin bir buluşu delildir. An-
Mart 1975'te Bremen ve Frankrurt'ta şöyle diyordu: lenme" özgürlüQ:üne yaklaşımı da bundan (arklı tikomünizm, her zaman, emperyalizmin ve gericiliein 
"Bizim dışımızdaki .01 ile işbirtiRi lle cephe birtili delildir. CHP liderliei, "aşın sol" olarak niteledili yalnız bilimsel sosyalistıere ve işçi smıfına karşı delil, 

yapamayız. Türkiye 'nin koşullan dışındaki bir sol bilimsel sosyalizmin serbestçe savunulabilmesini, onu baA:ımsızlıktan, demokrasiden ve sosyal ilerlemeden 

anlayış bize uymaz. Türk halkının demokrOli anlo· raşizmle ayru kaba koyarak savunmaya çalışmaktadır: yana tüm güçlere karşı baskı ve d&gıtma politikasının 

�ı .�h . . .. : .. .  � "  

P'de �iSK:  "C.!"' P'yi 
oldugu ıÇı 

demokrasiden yanaı 
,estekl iyoruz" 

yıevın alayım" 
ININDA İŞBÖLÜMü 

durulması gerekli. Cumhuriyet Gazetesi'nin haber başlığındaki zorlama bir yana haberin içinde de Ecevit' in 
iş bırakmam, yakalarından tutar teker teker atarım." vecizesi yer almıyor. 141 -1 42. maddeleri kaldıraca. 

. Ve bu sözler, okuyuculardan gizleniyor. 
Ytlmu GUmüşbaş izliyor. Gümüşbaş, saygınlığı olan bir gueteci. Bunları atlamu. Bu yüzden akla şu soru ge. 

geçiyordu. Bu da mümkün değiL. ÇünkU, CHP'liIerin ve Cumh.niyet Gazetesi'nin "görkemini" anlatmaya ke. 
alanında. büyUk bir sessizlik egemen oldu. Öyle bir sessizlik ki değil gazetecilerin, bUtün seyircilerin de dikka

yönetmenleri Qrafından makaslandığında hiç kuşku yok. Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetmenleri, 
de ",.Qsl.ı",. çabaLı.,nı eklemiş oluyorlır. 

�. baldışınıy",,"lınl hatırlatmak serek. Türkiye'de 1977 seçim lerinden 'onra dı mücadelenin .üreceğini ha 

bir aracı olmuştur. Onunla savaşmadan demokrasiyi 
savunmak olanaksızdır. Bu yüzden, antikomÜJliım, 
toplumun dieer kesimlerinin çıkartannın işçi sınıfı· 
nınk:ilerle çakışmamasıylı da haklı gösterilemez. Bu 
gerekçeyle antikomünizme hoşgörü gösterilemez. 
Ona karşı savaşta bütün demokratlan birleştirme mü
cadelesi durdurulamaz. 

Bilimsel sosyalistler, antikomüniıme karşı savaş
Iannı, çevrelerinin antikomünizm çemberiyle sanIdı
Rı evhamına kapılmadan, kendi görüşlerine .tonunı 
dek güvenerek liÜrdiiıürler. 1976 Berıin Konferansı' 
nda beıırtildlRi gibi onlar: 
"Kendi politikalanyla uyuşmayan yoda eylemlerine 
karşı eleştirel bir tutum takınon herketi anti-komünilt 
olarak görmezler.!. Antikomünizmi tecn't etmek ve 

yenmek, halk güçlerinin ortaya koydullJ ilerleme ve 

demokratik gelişme özlemlerinin çıkonnadlr. Komü· 
nist ue işçi partileri, politikalannın ut tafıyıe", ol· 
duklan adalet ve ilerleme ülkülerinin, hergeçen pn 
daha çok, emekçilerin ve halk kitlelerinin miimkün 
olan en geniş birlil inin hizmeh'ndeki bir ,üç haline 
,elmeıi için çalışacaklardır. " (A vrupa Komün;"t vf 
I,çi Porh'lerinin Konferansında kabul edilen be"., 
l'Humonite, 3. 7. 1 9 76, 1.4) 

Yaklaşan Haziran seçimlerinde de bUlmsel LO. 
yallsUer, emperyalizm ve büyük burjuvaziyle ı,blril. 
�Inln her ıürlÜlÜnü oldu�u kıdar, antlkomiinlzmln dt 
butUn biçimlerını emekçilerin gözünde mahkum .ı· 
meyl bıpracaklardır. 

Akgünlere , s.73) kiye 'de komünizm olmayacaktır. 'Komünizm tehlike- ya zorlamıli olursunuz. O zaman o 

kapitalizmin güçlükle. si' bahanesini öne sürerek dikta rejimi rejimi re kurmaya kalkı· .ve girir. sızma yolla"nı arar. Böylelikle 

yandan da sosyalizmi onunla şanlilr eliyle komiinizm önlenemez, hiçbir yerde de mayan partiler de yozlaşır. Aynı 

"komünizm korkusu'nu önlenememiştir. Komünizm, hiçbir komünist ülkede söylenebilir. " (Milliyet, 20. 1 0. 1 9 7
olmayan bir şeyle yenilir: Vzgürliikle yenilir, özgür· lir, özgür· CHP liderinin bu tututt)u, 

politikayı, demokrasi. lükçü demokrasiyle yenilir, demokrasi içinde getriirii � halde son Zonguldak mitingindeki 

hedefinden, "sosyal adalet" yoıuy� len sosyal adaletle yenilir. "(Aynı lir. "(Aynı lir. "( konuşma, •. 1 98) yor: 

hedefine çevirmesi, 1973 Bu açıdan , Türkiye'de bir "komünizm tehlikesi" "Eğer CHP 'de komünistler varsa, 

plana çıktı. Bu seçimler, umaclSının yaratılmasına deail, özgürlükler kısıtla· rin. Adliyeye iş bırak1TUJm, yakalanndan 

kitle deste�ine sahip bir narak bu tehlikeye olanak verilmesine karşı çıkılmak· teker atanm. " (Milliyet, (Milliyet, (Milli 1 7.4.191 7.4.191 7

oldueunu göst�şti. CHP, tadtr. CHP yönetimine göre, MC böylece bir "komü· Bu sözler, CHP yönetiminin 

olmaya başlamıştı. Bun- niım tehlikesi" yaratmaktadır: karşı "demokratııemın" ( ! )  sınırlanıu 

birinci sırayı, büyük ''Türk toplumunda eler bugün komünizm gerçekten ortaya koymaktadır. 

alternatifi haline gelme çabası bir tehlike haline gelmişse, bunda en önemli etken de, . CHP yönetimi, bugün için, 

alternatifi olmak, zorunlu Demirel';n Demirel';n Demirel' yasal, sosyal ve ekonomik tutumudur. yal adalet" propagandasına bürünmüş 
de alternatifi olmak Hel ebüyük bir sorumsuzlukla son hükümet dönemin- gözüküyor. Ancak tarihin deneyleri, 

yedi aylık iktidar döne. de izlediı,. ekonomik tutumunu 1977 Ekimine kadar açık, terörcü biçimiyle, gizli, saptıncı 
politikasında antikomünizm ilk iş başında kalır ve o zamana kadar da sürdürürse, ge,... ki geçiş çizgisinin son derece belirsiı 

iktidardaki gerici bur- çekten Türkiye için komünizm ciddi bir tehlike haline lıyor. Hatta, bu iki biçimin ço�u 

önleme" yanşına girdi. belki o zaman gelebilir. " (Milliyet, 28.6. 1 9 76) oldu�unu gösteriyor. Buna karşılık, 
uyguladıeı taktikler, antiko� Bunun üzerine sormak gerekiyor: MC'nin diişürül- çizgisinin, tutarlı demokrat ve 

taktiklerinden özünde farklı de. mesini bir yılı aşkın süredir elinin tersiyle iten CHP, makla, antikomünizmin şu yada 
bilimsel sosyalizmin antide. böylece komünizmin bir tehlike haline gelmesine ne- ma arasında çiziJdieini yine tarih belgeliyor. 

empoze edilen bir akım den göz yummuştur'? Sakın CHP yönetimi, "komü· demokrasi ile antikomümzmin 
CHP yönetimi, bu demagojiyi nizmin ciddi bir tehlike haline gelmesini" önlemek tışdılını, antikomünizmle savaşmının 

sosyalizm arasındaki için, 1977 Ekim'inde deeilde Haziran'ında MC ile ratltım denek taŞı oldulunu kesin 
işbirlieini reddetme tutumu- bir erken seçime razı olmuş olmasın'?... yor. 
kullanmaktadır. CHP lideri CHP yönetiminin, Thrkiye'de "düşünce ve örgüt. Bu, bilitn5el sosyalistlerin bir 
Frankrurt'ta şöyle diyordu: lenme" özgürlüQ:üne yaklaşımı da bundan (arklı tikomünizm, her zaman, emperyalizmin 

işbirtiRi lle cephe birtili delildir. CHP liderliei, "aşın sol" olarak niteledili yalnız bilimsel sosyalistıere ve işçi 
koşullan dışındaki bir sol bilimsel sosyalizmin serbestçe savunulabilmesini, onu baA:ımsızlıktan, demokrasiden 

halkının demokrOli anlo· raşizmle raşizmle ayru ayru kaba koyarak koyarak savunmaya savunmaya çalışmaktadır: çalışmaktadır: yana tüm güçlere karşı baskı ve 

�ı�ı .�h . . .. : .. .  � "  � "  .. .  � "  .. .  

��ı��ı
iSK:  "C.!"' P'P'yi yi 

ololdugu dugu 
.!"'

dugu 
.!"'

ıÇı 
demokrasiden yanaı yanaı 

,estekl iyoruz" yoruz" 

alayım" 
ININDA İŞBÖLÜMü 

huriyet Gazetesi'nin haber başlığındaki zorlama bir yana haberin içinde de Ecevit' in 
yakalarından tutar teker teker atarım." vecizesi yer almıyor. 141 -1 42. maddeleri kaldıraca. 

sözler, okuyuculardan gizleniyor. 
Gümüşbaş, saygınlığı olan bir gueteci. Bunları atlamu. Bu yüzden akla şu soru ge. ge. 

bir aracı olmuştur. Onunla savaşmadan 
savunmak olanaksızdır. Bu yüzden, 
toplumun dieer kesimlerinin çıkartannın 
nınk:ilerle çakışmamasıylı da haklı 
gerekçeyle antikomünizme hoşgörü 
Ona karşı savaşta bütün demokratlan 
cadelesi cadelesi durd

savaşta 
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urulamaz. 
Bilimsel sosyalistler, antikomüniıme 

Iannı, çevrelerinin antikomünizm 
Rı evhamına kapılmadan, kendi görüşlerine 
dek güvenerek liÜrdiiıürler. 1976 
nda beıırtildlRi gibi onlar: 
"Kendi politikalanyla uyuşmayan 
karşı eleştirel bir tutum takınon 
olarak görmezler.!. görmezler.!. görmezler Antikomünizmi 
yenmek, halk güçlerinin ortaya koydullJ 
demokratik gelişme demokratik gelişme özlemlerinin 
nist ue işçi partileri, politikalannın 
duklan adalet ve ilerleme ülkülerinin, 
daha çok, emekçilerin ve halk 
olan en geniş birlil inin inin i hizmeh'ndeki 
,elmeıi ,elmeıi için çalışacaklardır. " (A 
I,çi I,çi Porh'lerinin Konferansında 



DİSK 'İN KARilRI VE 
KABA DEMA GOIİ 

DIsK üst yönetiminin Haziran seçimlerinde CHP'ni destekleme lurarı
nın gerekçesi; Önceki hafta sonunda. açıklJ,ndl. Bu kırar. ilerici sendikal hare
kette yaratllrNk istenen bunafımUl yeni bir yansıması olmuştur. 

Seçim dönemleri, sınıf mücadelelerinin özel!ikle keskinleştigi mücade· 
lelerdir. işçi smıfını" bütün örgütlerinin ve bu irada sendikal örgütlerin görevi, 
seçmierin kaçınılmn olank yoğunlaştırdığı ınücadeleleri işçi sınıfının temel 
hedefleri doğrultusura çevirmek, bu doğrultuda işçilerin güçlerini birleştir· 
mektir. Sendilu.ların, seçim dönemlerinde yoğunlaşan mücadelelerde işçi 
,ıorfı"ı bu hedeflerinde birleştirebilmesi, seçimleri yükselen bir sınıf mücade· 
lesinin alanı haline getirebilmesi, onlar için önemli bir denek taşı olur. 

KAMUFLAJ ARACı 

Sınıf sendikacılığını ileri süren sendikaların, ekonomik ve politik müca
deleyi birleştirmeleri, tU yada bu partiyi destekleyen biçimsel dekla.rasyonlar
la anl.lm kannmaz. Sınıf mücadelelerinin yoğunlaştığı dönemlerde, bu müca
delelerini işçilerin sınıf düşmanlarına karşı çevirmeleriyle bir anlam kannır. 
Seçim mÜCldelelerini, işçilerin emperyalizm ve faşizmle, tekelci sermaye bo
yunduruğuyla, gericiliğin her türlüsüyle uzlaşmaz çıkar çelişkilerinin bilinci
ne .'4rdıklarl birer okul haline sokamayan sendikalar, temel görevlerini sav
saklamış olurlar. Siyasal bir alternatifin açıkça desteklermesi ise, ancak 
ikincil, çoğu zaman da zorunlu olmayan bir unsurdur. Bu destekleme, ancak 
seçinlerin sınıf mücadelesinin bir alanına dönüştürülmesi eylemiyle birleştiği 
zaman ilerici bir rol oynar. Sınıf mücadeleleriyle birleşmeyen bir "destekle
me", ancak, işçi hareketini politik pasifliğe , beklemeciliğe iter. Sendikal 
hareketi işçi yığınlarından koparır. 

