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HALKÇı CIA 
Uimle alem bilir ki yüzlerce genç öldüNldügü 

için degil, devlet kurumJan faşist işgaller altında kal· 
dı�ı için de�iI, e�itim<;�retim temelin,den felç oldu· 
Au için de�il. sennaye sınd'ının düzeni bozulduRu için 
hop dedik, "erken seçime" uçtuk. Haziran-ekim arası 
zati tatile giriyordu tüm ö�retim kurumla", ilki, or· 
tası, YÜkse�. üniversitesi ile. Dert o d�ildi.Emperya· 
IIzm silah ambargosu ile birlikte ekonomik ambargo
sunu da koymuştu. Kaynaeı kuruyan MC her adım 
başı çuvalhyord.u. 

Hazine tam taturdı. Işbirlikçi burjuvazi zor duru
ma düşmüştü. Ve bu olup bitenlerin sebebi JllÜsebbibi 
de MSP Idi. Bu partinin ilkelll�i, özellikle üst yapı ku· 
rumlannda çag dışı deeer yargılanna bagh kalması 
önemli deeildi. MSP Amerika'sı, Ortak Pazar'ı, çok
uluslu şirketleriyle bilcümle gavura karşıydı. Göbegi 
dışa baeh yerli burjuvaziye bu burjuvazinin sanayide
ki montajcı-ambalajcı, tüketime dayalı "renksiz ma
kamacı" tekeline de karşıydı. "Milli sanayl·aRır sa· 

nayi" diyerek yurdun köşe buca�ında durmadan çu· 
kur kazıyordu. Yetmezmiş gibi Kıbns konusunda da 
nUh diyor, peygamber demiyordu. Bu yüzden de am
bargo uzuyor, Işler sarpa sanyordu. O nedenle seçim
lerde MSP'nin suyu LSıtı.lacak AP tek başına Iktidar 
olamazsa bile AP-MHP koalisyonu gerçekleştirilecek
ti. Bir CHP, AP koalisyonu sermaye için en güvenceli 
yoldu, ama ülkedeki saR-sol kutuplaşması buna engel
di. öteden beri sürdürülen çalışmaıar da bir sonuç .�r· 
memlşt\. 

Gelgelelim, evdeki hesap çarşıya uymadı. Seçim· 
lerde MSP yan yanya küçüldü, ama yine "anahtar" 
parti olarak kaldı. CHP en büyük başanyı saJ!layarak 
iktidar kapısına yaklaşmıştı. Ne var ki, milletvekili sa
yısı tek başına hükümet olmasına yetmiyomu. MC'li 

. partiler arasında kendisine yakın sayı.labilen MSP ile 
bir koalisyon kunnası kaçını.lmaz görülüyordu. CHP' 
nin 24 üyeli MSP ile kuracaeı bir hükümet sosyal de
mokratların iktidan demek olacaktı bir ölçüde. Geri 
bıraktınlınış ülkeleıde emperyalizm böyle bir hükü
mete yeşil ışık yakamazdı. Geçmişte bu iki partinin 
hükümet oldulu dönemde gerçekleştirilen Kıbns çı
kartması, haşhaş tarialanndan ABD ipoteRinln kaldı· 
nı ması gibi anti-emperyalist eylemler unutu1mamıştL 
O nedenle, ne olursa olsun böyle bir ortaklıea engel ol
mak gerekiyordu. 

Kanımızca "ya .CHP hükümeti, ya tufan!" kata
kütlesi böylece sahnelenmiş oldu. Bu inre, nazik sol· 
cu, sosyal adaletçi formül muhalifi, muvafıkı ile iç ve 
dış çevrelerden, fınans oligarşiden destek gÖrdü, 12 
Mart arall�1 bir raşist taslakla,. de�in. 

Bildiriler, demeçler birbirini izledi. Şans satan 
renkli basın da CHP azınlık hükümetine sıvandı. CHP' 
yi destekleyen sol da bu koroya katı.ldı. Sayın Bülent 
Ecevit tek kurtancı olarak ilan edildi. Patronu, işçisi, 
MlT'eisi, CIA 'Si ile birleşmiş, kaynaşmış bir kitle ol· 
muştuk. Müseccel Mac Carthy Feyzioeıu 'na da coş· 
kuyla çaen yapıldı. "Halkçı FeyzioRlu yuvaya dön", 
denilerek tempo tutuldu. Nerdeyse "Halkçı Sabancı", 
"Halkçı CIA", demediRimiz kalmıştL Bu manzarayı 
umurniye karşısında Türkeş bile dayanamadı. "Ne 
oluyorsunuz yahu?" diyerek kıvrak yerinde anti-em
peryalist, anti· kapitalist nutuklar çekti. Böylece sol' 
la, see yer deeiştirmiş oluyordu. Ulusal baeımsı:dık· 
tan söz etmek görevini de Tercüman gazetesi ve öteki 
sa.ecı cerideler üstlenmişlerdi... 