DiSK üst yönetiminin S Haziran'da CHP'ni destekleme kararı ise, işçile
ri seçim döneminde emperyalizme ve kapitalizme karşı sınıf mücadelelerinde 
birleştirme görevini savsaklamasını gizlemenin bir yolu olarak bulunmuştur. 
f.lkat bu karar, yönetimin işçi sınıfının hedeflerini kavramaktaki güçsüzlü
ğünü daha da .lçık olarak sergilemektedir. 

DiSK'in işçi sınıfı karşıSındaki samimiyetsizliği, daha karar gerekçesi
nin biçiminde sırıtmaktadır. Karar gerekçesi, DISK üst yönetiminin, kendi
sini, CHP'nin büyük burjuvaziyle işbirliği politikasından kuşkusu olmayan 
işçiler önünde bir "savunma" belgesidir. Özellikle, kararın "örgütsel bağım
sızlık" içinde alındığı ispatlanmaya çalışılmaktadır. Oysa işçi sınıfı, "örgüt
sel b.lğımsızhğın, ancak sınıf hedeflerine sımsıkı bağlılığın bir güvencesi ola
rak anlam taşıdığını, yoksa politik teslimiyetin bir kamuflajı olamayacağını 
bilmektedir. 

IşçI SıNıFı SEYIRCI DEGILDJR 

DISK üst yönetiminin, kararının özünü savunmak ıçın başvurduğu 
demagoji yöntemlerinin her biri, işçi sınıfının temel çıkarlarını hiçe sayışı
nın birbirinden iyi örnekleridir_ DISK üst yönetimi, CHP'nin destekleme 
kararını, "sosyalizme varmak için bazı aşamaların varlığı" gerekçesiyle hak
lı göstermeye çalışıyor. "ileri demokratik düzen" denen bu aşamanın yakın
laşması için, o aşamayı kolaylaştıracak demokratik özgürlükleri savunan 
CHP'ne oy verilmesini istiyor. 

Bu gerekçe, sımf sendikalarının özgün niteliğini örtbas etmek için 
kullanılan kaba bir demagojiden ibarettir. Işçi sınıfının devrimci sendika
ları, sınıf mücadelesinin, politik mücadeleleri n dışında değil, iç indedirler. 
Politik sorunlar karşıSındaki tutumlarını, o mücadelenin dışardan seyircileri 
gibi kötülerin en iyisini seçerek değil, o mücadelenin içinde yer alarak sap
tarlar. Devrinci sendikaların seçim dönemlerinde yönlendirdikleri yoğun 
sınıf mücadeleleri, hem işçiler için bir politik eğitim okulu olur, hem de 
varolan bütün politik güçleri etkiler. Devrimci sendikalar, sosyalizme giden 
yoldaki somut güncel görevleri, seçim mücadeleleri sırasında hu yolfa sonuca 
yaklaştırırlar. Işçilerin sandık başında da bu hedefler için birleşmeleri böyle 
sağlanır. fakat örgütlerin seçim döneminin sınıf mücadelelerinin dışında tutan 
sendikalar, kaçınılmaı olarak, olsa olsa güçlü, "hükümete en yakın partiler" 
arasında bir seçim yapmakla sınırlı kalırlar. Seçimleri işçilerin sınıf mücadele· 
I,.rinin hi,. .. I .. nı h .. lin,. (Jptirm". (Jnr,.vinti"n k;tC'"..ın DISK üst vönetimj de, işçi 
sınıfının taleplerini gerçekleştirmeyi bir hurjuua partisinden bekler duruma 
düşmüştür. " i leri demokratik düzen" kavramı, sadece bu bekle,:,i�i gizlemek 
için kullanılmaktadır. Güncel görev olan demOkratikleşme için sınıf mücade· 
lelerini yönlendirmekten !açak bir kurulu$un vfinetimi, elhette, hu giirevin 
yerine getirilmesinde burjuva ideolojisinden ve burjuva pilrtilerinden bağımsıı
lığını koruyamayacaktır. 

GÜÇBIRllGI NEDIR ? 

DISK kararının sterekçesinde, "demokrasi ve ilerlemeden yana olan tüm 
örgüt, �üç ve kişilerin eylem birliğinden" söz edilmesi de, sadece giirüniişü 
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kurtarma anlamını tasımakladır_ Evlem birliiti, sınıf miicadeleleri icinde kuru
lur. işçi ve emekci kitlelerin, onbır<bın Y.lna örgütlerin ve üyelerinin, somut 
mücadele hedeflerinde birleşmesiyle kurulur. Sınıf mücadelelerinde Dişen ev
lem birliği, emekçileri, seçim güri.inde de sandığ'a ortak armçbır için gitmeye 
hazırlar. fakat, tek taraflı olarak, işçileri, seçim güri.i üstelik bir burjuva par
tisine oy atrmya çağırmak, bu eylem birlii!ini gdec;e gbtb.r. �Idı ki, 
DISK'in, "eylem birliği ve dayanışrrnmın oluşmasını önlemeye Ç<l1ı�n her 
türtü eğilime karşı uyanık olması ve etkin ve sürekli savaşm vermesi" herşey
den önce, CHP yönetimindeki bu eiilime karşı mücadele vermesine bağhdır. 
Bu da, en başta sosyal demokrat işçilerin sınıf uzlaşmacısı fikirlerin etkisin
den kurtarılmasryla ve yine bu işçilerle devrimci, öncü işçilerin eylem bir1iiiy
le sağlanır. fakat işçilerin seçimlerdeki tutumunu, seçim günü sandığa oy at
makla sınırlayan anlayışın, bunu gerçekleştirmesi düşüri.ilemez. Bu .lnlaYI$, 
ancak, öncü işçileri sınıf uzlaşmacısı fikirlerle uzlaşmaya zorlamaya yarar. 

Bazı çevrelerin, DISK'in kararını, "sosyal demokrasiyle güçbirliği" gibi 
göstererek savunmaya çalışmaları da boşuna bir çabadır. Gü�birliği, tek yanh 
bir giriş m değildir. Demokratik toplumsal muhalefetin bütün kesim�ini, 
özellikle aktif kesimlerini, başta da işçilerin en ileri unsurlarını birleştirebilme 
koşuluyı3 bir anlam taşır. Bu yapılmadan, sadece işçilerin "özgürlükleri 
savunan" bir siyasal partiye oy atmaya çağırılması güçbirliği değil, "güçbirli
ği" adına teslimiyet, güçleri parçalamaktır. 

ILERICI SENDIKAL HAREKETIN YOZLAŞTı RI LMASı 

DISK üst yönetiminin, kararını savunmak için başvurduğu, işçi sınıfının 
bil imsel sosyalist partisinin seçimlere katıldığını gizleme taktiği, " güçbirliği" 
nin sahteliğinin en aÇik kanıtıdır. Bu tutum, "işçi sınıfının seçimlerde temsil 
edilmediği" demagojisiylt> haklı gösterilmek isteniyor. Seçimler kasıtlı olarak 
burjuva partileri arasında bir yarış gibi gösterilerek, DISK üst yönetiminin, 
seçimini burjuva partileri arasında yapması savunulmaya çalışılıyor. Bu çar
pıtma, seçimlere katılan bilimsel sosyalist partinin

" 
"genel bir demokrasi ve 

sosyalizm propagandası ile yetineceği, ancak iktidar alternatifi olmaktan uzak 
""lacağı" gerekçesiyle deSlekl\lllmek isteniyor. (Politik, 1 7.4.1977, "Neden 
CHP" başlıklı yorum). Bu gerekçe de, sendikaların seçimlerdeki görevini, san
dığa oy atarak bir partiyi "iktidara getirme"yle sınırlay.an, seçimleri smıf mü
cadelelerinin bir alanına dönüştürmeyi savsaklayan anlayışın bir itirafından 
ibarettir. 

DISK'in tutumu, son çözümlemede, "sendika aristokrasisi"nin ilerki 
sendikal hareketi yozlaştırıcı rolünü kanıtlamaktadır. DISK üst yönetiminin, 
sendikaların politik mücadeledeki rolüne yaklaşımı, bu rolü bir paninin 
desteklenmesine indirgeyen reformist yanılgının bir uzantısıdır. OISK üst 
yönetimi, bu yanılgıyı, Türk-iş içindeki "sosyal demokmt" denen sendikiı yö· 
netimleriyle giderek daha ço.k paylaşıyor. Sendikaların politik oartiler kar
şısındaki tutumları, astı amaçtan, yani sınıf mücadelesinden koparıldıkça, 
sadece onların burjuva partileri arasındaki yarışın araçlarıhaline gelmesj, işçi 
hareketinin bağımsızlığının ortadan kalkması sonucu doğar. DiSK üst yöneti
minin son kararı, ilerici sendikal hareketi bu yönde yozlaştırma çabalarına 
sunulan yeni bir hizmet olmuştur. 

UÇURUM DERINLEŞECEK 

Şurasını unutmamak gerekir ki, seçimlerde CHP'nin desteklenmesi ka
rarı, DISK üst yönetiminin işçi kitleleri ve kendi tabanı üzerindeki etkinliğini 
değil, etkisizliğini göstermektedir. Işçileri, tüm emekçileri ve demokratları, 
seçim döneminde ortak mücadelelere çağırmak, işçilerin seçim günü verecek· 
leri kararın bu mücadelelerde oluşmasına rehberlik etmek. sınıf mHcadeleleri 
sırasında pişen eylem birliğinin sandık başında da sürmesine yol göstermek 
yerine. üyelerini, alCıacele kendi gönüllerindeki partiyi iktidara getirmeye ça
ğırmak, gerçekte işç ilerin ba,jlımsız olarak verecekleri kar"rddll duyulan kor
kunun belirtisidir. 

Bu karar, DISK üst yönetimiyle işçi sınıfı arasındaki uçurumu daha da 
derinleştirecektir. istense de, istenmese de derinleştirecektir. Bu uçurumun 
derinleşmesinin sorumlusu, sınıf mücadelesinde kararlı öncü işçiler değil, hu 
mücadeleye yan çizen yöneticiler olacaktır. Uilimsel sosyalistler de, bu karara, 
en başta bu nedenle, ilerici sendikal hareket üzerinde yaratılan tehlikeyi 
değerlendirerek karşı çıkıyorlar. Yoksa DiSK üst yönetiminin kararının, işçi
leri sosyal demokrat partinin oy pusulalarına doğru akın ettireccğini sanmak, 
işçi sınıfındaki gelişmeyi hiçe saymak olurdu. Işçi sınıfı, onun en deneyi i 
unsurları, bu seçimleri temel sınıf çıkarları için miicadelenin hir .,Ianı haline 
getirmeyi, seçimlerde kendi ba�lmsl7 politikasının 7aferini s.ığlamayı hilecC'k· 
tir. 

Siyasal bir alternatifin açıkça desteklermesi ise, ancak 
zaman da zorunlu olmayan bir unsurdur. Bu destekleme, ancak 

mücadelesinin bir alanına dönüştürülmesi eylemiyle birleştiği 
oynar. Sınıf mücadeleleriyle birleşmeyen bir "destekle

hareketini politik pasifliğe , beklemeciliğe iter. Sendikal 
yığınlarından koparır. 

yönetiminin S Haziran'da CHP'ni destekleme kararı ise, işçile
emperyalizme ve kapitalizme karşı sınıf mücadelelerinde 
savsaklamasını gizlemenin bir yolu olarak bulunmuştur. 

karar, yönetimin işçi sınıfının hedeflerini kavramaktaki kavramaktaki kavr güçsüzlü
sergilemektedir. 
karşıSındaki samimiyetsizliği, daha karar gerekçesi

sırıtmaktadır. Karar gerekçesi, DISK üst yönetiminin, kendi
burjuvaziyle işbirliği politikasından kuşkusu olmayan 

"savunma" belgesidir. Özellikle, kararın "örgütsel bağım
ispatlanmaya çalışılmaktadır. Oysa işçi sınıfı, "örgüt

sınıf hedeflerine sımsıkı bağlılığın bir güvencesi ola
yoksa politik teslimiyetin bir kamuflajı olamayacağını 

IşçI SıNıFı SEYIRCI DEGILDJR 

timinin, kararının özünü savunmak ıçın başvurduğu 
her biri, işçi sınıfının temel çıkarlarını hiçe sayışı

örnekleridir_ DISK üst yönetimi, CHP'nin destekleme 
varmak için bazı aşamaların varlığı" gerekçesiyle hak

"ileri demokratik düzen" denen bu aşamanın yakın
aşamayı kolaylaştıracak demokratik özgürlükleri savunan 

istiyor. 
sendikalarının özgün niteliğini örtbas etmek için 

demagojiden ibarettir. Işçi sınıfının devrimci sendika
mücadelesinin, politik mücadeleleri n dışında değil, iç indedirler. 

karşıSındaki tutumlarını, o mücadelenin dışardan seyircileri 
seçerek değil, o mücadelenin içinde yer alarak sap

sendikaların seçim dönemlerinde yönlendirdikleri yoğun 
işçiler için bir politik eğitim okulu olur, hem de 

güçleri etkiler. Devrimci sendikalar, sosyalizme giden 
görevleri, seçim mücadeleleri sırasında hu yolfa sonuca 

sandık başında da bu hedefler için birleşmeleri böyle 
seçim döneminin sınıf mücadelelerinin dışında tutan 

olarak, olsa olsa güçlü, "hükümete en yakın partiler" 
yapmakla sınırlı kalırlar. Seçimleri işçilerin sınıf mücadele· 

(Jptirm". (Jnr,.vinti"n k;tC'"..ın DISK üst vönetimj de, işçi 
gerçekleştirmeyi bir hurjuua hurjuua hur partisinden bekler duruma 

demokratik düzen" kavramı, sadece bu bekle,:,i�i gizlemek 
Güncel görev olan demOkratikleşme için sınıf mücade· 

!açak bir kurulu$un vfinetimi, elhette, hu giirevin 
esinde burjuva ideolojisinden ve burjuva pilrtilerinden pilrtilerinden pi bağımsıı

ği" adına teslimiyet, güçleri parçalamaktır. 

ILERICI SENDIKAL HAREKETIN YOZLAŞTı 

DISK üst yönetiminin, kararını savunmak için başvurduğu, 
bil imsel sosyalist partisinin seçimlere katıldığını gizleme 
nin sahteliğinin en aÇik kanıtıdır. Bu tutum, "işçi sınıfının 
edilmediği" demagojisiylt> haklı gösterilmek isteniyor. Seçiml
burjuva partileri arasında bir yarış gibi gösterilerek, DISK 
seçimini burjuva partileri arasında yapması savunulmaya 
pıtma, seçimlere katılan bilimsel sosyalist sosyalist so partinin

" 
"genel 

sosyalizm propagandası ile yetineceği, ancak iktidar " iktidar " alternatifi " alternatifi " 

""lacağı" gerekçesiyle deSlekl\lllmek isteniyor. (Politik, 
CHP" başlıklı yorum). Bu gerekçe de, sendikaların seçiml
dığa oy atarak bir partiyi "iktidara getirme"yle sınırlay.an, 
cadelelerinin bir alanına dönüştürmeyi savsaklayan anlayışın bir 
ibarettir. 

DISK'in tutumu, son çözümlemede, "sendika aristokrasis
sendikal hareketi yozlaştırıcı rolünü kanıtlamaktadır. DISK üst 
sendikaların politik mücadeledeki rolüne yaklaşımı, bu 
desteklenmesine indirgeyen reformist reformist ref yanılgının bir uzantısıdır. 
yönetimi, bu yanılgıyı, Türk-iş içindeki "sosyal demokmt" 
netimleriyle giderek daha ço.ço.çok paylaşıyor. Sendikaların 
şısındaki tutumları, astı amaçtan, yani sınıf mücadelesinden 
sadece onların burjuva partileri arasındaki yarışın araçlarıhaline 
hareketinin bağımsızlığının ortadan kalkması sonucu doğar. 
minin son kararı, ilerici sendikal hareketi bu yönde yozlaştırma 
sunulan yeni bir hizmet olmuştur. 

UÇURUM DERINLEŞECEK 

Şurasını unutmamak gerekir ki, seçimlerde CHP'nin 
rarı, DISK üst yönetiminin işçi kitleleri ve kendi tabanı üzerindeki 
değil, etkisizliğini göstermektedir. Işçileri, tüm emekçileri 
seçim döneminde ortak mücadelelere çağırmak, işçilerin 
leri kararın bu mücadelelerde oluşmasına rehberlik etmek. 
sırasında pişen eylem birliğinin sandık başında da sürmesine 
yerine. üyelerini, alCıacele kendi gönüllerindeki partiyi ikt
ğırmak, gerçekte işç ilerin ba,jlımsız olarak verecekleri kar"rddll duyulan 
kunun belirtisidir. 

Bu karar, DISK üst yönetimiyle işçi sınıfı arasındaki uçurumu 
derinleştirecektir. istense de, istenmese de derinleştirecektir. 
derinleşmesinin sorumlusu, sınıf mücadelesinde kararlı öncü 
mücadeleye yan çizen yöneticiler olacaktır. Uilimsel sosya
en başta bu nedenle, ilerici sendikal hareket üzerinde 
değerlendirerek karşı çıkıyorlar. Yoksa DiSK üst yönetiminin 
leri sosyal demokrat partinin oy pusulalarına doğru akın 



Murat Bayralt'ın beılediği ıtomandolor tarafından dövülen Sofraköy'lü işçi 

�o�an���n; baıkı � 
,
!iddel eylemlerinden yaka ıilken çevre halkından ür 

ıhtıyar, Bıtıın bu teror diyorlar. 

Mu __ at Bayrak 
Yasa 

Tanımıyor 
Bakırköy yakınlarındaki Sancak Tül 

fabrikaJannın sahibi, Alparslan Türkeş'e 
yakınlığı ile bilinen ve fabrikalannda ko
mando besleyen AP'li Murat Bayrak'lır. 
AP'Ii milletvekili komandolan aracılığ:ı 
ile Bakırköy ve Safaköy semtlerinde lc
rör havası estirmektedir. 

AP'1i oldu�u halde gerek düşünce ge
rekse eylem bakımından MHP'ye yakın 
olan Bayrak ilginç bir kişiliğe sahiptir. 
Bir Yugoslav göçmeni olan Murat Bay· 
rak Nazilerin Yugoslavya'yı işgali sıra· 
sında işgal kuvvetlerinin sanannda parti
zanlara karşı dövüşmüş, daha sonra da 
Türkiye'ye gelmiştir. Almanca, İlaJyan
ca, Fransızca ve Sırpça'y. çok iyi konu
şan göçmen Murat Bayrak Türkiye'ye 
geldikten sonra birden bire durumunu 
düzeltmİş ve yatmmlan birbirini izleme
ye başlamıştır. Bakırköy yakınlanndaki 
Sancak Tül tesisıerinden başka Çanak ka
le'de bir salça fabrikası ile Burhaniye'de 
yalnızca komando e�itiminde kullanılan 
sözde bir tatil köyüne sahip bulunan ko
mando milletvekili Millet Meclisine de 
hiç u�ramamakta. işleri ile ilgilenmekte
dir. 

Murat Bayrak Çanakkale'den AP mil
letvekili Seçildikten sonra gerek meclis 
içinde, gerekse meclis dışında MHP pa

. ralelinde davranmış, geçen yılkı bütçeye 
aleyhte oy verdiği halde partisinden ih
raç edilmemiş, affediimiştir. Daha do�
rusu kimse onu ihraç etme cesaretini 
gösterememiştir. 

Bayrak, daha sonra sahibi olduğu fab
rikalarda ve tatil köyünde komando ye
tiştinneye hız venniş, güvenlik kuvvetle
rinin gözü önünde beslediği komandolar
la çevre halkı ve fabrikalarında çalışan 
işçileri sindinneye başlamıştır. Son ola
rak damadmı üçüncü kez öldürme girişi
minde bulunmuş, fakat damadmın üzeri
ne at.eş eden araç fabrikasının garajında 
saklandı�ı halde polisleri araştırma için 
fabrikasına sokmamıştır. Bu olay nede
niyle geçenlerde bu davanın görüJdü�ü 
bir ıstanbul Mahkemesinde Murat Bay: 
rak'ın dokunulmazlı�ının kaldınlması is
tenmiştir. 

BAVRAK'IN SON EVLEMLERi 
Sancak Tül fabrikalarııun bulunduğu 

Bakırköy ve Saraköy geçtiğimil. aya ka· 
dar asayiş bakımından Jandarmaya bağlı 
bulunmaktaydı. Fakat Içişleri Bakanlı· 
ğının aldığı bir karar gereğince Saraköy' 
de asayişin sağlanması görevi polist: ve· 
rildi ve bu semtLe bir polis karakolunun 
kurulmasına karar verildi. istanbul Vali· 
liği de bu semlte bir Emniyet Başkom
seri atadı. Safaköy Belediyesi ve çevre 
halkı Murat Bayrak'ın komandolannın 
çevrede yarattığı dehşet ve terör hava
sından yaka silkti�i için AP'1i Murat Bay· 
rak 'la sıcak ilişkiler içinde bulunan Jan
darma Komutanının gitmesinden sevinç 
duymaktaydılar. Fakat bu sevinçleri 
uzun sürmedi. I lartalar geçtiği halde 
semt sakinleri polis karakolunun kurula
madığını ve jandannanın görevini sürdür
dü�ünü gördüler. Murat Bayrak'ın besi e
di�i komandolar her zamanki gibi yarı 
zırhlı araç haline dönüştürülmüş telsiz 
yasasına aykın olarak telsizlerle donatı1-
mış pikapıara bindirilmiş olarak dehşet 
saçmaya, kendilerine karşı çıkan herke
se saldınnaya devam etmişlerdir. Sara
köy Belediye Başkanı Tayip Şengül ve 
çevre haJkının Istanbul Valisi Namık Ke
mal Şentürk'e yaptığı başvurmalar ise 
hiç bir sonuç vermemiş ve Vali bu semt· 
te polis karakolu kurulması için Içişleri 
BakanJı�ının aldığı kararı uygulayama
mıştır. 

HALK VAKA SiLKivOR 
Murat Bayrak'ın komandolanndan 

dolayı sokağa çıkaınayan, çocuklannı 
rahatça okula yollayamıyan çevre halkı 
bölgenin güvenli�inden sorumlu olan jan
dannanın ise olaylara hiç kanşmadığını, 
tam tersi komandoları kollar bir tutum 
izledi�ini belirtmekte ve "Jandannalar 
yemeklerini rabrikada yemekLerlirler, 
Jandarma Komutanı ise sürekli olarak 
Murat Bayrak 'la dolaşmaktadır. Böyle 
bir komutandan halkı saldırganlara karşı 
korumasını beklemek bir hayaldir." de
mektedirler. 

BELEDivE BAŞKANı ÇARESiZ 
Saraköy"un CHP'li Belediye Başkanı 

Tayin Şengüı polis karakolunun kurul
ması karannı sevinçle karşıladıklarını, 
ancak Valili�in bu kararı politik neden
lerden dolayı uygulatmadı�ını sandığını 
söylemektedir. Belediye Başkanı polis 
karakolunun tabclasını kendilerinin ha· 
ıırlattığını fakat karakol aç'ıtınadı�ı için 
Labelanın ellerinde kaldıeını belirterek, 
"Bizim Murat Bayrak 'ın saldırgan ko
mandolanndan kurtulmamız için önce
likle şimdiki Jandarma Komutanınm gö
revden ruınması ilk şartlır. Y asalar uygu
lanmalı ve bu yasa ve otorite tanımaz ki
şi yola getirilmelidir" demiştir. 

Istanbul'un, nüfusu 100 bine yakla
şan Saraköy scmti şimdi saldırganlardan 
kurtulmanın tek yolu olarak seçimleri 
gönnekte ve seçim sonunda Istanbul'a 
yasaları tam ve eksiksiz uygulayabilecek 
bir Va1inin alanmasının tek çözüm oldu
Cunu söylemektedirler. 
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şan göçmen Murat Bayrak Türkiye'ye 
geldikten sonra birden bire durumunu 
düzeltmİş ve yatmmlan birbirini izleme
ye başlamıştır. Bakırköy yakınlanndaki 
Sancak Tül tesisıerinden başka Çanak ka
le'de bir salça fabrikası ile Burhaniye'de 
yalnızca komando e�itiminde kullanılan 
sözde bir tatil köyüne sahip bulunan ko
mando milletvekili Millet Meclisine de 
hiç u�ramamakta. işleri ile ilgilenmekte
dir. 

Murat Bayrak Çanakkale'den AP mil
letvekili Seçildikten sonra gerek meclis 
içinde, gerekse meclis dışında MHP pa

. ralelinde davranmış, geçen yılkı bütçeye 
aleyhte oy verdiği verdiği ver halde partisinden ih
raç edilmemiş, affediimiştir. Daha do�
rusu kimse onu ihraç etme cesaretini 
gösterememiştir. 