Ve güven oylaması sonunda şapka düştü, kel gö
ründil Ne CHP azınlık hükümeti güvenoyu alabildi, 
ne de "Halkçı Feyzjoeıu" yuvaya döndü. Anlı şanlı 
patronlanınızın bir milletvekiline bile söz geçirerne
dikleri gerçeRi de ortaya çıkmış oldu. Derken rnanev· 
ralar birden bire "tek kurtarıcı lider" Ecevit'e çevrildi. 
Şans satan renkU gazeteler de çıplak bacak sergiledik· 
leri birinei sayfadan Ecevit'e saldırıya geçtiler. O şair· 
di, hayaleiydi, hesap adamı, iyi bir politikacı deA:ildi. .. 
Kişinin iyi politikacı, iyi patron olabilmesi için şiire, 
sanata öküzün trene bakması gibi bakması gerekiyor· 
du zahir. Bizde iyi politikacı, hesap bilir, politikacı 
olmarun başka ölçüleri de var, yakınlannm hayali şir· 
ketler kurarak hazineyi soymalan, dolandırıalık 
suçundan mahkemelerde yargılanmaları! ... tyi politi
kacı.ların hükümeı ettikleri dönemlerde bir yıl içinde 
en azından yüzelli genç öldüri.ilebilmeli! ... 

Sözün kısası, amaca ulaştımıştı artlk, hem de bir 
taşla birkaç kuş vunılarak. D�ınık durumda MC'U 
düşman kardeşler, bir oldu bitti korkusu içinde bır 
araya toplanarak kucaklaştılar. Ve kanlı MC kurnpan· 
yasını yeniden oluştunnaya başladılar. CHP azınlık 
hükümetini destekler görünen sermeye çevreleri, 
emekçi halk kitleleri karşısında pek şirin pek sevimli 
görünmeyi başardılar. Emek, sennaye çelişkisinin üstü 
bir tülbentle kapatıldı. Sürekli kınadlRımız sayın pat· 
ronlanmızın aslında bir tek milletvekiline bile söz ge· 
çiremeyecek (!) kadar "masum" olduklan anlaşıldı. 
Keramet Süleyman Demirel'in kendisindeydi. O hesap 
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bilir bır muhteşemdı. Sayın Ecevit şımdı IstedlRi ka· 
dar degişik koalisyon önerileri .. rgüesln, kanlı MC 
kumpanyasını bozamaz kolayından. .. 

Denilebilir ki kan deryasının ve ekonomik ifla.sın 
bataklı�ında bo�u1acakJan su. erken seçimle "salah" 
bulan MC takunı bu işi aynı minval üzre sürdürebile
cek midlr1 Elbet de hayar. Kurtuluş bu kez erken se
çimde aranınayabilir. Olkede kan gövdeyi götürmeye 
başladıeı zaman "kardeş kavgasına son verecek, re· 
fonnlan Atatürkçü bir görüşle ele alabilecek kuvvetli 
ve kudretli bir hUkÜJnet!" kurulabilir. Ba.ksamza kar
deş ülke Pakistan'da böyle bir yönetim şimdilerde iş
başına geçti, sıra bizde. 1970 öncesinde de Yahya 
Han hükümet senaryosu ilkin bu kaıdeş ülkeıeıde sah· 
nelendi,sonra da bize geçti "12 Mart reform liiküme
ti" ve balyoz hareketi ile ... 

'Ne var kı tarih hep aynı minval üzere mekanik ve 
yapay "tekerrür" etmez. Tekrarlar toplumsal yasala· 
nn buyruRunda oluşank gelişir ileriye do�ru, ömri.inü 
tamamlamış olan1an tarihin karanlıktarma göme gö
me ... öyle olmasaydı insanlık bugünkü aşamaya vara· 
bilir miydi hiç? 

Gün gelir çıkar mazlumun ahı aheste abeste ... 

KOALtSYON 

---:MA 
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DEMEÇ DEVRiMCilioi 
DöNEMi 

YALÇIN KVÇVK 

Demeç devrimciliği dönemi geride kaJıyor. Geride kalmaya mahkum. 
Geride kalma sürecini hızlandırmak gerek. Çünkü demeç devrimciliği ile hiç 
bir yere gjdilmezSon zamanlarda hiç bir yere gidelemeyeceği bir kaç kez 
onay. çıktı. Verilen demeçler, belli basında hergün boy gösteren destekleme· 
ler Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına hlJç,imet kunnasmın önüne çıkar
tıl�n engellerin hiç birini aşmaya yaramadı. "Demokratik kuruluşların" sayı
sını artırmakla. verilen demecin altindaki kuruluş sayısını çoğaltmalcla ya da 
demeç verme �111 sıklaştınnakla bir yere gidilemiyor. Sayısının artması, 
kuruluş saYISI'lin çoğalmass yada demeç verme aralığnın sıklaştrılması de
mokr.ıdk güçlerin ağırlığını artırmaya yetmiyor. Tam tersine ck'mokratik güç
lerin ağ1rt8101 anltmasmdan bile söz etmek mtinkiin. 