Bayrak, daha sonra sahibi olduğu fab
rikalarda ve tatil köyünde komando ye
tiştinneye hız venniş, güvenlik kuvvetle
rinin gözü önünde beslediği komandolar
la çevre halkı ve fabrikalarında çalışan 
işçileri sindinneye başlamıştır. Son ola
rak damadmı üçüncü kez öldürme girişi
minde bulunmuş, fakat damadmın üzeri
ne at.eş eden araç fabrikasının garajında 
saklandı�ı halde polisleri araştırma için 
fabrikasına sokmamıştır. Bu olay nede
niyle geçenlerde bu davanın görüJdü�ü 
bir ıstanbul Mahkemesinde Murat Bay: 
rak'ın dokunulmazlı�ının kaldınlması is
tenmiştir. 
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KATANGA 
DE6İL LUMUMBN 

HVSEY/N BAŞ 

Şili'de Aliendetnin başkanlığındaki ilerici koalisyonun iktidarının kapı
larına dayandığı sıralarda Washington "özel avlanma" sahasındaki olup biten

leri artan bir dikkatle izliyordu. Son zamanlarda CIA 'nın çeşitli komplo ve 
cinayet girişimlerini inceleyen senato komisyonlarınca yayınlanan resmi bel· 
gelerde yer aJan bazı CIA raporları ABD'nin ŞHi olaylarını, daha başlangıcın
dan bu yana ne denli ilgi ile izlediğini ortaya koymaktadır. Başkan Ailende' 
nin anayasa! rejimini utanmasız bir biçimde arkadan haqçerleyen caniyane 
komplonun kaynağında, kuşkusuz, ABD emperyalizmi var. Bu artık sayısız 
belge ve tanıklıklarla "tarihe malolmuş" bir gerçek. Ama yukarda sözü edilen 
CIA belgesinde önemle üzerinde durulması gereken nokta, ABD 'nin Aliende' 

nin iktidara yürümesinin ABD 'yi korkutan asıl yanının ne olduğunu açıklama
sıdır. Raporda CIA seçimleri Allende'nin ilerici cephesinin kazanacağını belirt· 
tikten sonra, ABD'nin bu durumda Şili 'de uğrayabileceği ekonomik kayıpla. 

rm neler olabileceğine değinmekte ve konuyu enine boyuna incelemektedir. 
Vardığı sonuç, Allende'nin ülkedeki tüm ekonomik çıkarlarını engellese , de 
ABD 'nin, son irdelemede, dayanılmayacak bir kayıba uğramayacağıdır. CIA' 
nm, giderek Amerikan hükümetinin asıl korkusu "özel avlanma" sahası içinde 
yer alan bir ülkede, ABD 'nin çıkarlarına yönelebilecek ve bu konuda başarı 
kazanabilecek bir hareketin tüm Latin Amerika'yı "olumsuz yönde" etkileye

bilecek bir "örnek" haline gelmesi olasılığıdır. Hatta CIA, yine söz konusu ra
porunda, bu konuda daha da ileri gitmekte, Allende'nin başarısıom salt Latin 
Amerika'yı değil, Afrika'yı ve Vietnam'ı da "olumsuz" yönde etkileyebilece
ğini ileri sürmektedir. ünlü Amerikalı gazeteci ve yorumcu Walter Lippmann 
"Sosyalist yönetimlerin asıl gücü, onların bir takım gizli eylemlerinden değil, 
örnek olabilme niteliklerinden gelmektedir" derken, kuşkusuz, aynı kuşkuyu 
dile getiriyordu. Sosyalist düzenin, düşüncenin, ulusların gerçek kurtuluşunda 

karşı konulanıayan ilham kaynağı olması gerçekten de başta ABD emperya
lizmi olmak üzere onun dümen suyunda seyreden tüm irili ufaklı emperyalizm
lerin büyük korkusu olmuştur. Latin Amerika'yı bir uçtan öbli'üne saran kur
tuluş ateşinin kıvılcımları, Vietnam'a, Afrika'ya sıçr,1mıştır. Vietnam'daki ba

şarı Laos'u, Kamboçya'yı etkilemekle kalmamış, bir çırpıda kıtaları aşarak 
Kara Afrika'nın kurtuluşçularma ulaşmıştır. Angola Afrika kurtuluş hareketi 
sii'"ecinde Cezayir, Gine�issao, Mozambik, Gine, Mali, Libya, Güney Yçmen, 
Somali, Etyopya, Kongo Brazaville, Gana, Uganda, Tanzanya, Zimbabvc ile 
birlikte önemli bir etaptır. 

ENTERNASYONALIST DAYANIŞMA ÖRNECI 

Angola kurtuluş hareketinin, yeni sömürgeciliğin oyununa düşmeden, 
bilimsel sosyalist yöntemleri benimscyerek düze, esenliğe çıkması, siyah kıta
da muazzam stratejik ve ekonomik çıkarları bulunan batılı emperyalistleri bü

yük ölçtkte tedirgin etmektedir. Angola kurtuluşcularının sosyalist dünyanın 
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etkin maddi ve politik yardımıyla başarıya ulaşmasını engellemek için bad. 
emperyalist güçlerin, Mao'cu kliğin de somut bir biçimde katdnwryla msel 
FNLA ve UNITA türü yerel ihanet şebekeleriyle ülkeyi bir başun öbüriOı. k.· 
na buladıkları henüz beııeklerden silinmemiştir. Ama Küba'nın proleter enter
nasyonalizmin üstün örneklerinden birini vererek en seçkin savaşçılarını An
gola halkının yardımma göndermesi, Sovyetler Birliği ve sosyalist dünyanın et
kin maddi ve politik desteği ile emperyalizmin oyunlarını bütWtüyle bozmuş 
ve Angola siyah kıtanın gün geçtikçe güçlenen sosyalist hareketi içinde onw-Iu 
yerini almıştır. 

GERiciLIK ÇEMBERI GÖREV BAŞıNDA 

Batılı emperyalist güçler Angola'da, boşuna direnmiyorlardı. Zengin 
madenier, başta elmas ve petrol olmak üzere, Amerikan, Batı Alman, Belçika 
ve i ngiliz tekelleri tarafından kıyasıya sömürülmekteydi. Kuşkusuz emperya
lizm bu alandaki muazzam çıkarlarını korumak için kan döküyordu. Ama yu
karda da belirtildiği gibi, emperyalizmin asıl korkusu, Angola ateşinin tüm si
yah kıtayı sarmasıydı. Şimdi korktuğu başına gelmiştir. Sosyalist Angola za
ferinin birinci yılını doldururkcn Polisario savaşçıları Sahra'da tutucu Kral 
Hasan rejimine, Zimbabve kurtuluşçuları lan Smith ve Corster'in hayasız ırkçı 
düzenlerine karşı her geçen gün güçlenen silahlı direnç 5Ürdli'mektedirler. Son 
gelen haberler batılı emperyalist güçlerin kuklası faşist Mabutu rejimine karşı 
" Kongo ulusal kurtuluş cephesi" savaşçılarının harekete geçtiğini ve zengin 
Şaba eyaletinde (Katanga) merkezi hükümetin kuvvetlerini boıguna uğratarak 
Zaire'nin içlerine doğru ilerlediklerini bildirmektedirier. Zaire'de büyük çıkar
I;)rı ol;)n batılı güçler panik içindedirler. Hiç bir somut kanıtı dayanmaksızın 
bu konuda Angola'yı, Küba'yı ve Sovyetler Birliği'ni suçlamakta, uçak, silah, 
para ve politik de5tekle siyah kıtadaki ulusal hareketlerin bastırılmasında et
kin bir köprübaşı olarak kullandıkları faşist Mobutu ı:ejimini kurtarma"ın ar
dında nefes tüketmektedirler. Tutucu Hasan rejimi Mobutu'nun emrine asker 
göndermeye dek vardırmıştır işi. Fransıı tekelci sermayesinin halkın çoğunlu
ğu tarafından her seçimde biraz daha köşeye sıkıştırılan temsilcisi Giscard 
d'Estaing yönetimi "batının savunulması" bahanesiyle hava kuvvetlerini hare
kete geçirerek Mobutu'ya lojistik yardım girişimindedir. ABD ise, sorunun 
Vietnam tli'ü bir uluslararası çatışma ortamına sli'üI..Jenmemesi için şimdilik, 
batılı müttefikleri aracılığıyla müdahaleyi seçmiş görünmektedir. Bu arada 
emperyalizm tüm iletişim araçlarını harekete geçirerek Sovyet Devlet Başkanı 
Nikolay Podgorni ile Küba lideri Fidel Castro'nun bazı Afrika ülkelerini ziya
retini istismar etmektedir. Batı basını AfrikA'nm Sovyetler tarafından "istila
ya" uğradığı yalanıyla, emperyalizmin kurtuluş hareketlerine doğrudan mü
dahalesine zemin hazırlamak istemektedir. Şaba'da harekete geçen kurtuluş. 
çuları sanki paralı askerlermiş gibi "Katangalı jandarma"I,,, olarak dünya ka-

HVSEY/N BAŞ 

başkanlığındaki ilerici koalisyonun iktidarının kapı
Washington "özel avlanma" sahasındaki olup biten

izliyordu. Son zamanlarda CIA 'nın çeşitli komplo ve 
inceleyen senato komisyonlarınca yayınlanan resmi bel· 

raporları ABD'nin ŞHi olaylarını, daha başlangıcın
ile izlediğini ortaya koymaktadır. Başkan Ailende' 

utanmasız bir biçimde arkadan haqçerleyen caniyane 
kuşkusuz, ABD emperyalizmi var. Bu artık sayısız 

"tarihe malolmuş" bir gerçek. Ama yukarda sözü edilen 
önemle üzerinde durulması gereken nokta, ABD 'nin Aliende' 

nin ABD 'yi korkutan asıl yanının ne olduğunu açıklama
CIA seçimleri Allende'nin ilerici cephesinin kazanacağını belirt· 

bu durumda Şili 'de uğrayabileceği ekonomik kayıpla. 

değinmekte ve konuyu enine boyuna incelemektedir. 
nde'nin ülkedeki tüm ekonomik çıkarlarını engellese , de 

irdelemede, dayanılmayacak bir kayıba uğramayacağıdır. CIA' 
hükümetinin asıl korkusu "özel avlanma" sahası içinde 

ABD 'nin çıkarlarına yönelebilecek ve bu konuda başarı 
etin tüm Latin Amerika'yı "olumsuz yönde" etkileye

haline gelmesi olasılığıdır. Hatta CIA, yine söz konusu ra
daha da ileri gitmekte, Allende'nin başarısıom salt Latin 

Amerika'yı değil, Afrika'yı ve Vietnam'ı da "olumsuz" yönde etkileyebilece
nlü Amerikalı gazeteci ve yorumcu Walter Lippmann 
asıl gücü, onların bir takım gizli eylemlerinden değil, 

niteliklerinden gelmektedir" derken, kuşkusuz, aynı kuşkuyu 
düzenin, düşüncenin, ulusların gerçek kurtuluşunda 

karşı konulanıayan ilham kaynağı olması gerçekten de başta ABD emperya
dümen suyunda seyreden tüm irili ufaklı emperyalizm

büyük korkusu olmuştur. Latin Amerika'yı bir uçtan öbli'üne saran kur
kıvılcımları, Vietnam'a, Afrika'ya sıçr,1mıştır. Vietnam'daki ba

Kamboçya'yı etkilemekle kalmamış, bir çırpıda kıtaları aşarak 
kurtuluşçularma ulaşmıştır. Angola Afrika kurtuluş hareketi 

Gine�issao, Mozambik, Gine, Mali, Libya, Güney Yçmen, 
Brazaville, Gana, Uganda, Tanzanya, Zimbabvc ile 

etaptır. 

etkin maddi ve politik yardımıyla başarıya 
emperyalist güçlerin, Mao'cu kliğin de somut 
FNLA ve UNITA türü yerel ihanet şebekeleriyle 
na buladıkları henüz beııeklerden silinmemiştir. 
nasyonalizmin üstün örneklerinden birini vererek 
gola halkının yardımma göndermesi, Sovyetler 
kin maddi ve politik desteği ile emperyalizmin 
ve Angola siyah kıtanın gün geçtikçe güçlenen 
yerini almıştır. 

GERiciLIK ÇEMBERI GÖREV 

Batılı emperyalist güçler Angola'da, 
madenier, başta elmas ve petrol olmak üzere, 
ve i ngiliz tekelleri tarafından kıyasıya sömürülmekteydi. Kuşkusuz emperya
lizm bu alandaki muazzam çıkarlarını korumak 
karda da belirtildiği gibi, emperyalizmin asıl 
yah kıtayı sarmasıydı. Şimdi korktuğu başına 
ferinin birinci yılını doldururkcn Polisario savaşçıları 
Hasan rejimine, Zimbabve kurtuluşçuları lan 
düzenlerine karşı her geçen gün güçlenen silahlı 
gelen haberler batılı emperyalist güçlerin kuklası 
" Kongo ulusal kurtuluş cephesi" savaşçılarının 
Şaba eyaletinde (Katanga) merkezi hükümetin 
Zaire'nin içlerine doğru ilerlediklerini bildirmektedirier. 
I;)rı ol;)n batılı güçler panik içindedirler. Hiç bir 
bu konuda Angola'yı, Küba'yı ve Sovyetler 
para ve politik de5tekle siyah kıtadaki ulusal 
kin bir köprübaşı olarak kullandıkları faşist 
dında nefes tüketmektedirler. Tutucu Hasan 
göndermeye dek vardırmıştır işi. Fransıı tekelci sermayesinin 
ğu tarafından her seçimde biraz daha köşeye 
d'Estaing yönetimi "batının savunulması" bahanesiyle 
kete geçirerek Mobutu'ya lojistik yardım girişimi
Vietnam tli'ü bir uluslararası çatışma ortamına 



ANDARMALARı 
SAVAŞ�ILARI 

muoyuna yutturmaya kalkışması da yine batının oyunları arası�da�ır. Katan
gah jandarmalar hatırlanacağı üzere 19S9/1960'larda emperyalızmm a�rı�cı 
hareketi körükleyerek Koogo' yu. kana buladığı dönemlerde çombe'nı" ıha-
net şebekesine dahil paralı askerlerdi. ülkeyi kıyasıya sömür�n batılı büyük 
maden şirketleri Patrice Lumumba'nın Birleşik ve federatif tezlerine karşı sa· 
ıılık Çombe'"i" yönetiminde ayrımcı Katanga hareketini çıkarmıştı: A�aç 
yurtsever Lumumba'nın halkın ezici oyu ve desteğiyle zafere ulaşan bırleşım-
ci hareketini ijkenin toprakaltı zenginlikıerini" g"örülmemiş bir oranda yo-
ğunlaştığı K�tanga eyaletini federosyondan koparank, engellemekt

,
i . . Batılı 

güçlerin entrikalarıyla BM askerleri, paralı askerlerden oluşan çombe 
.. 
"," Ka

tanga ayrımcı hareketini bastıramadı. lumumba ise, batılı güçlerle ��t ede� 
Kasavubu tarafından Katanga111ara teslim edilerek alçakça katledıldı. Onlu 
"Maden Birliği" tekclinin istediği olmuştu. Bu kez BM 'nin baskısl�la Çom�
yi desteklemekten vazgeçecekti. Böylece Katanga ayrımcı hareketı sona erdı. 
ülke yeniden batı sömürüsü altına girmişti. Oysa Lumum�'nın yaktı�

.
1 �zgü�

lük ", kurtuluş ateşi sönmemişti. 1964 yılında tüm ülkeyı kapsayan buyuk bır 
isyan harek�ti patlak verdi. Başkenti StanleyYille olan bir halk cumhuriyeti 
ilan edildi: Lumumba bjr kez daha zafere ulaşmıştı. çombe yine sahneye Çı
karıldı. Bu kez ABD ve batılı güçlerin tümünden destek görüyordu. Paralı as
kerleriyle genç cumhuriyeti ezdi. Bir süre sonra çombe bir askeri darbeyle ik
tidardan uzaklaştırıldı. Mobutu iş başına getirildi. Mobutu bütW1üyle emper
yalizmin dümen suyunda seyrediyordu. �aşta Angola olmak üzere Afrika'daki 
tüm kurtuluşçu hareketlere karşı cephe aldı. 

Batının Çombe'nin ihanet ordusuyla özdeşleştirmeye büyük özen gös
terdiği Şaba'lı kurtuluşçular, aslında, kolaylıkla anlaşılacağı gibi, gerçek yurt
severlerden oluşmaktadır. Kongo Ulusal Kurtuluş Cephesi adı altında savaşan 
hareketin (F.L.N.C) .macı d. salt Şaba'yı (eski K.tang.) k,ps:ımam.ktadır. 

Şaba11 kurtuluşçular ülkenin tümünü Mobutu ve batılı tekellerın sultasından 
kurtarmaktır. 19 Haziran 1968'de oluşturulan hareketin programının 3 mad
desi, hareketin amaçlarını şu üç temel doğrultuda özetlemektedir. 

"F .L.N.C devrimci ve ilerici bir harekettir. . "F .L.N.C'yi niteleyen gencl ilkeler şunlardır: Bir devrimci kuram, aske(ı 
ve politik bir disiplin, kitlelerle ilişki,dünradaki tüm ÖZ�ii"lükçü ve

. 
k�rt�.

luşç� 
hareketlerle militan dayanışma. Kendisi gibi emperyalızmle, yenı som16gecl-
likle savaşan tüm halk hareketlerini destekleme .. " . 

Kongo Ulusal Kurtuluş Cephesinin lideri Nathanael Lumumba'nın da 
önemle illtını çizdiği gibi hareket sadece Mobutu'nun iliklerine dek satılm'ş, 
soygun şebekesini ülkeden kovmak değil, böylesi rejimieri ülkenin 'başı� mu� 
sallat eden kokuşmuş kapitalist uşaklığı düzenini kökÜf\den yıkmak ", ulkeyı 
gerçek kurtuluşun düzeni sosyalist düzenle donatmaktır. Şaba-'II kurt�luşç.u
lar, görlidüğü üzere, batılı tekellere satılmış Katanph jandarmalar değıllerdır. 
Hedefleri tıpkı Ang�a, tıpkı Mozambik gibi gerçek kurtuluşa kadar savaştır. 
Batılı ka�italist ülkelerin telaşı bu yüzdendir. Şimdiden ikinci bir Angola'yı 
engellemek için ihanet cephesi oluşturmuşlardır. Hazin, ibret verici ol�n başta 
So�eder Birliği olmak üzere tüm Sosyalist ve ilerici dünyanın dest�ğıne �a��ı 
Koreo kurtuluş savaşçılarını ezmek için oluşturulan ihanet cephesınde buyuk 
kapitalist ülkelerin yanında Mao'cu k1iğin de yer almasıdır .. 

RUDE PRAVO : "FARKLI ÖZGÜRLÜK ANLAYıŞLARı, 
BAŞKA DEVLETLERIN ıÇIŞLERINE KARIŞILMASINA 

BAHANE EDILEMEZ." 

Çekoslovakya Komünist Partisi'nin 
günlüX yayın organı Rude Pravo, Dışişle. 
ri Bakanı Bohusla Chnoupek'in, batı ül
kelerinde insan haklan konusunda yürü
tül en anti-komünist kampanyaya ilişkin, 
göıüşlerini yayınladı. 

Bu kampanyanın sosyalist ülkelerin 
ve bu arada Çekoslovakya'nın içişlerine 
kanşmayı amaçladıeıru belirten Chnou
pek şöyle diyor: "Insan hak ve özgürlük
leri konusunda, toplumsal sistem farklı
Iıkl.nndan dogan degişik anlayışlara 
sahip olunması, dieer devletlerin Içişleri
ne karışılması için hiç bir biçimde baha
ne yapılamaz. Böyle bir tutum, Birleş. 
miş Miııetler anayasasına ve genel olarak 
benimsenmiş uluslararası yasal normlara 
aykındır." 

Rude Pravo daha sonra, Çekoslovak 
Dışişleri Bakarunın şu sözlerine yer veri
yor: 

"Ancak, bir devletin, insan haklarını 
açıkça ve sistematik olarak çıenemesi 
ve uluslararası hukukun ve belirli ulus
lararası belgelerin koydugu temel l/kele. 
ri ihlal etmesi halinde, insan hakları ko
nusu sadece bir Iç sorun olmaktan çıkar 
ve uluslararası kamuoyunun haklı Ilgi 
konusu olur. 

"ömeein Güney Afrika Cumhuriyeti' 
ndeki, Rodezya'daki, Şili 'deki, İsrail'de
ki ve başka ülkelerdeki faşist ve ırkçı re
jimler tarafından insan haklanmn açıkça 
çiA:nenmesi gibi durumlar, ,devletler 'ara
sındaki dostça ilişki ve barışçı işbirliei 
ilkelerini yaralamakta ve sonuç olarak 
uluslararası barış ve güvenliei tehdit 
eden çatışmalar yaratmaktadır. Bu yüz. 
den de BM ve onun organlan, söz konu· 
su ülkelerde insan haklannın açıkça Çie
nenmesiyle sürekli olarak ilgilenmekte 
ve bunlara karşı uluslararası düzeyde çe· 
şitli önlemler almaktadırlar: " 

Çe koslovak ya 'nın ve diA:er sosyalist 
ülkelerin, insan haklarının korunmasıyla 
ilgili uluslararası belgeleri onaylamış ol· 
duklannı belirten B. Chnoupek, daha 
sonra şöyle dedi: "Sosyalist ülkelere 
karşı açılan şimdiki düşmanca kampan
yanın bir özelligi, insan hak ve özgürlük
lerine bugün o denli ilgi gösteren ABD 
gibi pekçok Batı ülkesinin, insan haklan 
antlaşmalarını henüz onaylamış olma
maları, üstelik aparteld (ırk aynmı), je· 
nosit ve savaş suçlan gibi konulardaki 
uluslararası anlaşma belgelerini de daha 
imzaJamamış olmalandır." 

SOSY ALlST ENTERNASYONAL, 
EMPERY ALlZMLE BIR KEZ DAHA KOL KOLA GIRDI 

Fransa'nın Z.ire'de meşru haklan için savaşan Şab. ( Katanga) halkına 
karşı, gerici MObutu rejiminin yardımına koşması, Sosyal.ist Entern�y�� ta
rafından ses.sizlikle geçiştirU.:fi. Sosyalist Enternasyonal'ın kOI'JJyla ılgılı top
lantılarında, Fransa'nın kınanması konusunda bir karar alınamadı. Fransa, FilS' 
taki emperyaıizmin işbiriikçisi yönetimin Mobutu hükümetine gönderdiği si
lahlan taşımak üzere kendi uçaklannı ha�laO(hrmış ve bunu bÜl:iiı diiıyaya 
ilan etmişti. Fransa'daki bütün ilerici güçlerin, sol birtik partilerinin, bu saldır
gan politikaya karşı gösterdiği tepki, Giscard iktidarını geriye çark zorunda 
bıraktı. Fakat, emekçilerin yaşamsal çıkarlarının banştan ve bağımsızlıktan 
yana olduğu gerçeğinin böylece bir kez daha kanıtlanması, Sosyatist Enter· 
nasyonal kurmaylarını uykularından uyandırmaya yetmedi. 

.. . Sosyaıist EnternaSyonal'in bu son tutumu, sağ sosyal demokra� y�etı
cilerin, emperyalizmin savaş kışkırtıcılığı politikasını deStekleme çızgısınde 
hala ısrarlı olduklarını gösteriyor. Özellikle Afrika, Sosyalist Enternasyonal 
yönetiminin başlıca yayılma alanı olarak seçtiği bölgeler arasınd� �er aI�or. 
Dünyanın bu bölgesinde ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelelerını kendı te
keline sokma hesapları, Sosyalist Enternasyonal yöneticilerini, kıtanın en geri
ci güçleriyle ilişkilerini yumuşak tutmaya zorluyor. Bu yaydma ve gerici güç
lerle gizli anlaşmalar yapma politikası, dünyanın diğer geri kalmış bölgelerin
de de sürdii"üıüyor. Özellikle Ortadoğu'da. Sosyalist Enternasyonal'e yeni ka
tılan CHP'nin, kuruluşun en sağ kanat liderleriyle yaptığı anlaşmalar, bu ya
yılma politikasına bakalım neler getirecek? 

ORLANDO MILLAS: 

"CUNTA'NIN GöBEK BACI 
KESILMELIDIRI' 

�iU Komünist Partisi Genel Sekreteri 
Luis Corvalan'ın özgürl�üne kavuşması, 
Şili halkının faşist cuntaya karşı müca. 
delesine yeni bir hız kazandırdı. Şili 'li 
bilimsel sosyalistler, ilerici ve yurtsever 
güçler, Halk Blrligi'ni oluşturan parti '" 
örgütler, gizlilik koşullan altındaki çalış· 
malannı bugün daha ileri bir düzeyde 
Sürdürüyorlar. 

Şili Komünist Partisi Politik Büro 
Uyesi Orlando Millas, geçtigimiz hafta 
Fransa'da FKP yöneticileriyle görüşme· 
ler yaptı. Corvalan'ın bu yd içinde, baş
ta George Marchais ile görüşmek üzere 
Fransa 'ya bir gezi yapacaelOln açıklan
dıe. bu görüşmeler sırasında, Orlando 
Millas ülkesindeki durum hakkında açık· 
lamalarda bulundu. Miııas'ın I'Humanite 
gazetesinde yayınlanan açıklamasında, 
cuntayla lşbirligi yapan Hristiyan De· 
mokrat Partinin ve musa! PArti 'nin du
rumuna da deginildi. Faşist terörün bu 
iki örgütü de kapsamına almasıyla, özel· 
likle hristiyan demokratların cuntaya 
karşı bir tutum aldıklarını belirten MiUas 
şöyle dedi: "Diktatörlükle işbirligi ya· 
pan unsurlardan anndıktan sonra, hristi
yan demokratlar. baskılar karşısında ve 
faşizmin reddedilmesi düzeyinde kendi 
birliklerini sa�ladılar. 

"Bu, bizi, onlara şu üç öneriyi yap
maya yöneltti : Diktatörlüeü devirmek 
Için bir anlaşmarun yapılması, diktatör· 
lüeün devrilmesinden sonra uygulanacak 
politika konusunda bir anlaşmanın sae· 
lanması ve demokrasinin yeniden kurul
masından sonra ortaklaşa bir hükümet 
için bir anlaşmarun imzalanması. 

"Kuşkusuz biz bu üç anlaşmanın da 
gerçekleşmesini istiyoruz. Ancak, bun· 
lardan yalnızca birinin ya da Ikisinin im
zalanması da ileri d0e-ru atılmış bır adım 
olacaktır. 

"Ayrıca Halk Birligi"nin ülkedeki bü
tün güçlere, bu anıda hristiyan demok· 
rat/anı '" silahlı kuvvetle ... bir "i,.,di de· 
mokraük görevler platformu" önerdiei
ni hatırlabnak ge ... ldyor. Bu platformda 
şu ilkeler yer alıyor: Bütün poütik tu
tuklular için özgürlük, bütün mahkumlar 
için af, faşistlerin cezalandınıması, ola
�anüstü yasa/ann kaldınlması, siyasi po
lisin daeıtdmu, siyasal partilerin ve sen
dikalann hak '" özgürlüklerinin geri geti· 
rilmesi, yargı organ1mndaki ve silahlı 
kuvvetlerdeki faşist unsurlanrı temizlen
mesi ... .. 

O. Millas, Carter yönetiminin cunta
ya yapılan askeri yardımı kesme kararı 
almasının, her türlü yardımın kesilmesi 
anıaıruna gelmedigini de belirtti. Cunta' 
nın yeni Washington büyükelçisinin, 
Carter tarafından özel görüşmeye kabul 
edilmesini, ABD yönetimi ile cunta ara· 
sındaki baelann devamına örnek olarak 
gösterdi. Millas, aynca, gizli polis örgütü 
DINA'nın da ABD'den gelen ve CIA 
mensubu uzmanlann yardımıyla çalıştı. 
�ını hatırlattı . 

ŞKP Politik Büro Üyesi, ülkenin için
de bulundueu ekonomik kaosa karşı 
başta ABD olmak üze ... birçok emper· 
yaılst ülkenin cuntaya omuz verdieini 
belirtti. Cuntayı destekleyenler arasında 
Fransız, Federal Alman, Güney Afrika 
ve Çin yönetimlerini saydı. Millas, buna 
en kısa zamanda son verilmesini, cunta. 
nın kasalannı besleyen göbek baeının 
kesilmesini istedi. 

Olkede "kayıp" olarak gösterilen si· 
yasal tutuklu sayısının 2.6oo'e ulaştı�ını 
açıklayan Orlando Millas, geçen 11 Ey. 
lül'de de, Parti 'nın Merkez Komitesi üye
lerinden Marta Ugarte'nin, koUan ve ba· 
caklan kesilmiş durumdaki cesedin:n 
bulundu�unu hatırlattı. 
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ordusuyla özdeşleştirmeye büyük özen gös
aslında, kolaylıkla anlaşılacağı gibi, gerçek yurt

Ulusal Kurtuluş Cephesi adı altında savaşan 
Şaba'yı (eski K.tang.) k,ps:ımam.ktadır. 

tümünü Mobutu ve batılı tekellerın 
:ı

tekellerın 
:ı

sultasından 
oluşturulan hareketin programının 3 mad

temel doğrultuda özetlemektedir. 
bir harekettir. . ilkeler şunlardır: Bir devrimci kuram, aske(ı . aske(ı . 

ilişki,dünrilişki,dünrilişki,dün adaki tüm ÖZ�ii"lükçü ve
. 
k�rt�.�.�luşç� 

Kendisi gibi emperyalızmle, yenı som16gecl-
destekleme .. " . 

Cephesinin lideri Nathanael Lumumba'nın da 
sadece Mobutu'nun iliklerine dek satılm'ş, 

kovmak değil, böylesi rejimieri ülkenin 'başı� mu� 
uşaklığı düzenini kökÜf\den yıkmak ", ulkeyı 

� 
ulkeyı 

� � 
ulkeyı 

� 

düzenle donatmaktır. Şaba-Şaba-Şaba'II kurt�luşç.u
satılmış Katanph jandarmalar değıllerdır. 

�
değıllerdır. 

� .değıllerdır. .

tıpkı Mozambik gibi gerçek kurtuluşa kadar savaştır. 
yüzdendir. Şimdiden ikinci bir Angola'yı 

oluşturmuşlardır. Hazin, ibret verici ol�n başta 
Sosyalist ve ilerici dünyanın dest�ğıne 

�
ğıne 

� �a��ı 
ezmek için oluşturulan ihanet cephesınde 

�
cephesınde 

�
buyuk 
�

buyuk 
� ��

buyuk 
��

k1iğin de yer almasıdır .. 

: "FARKLI ÖZGÜRLÜK ANLAYıŞLARı, 
DEVLETLERIN ıÇIŞLERINE KARIŞILMASINA 

BAHANE EDILEMEZ." 

Partisi'nin 
Dışişle. 
batı ül

yürü
ilişkin, ilişkin, ilişkin

ülkelerin 
içişlerine 

Chnou
özgürlük

farklı
anlayışlara 

Içişleri
baha

Birleş. 
olarak 

normlara 

Çekoslovak 
veri

haklarını 
çıenemesi çıenemesi çıenemes

"ömeein Güney Afrika Cumhuriyeti' 
ndeki, Rodezya'daki, Şili 'deki, İsrail'de
ki ve başka ülkelerdeki faşist ve ırkçı re
jimler tarafından insan haklanmn açıkça 
çiA:nenmesi gibi durumlar, ,devletler 'ara
sındaki dostça ilişki ve barışçı işbirliei 
ilkelerini yaralamakta ve sonuç olarak 
uluslararası barış ve güvenliei tehdit 
eden çatışmalar yaratmaktadır. Bu yüz. 
den de BM ve onun organlan, söz konu· 
su ülkelerde insan haklannın açıkça Çie
nenmesiyle sürekli olarak ilgilenmekte 
ve bunlara karşı uluslararası düzeyde çe· 
şitli önlemler almaktadırlar: " 

Çe koslovak ya 'nın ve diA:er sosyalist 
ülkelerin, insan haklarının korunmasıyla 
ilgili uluslararası belgeleri onaylamış ol· 
duklannı belirten B. Chnoupek, daha 
sonra şöyle dedi: "Sosyalist ülkelere 
karşı açılan şimdiki düşmanca kampan
yanın bir özelligi, insan hak ve özgürlük
lerine bugün o denli ilgi 

yönetiminin başlıca yayılma alanı olarak seçtiği bölgeler 
Dünyanın bu bölgesinde ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelelerını 
keline sokma hesapları, Sosyalist Enternasyonal yöneticilerini, 
ci güçleriyle ilişkilerini yumuşak tutmaya zorluyor. Bu yaydma 
lerle gizli anlaşmalar yapma politikası, dünyanın diğer geri 
de de sürdii"üıüyor. Özellikle Ortadoğu'da. Sosyalist Enternas
tılan CHP'nin, kuruluşun en sağ kanat liderleriyle yaptığı 
yılma politikasına bakalım neler getirecek? 

ORLANDO MILLAS: 

"CUNTA'NIN GöBEK BACI 
KESILMELIDIRI' 

�iU Komünist Partisi Genel Sekreteri 
Luis Corvalan'ın özgürl�üne kavuşması, 
Şili halkının faşist cuntaya karşı müca. 
delesine yeni bir hız kazandırdı. Şili 'li 
bilimsel sosyalistler, ilerici ve yurtsever 
güçler, Halk Blrligi'ni oluşturan parti '" 
örgütler, gizlilik koşullan altındaki çalış· 
malannı bugün daha ileri bir düzeyde 
Sürdürüyorlar. 

Şili Komünist Partisi Politik Büro 
Uyesi Orlando Millas, geçtigimiz hafta 
Fransa'da FKP yöneticileriyle görüşme· 
ler yaptı. Corvalan'ın bu yd içinde, baş
ta George Marchais ile görüşmek üzere 
Fransa 'ya bir gezi yapacaelOln açıklan
dıe. bu görüşmeler sırasında, Orlando 
Millas ülkesindeki durum hakkında açık· 
lamalarda bulundu. Miııas'ın I'Humanite 
gazetesinde yayınlanan açıklamasında, 
cuntayla lşbirligi yapan Hristiyan De· 
mokrat Partinin ve musa! PArti 'nin du
rumuna da deginildi. Faşist terörün bu 
iki örgütü de kapsamına almasıyla, özel· 
likle hristiyan demokratların cuntaya 
karşı bir tutum aldıklarını belirten MiUas 
şöyle dedi: "Diktatörlükle işbirligi ya· 
pan unsurlardan anndıktan sonra, hristi
yan demokratlar. baskılar karşısında ve 
faşizmin reddedilmesi düzeyinde kendi 
birliklerini sa�ladılar. 

"Bu, bizi, onlara şu üç öneriyi yap
maya yöneltti : Diktatörlüeü devirmek 
Için bir anlaşmarun yapılması, diktatör· 
lüeün devrilmesinden sonra uygulanacak 
politika konusunda bir anlaşmanın sae· 
lanması ve demokrasinin yeniden kurul

"Ayrıca Halk 
tün güçlere, bu 
rat/anı '" silahlı kuvvetle 
mokraük görevler 
ni hatırlabnak ge 
şu ilkeler yer alıyor: Bütün 
tuklular için özgürlük, 
için af, faşistlerin 
�anüstü yasa/ann 
lisin daeıtdmu, 
dikalann hak '" özgürlüklerinin 
rilmesi, yargı organ
kuvvetlerdeki faşist 
mesi ... .. 

O. Millas, Carter 
ya yapılan askeri 
almasının, her türlü 
anıaıruna gelmedigini 
nın yeni Washington 
Carter tarafından 
edilmesini, ABD 
sındaki baelann 
gösterdi. Millas, aynca, 
DINA'nın da ABD'd
mensubu uzmanlann 
�ını hatırlattı . 

ŞKP Politik Büro 
de bulundueu ekonomik 
başta ABD olmak 
yaılst ülkenin cuntaya 
belirtti. Cuntayı 
Fransız, Federal Alman, 
ve Çin yönetimlerini 
en kısa zamanda 
nın kasalannı besleyen 
kesilmesini istedi. 



öMER POLAT'LA SöYLESi 
. "PARTILI OLMAK S.".NATÇIYA YETENECININ ÖTESI

NE GIDEN BIR IŞIK TlJTAR. KONGRE KARARLARı SENI 

DAHA UZACI GöRMEYE ZORLAR. YARATıCıLICIN ARTAR, 

TOPLUMUN GERISINDE KAUP YAZAN OLMAZsıN', PARTILI 

OLMAK SENI YICINLARLA BAC KURMAYA Gö:rÜRÜR: 
FABRIKAYA GIRERSIN. ıŞÇiNIN YI R�IDÖRT SAATINDE 
OLURSUN. YENI OKUYUCUNLA KURACACIN BAC SENI 
DAHA Iyiyi YAZMAYA GÖTÜRÜR. BU SEFER ONLARıN 
KORKULARJNI, KÖTO YANLARıNı, ıYI YANLARıNı YA
ZARSIN. KUYRUKLARINA TAKILMAKTAN ISE SENI PARTI 
AlıKOYAR. ÇONKO PARTI yıCINLARA YOL GÖSTEREN-
DIR". 

' 

• Dilan adlı yapıhnlZ.la "1977 Mada· · 
ral, Roman Odülii"nü kazandınız. Once 
kutlarız. Dilan adlı bir kiirt kızının sev
dasından yola çıkarak bir aşireti anlatı· 
yorsunw:. Neden böyle bir konuyu seç· 
onizr 

• Hiç 'anlatılmadı da ondan. Gerçi 
anlatmaya çalışanlar oldu. Kimi, Osman
lı gidip Cumhuriyet geldi�inde, Doğu 'yu 
Do�u de�işti dife anlattı. Kimi de Ge. 
nel Kunnayın arşivinden yararlanarak 
Dolu'nun romanını yazmaya çalıştı. 
Dolu'ya gitmeden, orada yaşamadan. 
Kimi de Do�u'yla ilgili duydu�u ilginç 
bir olayı roman diye yazdı. Daha do�ru
su bir yılın olaylar dizisi roman diye an· 
tatıldı. Doeunun insanı, onuri acısı, sev
dası, çektili zulüm anlatılmadı. Ben Di
lan 'da işte bu insanlanmızın acısıyla bi· 
raz da sevdalannı anlatmaya ÇalIŞt�. 

• Çoğunlukta köy romonlanmızda 
ilUOnlar .11 bir biçimde antahlır. Ya çok 
iyi, ya çok kötü. Ama .iz Dilan 'da ağa· 
nın oğlu Paşo 'Yu anlahrken bu şemadan 
uzaklaşıyonunuz. Bu konuda ne dersi· 
niz? 

• Paşo da bir insan. Iyi yanından da· 
b. çok kötü yaru olan bir aj!a o�lu, Iyili. 
ei insan oluşundan, kötü y'atu ise aealık 
kunımundan geliyor. Biz diyoruz ki, 
a'�alık kurumu olmasaydı, ya da Paşo 
ata oAlu olmasaydı bu kadar kötü olma· 
yacaktı, Suçlu o de�il, kurum, çünkü 
ona çocuklueunu yaşatmayan, onu yü-

rumeye başladıeı andan beri di�er ço
cuklardan ayıran, konuk soCralannda 
büyük bir adammış gibi sofraya oturtan, 
geceleri ise gizlice odasında çelik çomak 
oynatan, önüneie hularrilan el pençe dur
durtan alaJık. Onu kötü eden de bu. An· 
latmak gereeini duymamlZ da buncian. 
Ezilen köylüler bir gün işçi sınırı önder
lieindeki sınıf mücadelelerinde aealık 
kurumunu ortadan kaidırdık1annda sa· 
dece kendilerini deeil onlan da kurtara· 
cakJar. 

• Kero en çok ezilen bir emekçi. O
nun iyi ve kötü yanlan ise birbiriyle at 
başı gidiyor. Bu konuda ne dersiniz ? 

• Hak.lısınız. Kero'nun da iyi ve kö
tü yanlannın varhA:ında suçlu gene top
lumsal yapı. Onu kötü planlar kurdurt· 
maya götüren gene aealık kurumu. Kero' 
ya ist bi kurum Paşo'ya venHeinin tersi� 
ni veriyor: Kırk yaşına geldiei halde onu 
adam yerine koymuyor. En çok onu ezi· 
yor. Ve Kero'la kötü olmak bir çeşit 
kurtuluşa doeru gidiyor, ama bu onu af
fettirmez. İyi yanlan ise ezilmesinin ge· 
tirdi�i bir zorunluluk, A�alık kurumu· 
nun ortadan kalkmasıyla ezilenin de or· 

o' tadan kalkacaeınısezinlemesi en iyi yanı. 

• Diian 'a gelince: Biz de alışılmışın 
öıeıinde bir ıevda uar. Bugüne kadar ge
nellikle yazılanlann tersi. Göz göze gel· 
mekk, açıklanamayan bir nedenle değil 
de elle tutulur bir nedene dayalı seuda 
uar. Bunun üzerinde durur musunuz? 

, , 
• Başlarda Dilan hem a�arun ogluna 

hem de hulam Mirkan'a ilgi duymakta
dil. Bu ikili ilgi onu sevmekten çok onur· 
landınyor. Çünkü peşinde dolaşanlann 
biri a�a oRlu, öbürü ise köyün en iyi de
likanlılanndan biridir. ış se'çime geldi. 

'�inde Dilan seçimini do�ru yapar. Aga. 
nın ogluyla evlenmeyi düşHnmez. Çünkü 
Paşo olsa olsa bir yıl onun olacaktır. 
Sonra babası, veya kendi ist�j sonucu 
başka kanlar alacaktır. Bu böyle ola gel· 
rpiştir aga1lgın zagonunda. Ama Mirkan' 
La evlenirse Mirkan onun olacaktır. ışte 
sevda bu seçimle birlik başlar. Eli dahi 
eline degmediA:i Mirkan onun ugnına 
kaçakçllıga gider. Başhk parası için. Di· 
lan ilk defa insan yerine koyulmanın ta· 
dını, mutlulugun.u tatmakt.adır. ışte onu 
sevda yoluna sokan da bu duygudur. 

. • Ağrı 'lı olduğunuzu biliyorum. Pe· 
ki oralara gittiğin izde nasıl karşılanıyor· 
sunuz, yazdıklarınlZl okuyo�lar mı? 

• Aealann dışında olanlar çok iyi 
karşılıyorlar. Seviyorlar, benimle övünü· 
yorlar. Bu çok güzel bir şey. Herşeyimi 
borçlu oldueum insanlanma karşı göre
vimi az da olsa yapmış olmanun karşıtı
�ını fazlasıyla vermeleri çok güzel. 0ku· 
malanna gelince: Çok okuyorlar. Köy
lerde bile i okuma bilenler okuma bilme
yenlere okuyorlar köy odalannda . .  Eski
den Siret (Hz. Ali 'nin cenklerini anlatan 
acem düzmesi)' okurlardı. Aen'ya geçen 
kış gittieimde Dilan yeni çıkmıştı. Ço· 
cuklann bile elinde Dilan vardı. Beni bir
birlerine gösteriyorlardı. lGmi eııerime 
sanlıyor, öpüyordu. Eskiden bunu Aen' 
ya gelen artistiere yaparlardı. Ama artık 
onlara uzaA:ım. Yılda bir gönneye git. 
rnek de hasret gidenTÜyor. AnlayacaA:tnlZ 
iki parçaya bölündüm. Yarım burda, ya· 
nm orda. Çünkü burda da zulüm var. Kı
lık de�iştiren a�alar burda daha çok. 
Hem daha zulümkar. 

• Yani şimdi buradaki "ajtalan "  mı 
yazacak.ınız? 

• Çok istiyorum. Ama zor. Doeu 'yu 
yazmak öyle bir ydın işi de�ildi. Orda 
geçen otuz ydırnın işiydi. Sonra feoda
lizm içinde insan daha duru, anlaşılması 
daha kolay. Ço�unu yüzüne bak tanı. Git 

Doeu 'da bir kahveyt' gir, bu aea, bu hu
lam, bu memur diye say. Ama burda? 
Burda insan daha kanşık. Korkular, acı
lar, kinler daha sak.1ı. Muhbir bilinmiyor, 
ezenler işlerini daha bir ustaca sürdürü
yorlar. Orda aeal'!ın 'yücelieini anJatan 
birkaç yardakçı yok. Burda büyük gaze· 
teler, sinemalar, televizyonlar var. 

Kapitalist ilişkiler var uzun sözün kı
sası. FeodaJizmden daha zalim, daha acı
masız. Aealann yerini burjuvazi almış. 
Hulanun yerini de yüzbinlerce işçi. Bu-

. rada öyle bizim Doeu'daki gibi hulamla 
aea bir köyde otunnuyorlar. Ikisini bir 
arada '"görmek İsa'nın gökten indiRini 
gömıek gibi birşey. Buranın beyleri bU· 
medieimiz yerlerde oturuyorlar. Bil ki 
Olimpos'da. İşçiler ise fabrikalarda, ima
ıathanelerde. Ben ise ikisine de uzakta 
oturuyorum. Aİna' işin içine girmek ge
rek. Ya Olimpos'a çıkmak, ki oraya çık
maya gücümüz yetmez, ya fabrikalara, 
yani işçi sınıfının arasına girmek. Hem 
burdaki işçiler öyle bizim hulamlara 
benzemiyorlar. Kero gibi kurtuluşu Kör
oeıu olmakta gören yok. Sınıf mücadele· 
si diyorlar, partimiz diyorlar. ışte işçile
ri yazmanın yolu da bu iki yoldan geçi
yor. Yani, birincisi, onlann sınıf müca
delelerinin yanında olmak, ikincisi ise 
partili olmalt. 

• Bu ikisinden başka yol yok mu -
sizce? 

• Var. Evde oturmak var. Küçük 
burjuvaya işçi tulumu giydirip onu işçi 
diye anlatmak var. Dunnadan hayal kur· 
mak, ardından roman yazmak var� Ama 
bu yolun sonu var. Büyük bii uçurum 
hem de. Ben işçi romanınınyazılınasım 
önceki iki yolda görüyorum. Partili ol
mak sanatçıya yeteneeinin ötesine giden 
bir ışık tutar. Kongre kararlan seni dib. 
uzatı görmeye zorlar. Yaratıcıhim artar. 
Toplumun gerisinde kalıp yazan olmaz· 
sın. Partili olmak seni yı�ınlarla bat kur· 
",aya götürür. Fabrikay. girelSin. Işçi. 
nin yirmidört sutinde olursun. Yeni 
okuyucunı. kuraca�ın ba� seni daha iyI
yi yazmaya cötüıür: Bu sefer omann 
korkulannı, kö� yanlannı, iyi yanlannı 
yazaısın. Kuyruklanna takıbnaktan ise 
seni parti alıkoyar. çünkü parti yı�ınlanı 
yol gösterendir. 

YALGIN GETiN'i KAYBETTiK 
NEZIH DANYAL , , 

Geçtiğimiz hafta büyük karikatiicü Yalçın Çetin'i genç yaşta yitirdik. 
( 1934). Daha 1976 yılı sonlarında Gabrova (Bulgaristan) mizah ve hiciv evi ta· 
rafından dünyanın en iyi yüz modern karikatürcüsiiıden biri seçilmişti. En ve
rimli dönemindeydi Yalçın Çetin. Konu ve çizgide sürekli kendini yenileyen 
bir brikatür anlayışı vardı. Son çizgileri Karagöz tipinin karikatüre uygulama
SI'ydı. . 

1960'dan sonra sınıfsal çelişkilerin belirlenmesi sürecinde Yalçın Çetin, 
işçi ve emekçi sınıflardan yana karikatür çizmeyi görev bildi. Yeni çıkan kita· 
bl 'OOSYA'da bu özelliği Çetin Altan tarafından şöyle tanımlanıyor: 

"Karikatürü yolculuklarda vakit geçirmek için bakılan eğlence dergile. 
rinden çıkarıp sınıfsal bir savaşın silahı olarak bilemekle dahi yetinmeyi az 

gördü de, kimsenin üyesi olmaya kolay yanaşamadığı Işçi Partisi'ne girdi." 
1947 yıl ından beri karikatür çizen Yalçın Çetin, yurt içinde kazandığı 

ödUllerden başka karikatürleri dünya güldürü müzelerine de alındı. (Gabrova. 
Tolenıino) 

Uzun yıllar Almanya'nın Münih şehrinde çizgi film çizeri olarak çalıştı. 
Yurda döndüAünde kendine özgü çizgisiyle yaptığı çizgi filmler yurt içinde ol· 
duAu kadar yurt dııında da baıarılar kazandı. (Fransa, Ispanya) 

Yalçın Çetin karikatür emekçisiydi. Son arzusu karikatür kitabi 'OOS· 
YA 'yı basılı görmekti. Gördü son kitabını ve bizlere bıraktı özgün çizgilerini. 
O'nun için 'karikatürle doAdu, karikatürle yaşadı, karikatürle öldü, ama işçi 
ve emekçi sınıfların yanında yerini alarak' diye yazılmalı. Kitapları "VATAN 
MILLET SAKARYA", "DOSVA" bunun kar"ıdır. Valçın AAabeyi unulma· 
yacaAIz, 
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arşivinden yararlanarak 
çalıştı. 

yaşamadan. 
duydu�u ilginç 

Daha do�ru
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acısı, sev
Ben Di

acısıyla bi· 
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da Paşo 
kadar kötü olma· 

kurum, çünkü 
onu yü-

dece kendilerini deeil onlan da kurtara· 
cakJar. 

• Kero en çok ezilen bir emekçi. O
nun iyi ve kötü yanlan ise birbiriyle at 
başı gidiyor. Bu konuda ne dersiniz ? 

• Hak.lısınız. Kero'nun da iyi ve kö
tü yanlannın varhA:ında suçlu gene top
lumsal yapı. Onu kötü planlar kurdurt· 
maya götüren gene aealık kurumu. Kero' 
ya ist bi kurum Paşo'ya venHeinin tersi� 
ni veriyor: Kırk yaşına geldiei halde onu 
adam yerine koymuyor. En çok onu ezi· 
yor. Ve Kero'la 
adam yerine 

Kero'la 
adam yerine koymuyor. 

Kero'la 
koymuyor. 

kötü olmak bir çeşit 
kurtuluşa doeru gidiyor, ama bu onu af
fettirmez. İyi yanlan ise ezilmesinin ge· 
tirdi�i bir zorunluluk, A�alık kurumu· 
nun ortadan kalkmasıyla ezilenin de or· 

o' tadan kalkacaeınısezinlemesi en iyi yanı. 

• Diian 'a gelince: Biz de alışılmışın 
öıeıinde bir ıevda uar. Bugüne kadar ge
nellikle yazılanlann tersi. Göz göze gel· 
mekk, açıklanamayan bir nedenle değil 
de elle tutulur bir nedene dayalı seuda 
uar. Bunun üzerinde durur musunuz? 

�ını fazlasıyla vermeleri çok güzel. 0ku· 
malanna gelince: Çok okuyorlar. Köy
lerde bile i okuma bilenler okuma bilme
yenlere okuyorlar köy odalannda . .  Eski. .  Eski. .  
den Siret (Hz. Ali 'nin cenklerini anlatan 
acem düzmesi)' okurlardı. Aen'ya geçen 
kış gittieimde Dilan yeni çıkmıştı. Ço· 
cuklann bile elinde Dilan vardı. Beni bir
birlerine gösteriyorlardı. lGmi eııerime 
sanlıyor, öpüyordu. Eskiden bunu Aen' 
ya gelen artistiere yaparlardı. Ama artık 
onlara uzaA:ım. Yılda bir gönneye git. 
rnek de hasret gidenTÜyor. AnlayacaA:tnlZ 
iki parçaya bölündüm. Yarım burda, ya· 
nm orda. Çünkü burda da zulüm var. Kı
lık de�iştiren a�alar burda daha çok. 
Hem daha zulümkar. 

• Yani şimdi buradaki "ajtalan "  mı 
yazacak.ınız? 

• Çok istiyorum. Ama zor. Doeu 'yu 
yazmak öyle bir ydın işi de�ildi. Orda 
geçen otuz ydırnın işiydi. Sonra feoda
lizm içinde insan daha duru, anlaşılması 
daha kolay. Ço�unu yüzüne bak tanı. Git 

yor. Yani, birincisi, 
delelerinin yanında 
partili olmalt. 

• Bu ikisinden 
sizce? 

• Var. Evde 
burjuvaya işçi 
diye anlatmak var. Dunnadan 
mak, ardından 
bu yolun sonu 
hem de. Ben 
önceki iki yolda görüyorum. 
mak sanatçıya yeteneeinin 
bir ışık tutar. 
uzatı görmeye zorlar. 
Toplumun gerisinde 

görmeye zorlar. 
gerisinde 

görmeye zorlar. 

sın. Partili olmak 
",aya götürür. Fabrikay. 
nin yirmidört 
okuyucunı. kuraca�ın 
yi yazmaya 
korkulannı, kö� 
yazaısın. Kuyruklanna 
seni parti alıkoyar. 
yol gösterendir. 

YALGIN GETiN'i KAYBETTiK 
, , 

karikatiicü Yalçın Çetin'i genç yaşta yitirdik. 
yılı sonlarında Gabrova (Bulgaristan) mizah ve hiciv evi ta· 

modern karikatürcüsiiıden biri seçilmişti. En ve
Yalçın Çetin. Konu ve çizgide sürekli kendini yenileyen 

çizgileri Karagöz tipinin karikatüre uygulama

çelişkilerin belirlenmesi sürecinde Yalçın Çetin, 
karikatür çizmeyi görev bildi. Yeni çıkan kita· 
Altan tarafından şöyle tanımlanıyor: 

rda vakit geçirmek için bakılan eğlence dergile. 
savaşın silahı olarak bilemekle dahi yetinmeyi az 

olmaya kolay yanaşamadığı Işçi Partisi'ne girdi." 
karikatür çizen Yalçın Çetin, yurt içinde kazandığı 

dünya güldürü müzelerine de alındı. (Gabrova. 

Münih şehrinde çizgi film çizeri olarak çalıştı. 
Yurda döndüAünde kendine özgü çizgisiyle yaptığı çizgi filmler yurt içinde ol· 

baıarılar kazandı. (Fransa, Ispanya) 



LENiN 107 YAŞıNDA 
Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'

nin önderi Viladimir ııyiç Lenin, 
22 Nisan 1870'de doğdu. Devrim
de 47 yaşındaydı. Dugün5e onun 
yüzyedinci yaşından söz ediliyor. 
Bu sadece anma amacıyla, etkileyi
ci, coşkulandırıcı olması için söy
lenmiş bir söz değil. Lenin, Mark
sizmin devrimci ruhunu, yaratıcı 
Özünü kavramış, onu emperyalizm, 
proleter devrimleri ve sosyalizmin 
kuruluşu koşullarma uygularınş 
olmasıyla günümüze ulaşıyor. Bu
günün .., geleceğin mücadelelerine 
ıŞık tutuyor. 

Lenin, bir de, Marksist parti ku
r:ı.nım olgunlaştırmasıyla, "yeni 
tip bir Marksist parti "nin yaratıcısı 
ve önderi oluşuyla bilimsel sosya
list kuramın ve eylemin geliştiril
mesinde benzersiz bir yer alıyor. 
Burada L.I. Brejnev'in O'nun yit
züncü doğum yıldönümünde yaptı
ğı konuşmada belirttiği gibi, le
nin 'in partisinin üyeliklerin yeni
lenmesi sırasında 1 numaralı üye 
kartım ona ayırmasının anlamı da 
ortaya çıkıyor. 

Günümüzde, sosyalist ülkelerde 
olduğu gibi kapitalist ülkelerde de 
Lenin 'in yaşamım, kişiliğini, mit
cadelelerini, düşüncelerini konu 
edinen, onlardan yola çıkan, on
lara dayanan sayısız bilim ve sanat 
eseri üretiliyor. Dünya dillerine en 
çok çevrilen, en çok okunan ya
zarın Lenin olduğunu, 8irleşmiş 
Milletler kaynakları belirtiyor. Le
nin'in eserleri kapitalist ülkebde, 
bwjuva bilim çevrelerinde bile 
dikkatle, enine boyuna inceleni
yor; kapitalist ülkelerin üniversite
lerinde resmi eğitim programların-

Alknu 'nin Arolı� 191Z'dc Sovyet Iwıllt.na anrtDlan olaralt BnjMU.,Öftdc,.. 
dili Lem," biiıtü.. 

da yer alıyor. 
Bütün bu nedenlerle ve öğreti

lerinin pratiğin sınavından her de
fasında güçlenerek çıkmasıyla, 

dünya proletaryasımn mücadeleleri 
sonunda hayata geçirilmesiyle le
nin, en başarılı öğrencisi olduğu 
bilimsel sosyalizmin kuruculan 

Marx .., Engels'le birlikte dünya 
sosyalist hlreketinin kılavuzu .., 
esin kaynağı olmakta devam edi
yor. 

sosyalist ülkelerde 
kooperatifcilik üzerine 

r. karalar - z.üsküı 
syulemezov - minkO\/' -boczar 

biarzanek - niki - kowatak 
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BAGlItIS/ZLIK 
DEItIOKRASi 
SOSYALiZitl 

içiN 

Bağımsızlık. demokrasi. sosyaLizm müca

delesinde bir haftalık gazete daha yayın Imya

tına atıldı. " Bağımsızlık. Demokrasi. Sosya

lizm için GÖREV"in ilk sayısı geçtiğimiz haf
ta içinde çıktı. Ilk sayısı i 00.000 adet basılan 

GÖREV işçi sınıfının ve emekçi köylülerin 

bağımsızlık. demokrasi. sosyalizm mücadele-

SOSYALiZM BAYRAGINI MECliSE DiKELiM 
sinde :.ırayacakları. ba�vurac.1kları bir haber
yorum gazeıcsi olarak amaçlandI. 

GÖREV'ilı sahipliği ve yazı işleri ıııüdürlü
ğünü. gazeteci Varlık Özıııenek yapıyor. GÖ
REV'in ilk sayısında, Türkiye Işçi Partisi Ge
nel Başkanı llchicc Boran'ın bir mesajı ilc bir
likte TıP Genci Sekreteri Nihat Sargın'ın 

"Gün Hesap Sorına Günüdür" başlıklı yazısı 
yer alıyor. 

Nihat Sargın'ın yazısını Y Ü R Ü Y Ü Ş  okur
ları için aynen aktarıyoruz. 

Y Ü R Ü Y Ü Ş .  bağımsızlık. demokrasi. sos
yalizm için GÖREV'e yayın hayatında başan
lar diler. 

Gün, hesap sonna günüdür 
MC'nin miman ve AP'nin lideri başbakan Demi· 

rel önıimuzdeki seçimJer için "hesaplaşma" deyimini 
kullanm.Jş. Kimin kimle heaaplaşacatı konusunda ileri 
Mdukleri bir yana deyim yerindedir, doA:rudur. He
saplar adamakıllı birikti. HesaplaşacaitJz; hepsinin bir 
bir hesabını soraca�ız. 

Hergiın gencecik çoculUanmlZln kurşunJanmul
nın, bir türlü bulunamıyan katillerinm hesabıN .ora
ca�12. Katilleri yakaJanmadıkça mez.arlanaçık kalacak 
aziz ölülerimizin hesabını soraca�ız. 

Devlet malı deniz, yemiyen domuz diyenlerden, 
bunu kendilerinin amentusu haline getirenJerden, ye
ten kardeş kollayıcıJanndan, Bunlayı mobilya diye 
YUtlunnak. isteyenlerden, çimento yolıuzlutunu orta
ya atlı diye dönüp dolaşıp ortaya atanlan ifade üıtü
ne ifade venneye zorlayan1ardan, uçak .kandaJcile
rinden, bunu örtbas etmeye niyetlenemerden he
.ap soraca�z. 

Trilyoıılara dilimizi a!ıştlralım deyip kalpazan gibi 
dunnadan para basanlardan, cebimizdeki üç be, kuru· 
şumuu, ailemizin nalakasına göz dikenlerden, ,erçek 
ücretlerimizi düşürmeye kaJkışanJardan he .. p .oraca· 
tız. 

Hergün artan hayat pahallhtının, artan geçim sı
kıntlmızın, yok pahuına giden ürünümüzün, aracılann 
teCeeilerin elinde kaJışımızın hesabını .oracaRız. 

Birkaç kişiye gÖltennel ik tapu verip toprak re· 
tonnu yaptık diyenlerden, konut me&eleıini halledi· 
yoruz diye övünenlerden, aRalarda kalan topra Rımı
zın, yaktınlan gecekondumuzun hesabını .oraeaRız. 

ırkçı şoven bukılarla karakoUara çekilen, dövü
len, horlanan, yerlerinden yurtlanndan edilen yurt· 
taşlanmızın hesabını .0raeaA"ız. 

Gözü doymamı,lıkla çarçur edilen milli serve· 
timizin, dışanya akan milyonlann heaabıru 10raeaA"ız. 

Mah keme kararlannı hiçe .. yanlardan, devlet da· 
irelerini Caşistlerle dolduranlardan, komando denilen 
gözü dönmü, katiller çete.i bealeyicilerinden, heaap 
.oracaRız, sürgünlerin kıyımlann, ekmekle oynamaIa
nn hesabını soraeaRız. 

tki paralık edilen milli itibanmızın, ij.aIerin, ikili 
anla,malann, NATO'lann, CENTO'lann, Enerji ajans
lannın hesabını loncaRız; uA"runda bunca kan döküle
rek elde ettiRimiz uluw baRıınsızlıA"lnuzın hesabıru 
.oracaRız. 

12 Mart şaqakçılanndan, boynunakadar ıuya 
gömütüp itkence görenlerin, elektriRe tutulanlann, 
zmcire vurulanJann, ıorguıuz ıualıiz zindanlara 
tıkılan günahattıann heıabını loracaRıı; hem ü,tüne 

sünger çekmeden soncaRız. Bütün bunların bq so· 
rumlulann., işkeneecibaşıJannl listelerinin baş köşe' 
lerine oturtanlardan hesap soraca�ız. 

BüLün MC'eilerden, yandaş ve omuzdaşlanndan 
birbir hesap soneaRız. Köyümüze, işyerimize geldik' 
lerinde, Ulıve t.oplanttlannda, miting alanlannda ha· 
la ne yüzle karşımıza çıkabildiklerinin hesabını so· 
racaQu; asu hesabımıza seçim günü oylanmızla ıora· 
ca�ız. 

Ama hesap sonnadan hesap sormaya fark var. Da· 
ha geçen gün Türkiye Büyük Millet Meclisinde tam he
sap sonnanın, suntanın, rüşvetin hesabının sorulması· 
nın slrasıydL Bütün muhalefet. hatLa iktida.r ortaRı 
MSP bile o gi.ın Mecliste lam kadro olarak hazır bulu· 
nacaklannı, Demirel 'den hesap soraeaklannt tantana 
ile ilan etmişlerdi. Sonra ne oldu, kendi adaylık dert· 
lerine düştüklerinden Meclisin semtitıe bile uRramadl· 
lar, ço�unluk saelanamadı bir turlü. Ama biz, maaşla· 
nnı artllmlanın bir yolunu, kolayını bulunca nasıl ik· 
tidar muhaJefel demeden el ve gönül birliRiyle bir çır· 
pıda istenen çolunlulu saıllayıp karar alıverdiklerini 
ibretle izlem iştik, daha unutmadık. Ne ana muhaleCet 
CHP'nin, ne de yavru muhalefetin vaktiyle 15 Türkiye 
Işçi Partili millel"Ye kilinin yaptıılını yapamadıılında 
herkes birleşik. 

HAFTAlıK SiYASi HABER VE YORUM DERGiSi 
S.hlbl: 

Nlh.t SARGIN 

Gınel Vıyın Vonılmını: 

Oımın SAKALSI Z 

vııı 1 .11'1 Müdü,ü: 

Mılin CUl.HAOCLU 

Tıknlk Sık,ıtı,: 

VöNETI M :  

Konu, Sok. IS/II Kızılıy 

ANKARA Tel: 1 14511) 

ISTANBULBÜROSU; 

Plyl,lolI C.d. 21/1 Cembfl'IIU$ 

ABONE KOSULLARI: 

VIIIik: 200 TL 

6 Aylık: 100 TL 

Bugün hesap ıora.rken bunlan da gözden uzak 
tutmayacaRız elbet. Türkiye l.şçi Partisi'nin seçime 
katılmasıyla işçi ve emekçi sınıflannuzın, hesap 'oru
lacak her konuda yanından yöresinden bile olsa hiç
birine bulaşmamış, elleri tertemiz, üsteli k  hesap ıoru
lacakların gadrine, hLŞm.ına uRramış yıllarca yok yere 
içerde kalmış kendi has evlaUan eliyle dolrudan he
sap ıonnaktadır. 

Evet, hesap lonc.Rtz. IRneden ipliRe bir bir he
sap soracaRız. Uzun yıllar zoraki aradan sonra işçi at
nı(ının bilimsel sOfiYalist partisi Türkiye Işçi Partiai'
nin seçimlere katılmasıyla 1977 Haziran genel seçim· 
leri son ve kesin hesaplaşmaya doRru bir il k adım ola
caktı.r. 

Kendi elceRizlerimizle mühürleyip Türkiye ışçi 
Partisi'ne wreceRimiz oylanmızl., bu oylan suratla
nnda bir Osmanlı tokadı gibi şaklatank hesap soraca
Rız. Gün, hesap günüdur. Görevimiz hesap sonnaklır. 

Elinizde tutlulunuz "Görev", bu görevinizde si1.· 
lere yardımcı olmak, sorulacak hesaplan açıklamak, 
hesap sonnanızı kolaylaştınnak üzere çıkıyor . 
... Ku t1u olsun! 

Nihat SA RGIN 

ILAN KOŞ',J'-LA R I :  

Ark. Kıp.k IRınkil} : l S 000 TL 

A,k. K.p.k ISly.'" eıyıı} : 1 2  000 TL 

L e  sayf.llfdl lÜlun santim' 40 TL 

Vıyın ılınıııı " 50 Indlflmlldl,. 

BASKı: O.lIy New, Web·Ohıt Tııısıı,1 
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Ama hesap sonnadan hesap sormaya fark var. Da· 
ha geçen gün Türkiye Büyük Millet Meclisinde tam he
sap sonnanın, suntanın, rüşvetin hesabının sorulması· 
nın slrasıydL Bütün muhalefet. hatLa iktida.r ortaRı 
MSP bile o gi.ın Mecliste lam kadro olarak hazır bulu· 
nacaklannı, Demirel 'den hesap soraeaklannt tantana 
ile ilan etmişlerdi. Sonra ne oldu, kendi adaylık dert· 
lerine düştüklerinden Meclisin semtitıe bile uRramadl· 
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Işçi Partili millel"Ye kilinin yaptıılını yapamadıılında 
herkes birleşik. 
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