Demeç devrimciliği dönemi, geride kalmaya mahkum. Demeç vennekle 
iş bitmeyeceği için geride kalmaya mahkumDemeç verme yarışı, y.pılm� 
gerekenlerin yerini almaya başladığı için geride kalmak zorunda· . Madeni eşya 
S3.l1iilyii işçilerinin grevi, neyin geride kalmasını göstermesi açısından büyük bir 
örnek. Herkes demecini verdi. Desteklediğini belirtti. Böylece iş bitti. Fakat 
verilen demeçierin hiç birinde grevin ha�i k'oşullar içinde oluşup geliştiği, 
desteklenen grevde işçilerin ne için direnişe geçtikleri, tekelci örgütiiı grup 
sözleşmesinio zorlanmasının işçi sendikaları için saklı tuttuğu bÜYii<. tehlike· 
nin ne olduğu, grup sözleşmesi ile işçi sendikalarının grev fonlarını tii<.etme 
planlarının yanında tekel dışı işletmelerin tasfiyelerinin de planlandığı üzerin
de durulmadı. Demeç çokluğu içinde işçilerfn grevlerini doğal oIarak"'estek
leme durumunda olanlar "görevlerini yerine getinniş olma,..n" rahatlığına ka
vuştular. Fakat işçilerin grevlerini doğaJ olarak destekleme durumunda olan· 
ların dışındakilere yeni açıklıklar, yeni bilinçlenmeler getirilmedi. Yeni des
tekler sağlanamadı. Tim bu doğal destekler, doğallığın ötesine geçemedi. 
Gre�deki işyerlerinin işverenlerinin içine girdiği bekleme dönemi sarSllamadl. 
Birinci planda yapılması gerekenler henüz yapılmadı. Henüz vakit var: Bu 
işkolunÇ;la toplu sözleşmelerin tarihlerinin birbirine yakla.ştırılmasının ilerici 
sendikal hareket için ne bÜYii<. tehlikeleri içerdiğini tim işçilere, demokratla· 
ra anlatmak için vakit var. Bu grevin gerçekten kazanılm�nın ilerici sendikal 
hareket için, demokratik toplumsal muhalefetin gelişmesi için ne kadar 
önemli olduğunu yaymak için vakit var. 

Olan vakti tim değerinin bilincine sahip olarak kullarmak gerek. Bu gün 
tlin v�ti, değerinin tiiıı bilinciyle, demokratik toplumsal muhalefeti güçlen
<irerek etkinliğini artınnak için kullanmak gerek. Bu ise, büyik bir ideolojik 
açıki i ı gerektiriyor. ideolojik açıklık ve netlik için bugiiı dünden daha elve
rişli. Işçi sınrfının siyasal hareketinin, işçi sınıfının siyasal hareketinin başını 
çektiği demokratik toplumsal muh.lefetin önü, bugün diOıden daha açık. 
ÇiOıkü bugiOı, yanlışlarla doğ",lar arasındaki çizgi, dün olduğundan daha ka· 
111. BugiOı yanlışlarla doğruları birbirinden ayınmak daha kol,y. ÇiOıkü geniş 
işçi ve emekçi yığH1lar, kendi pratikleri ile yanlışları mahkum ederken doğ· 
ruları yaşıyorlar: 

Demeç devrimciliği dönemi geride kalacak. Bu geride kalma sürecini hız· 
landırmak zorunlu. Hızlandırma ise dönemin özellikleri ile hastalıklarının bi
lincine varmakla mlinkiiı. Bu dönemin birincil hastaJ ığ i, ideolojik açıklık ve 
karartılıklan yoksun olması. Bugün Türkiye'de demokratik toplum5.il1 muhale· 
fet ideolojik kararlılığıı değil karaDızilğın sakıncalarını yaşıyor. Daha açık 
bir deyişle Türkiye Işçi Partisi'nin dışındaki ideolojik kararsızlığını yaşıyor. 

"'Ideolojik kararsızlık ise diyalektik olarak ayrılmaz yan hastalıklarını da birlik· 
te taşıyor. Grupçuluğa, gruplar içinde kalıpçılığa yol açıyor. Yaratıcılığm kö
künü kazırken, grupçuklar içinde robot türüıden ilişkilerin yeşermesine uy· 
gun bir zemin hazırlıyor. Bu zemin üstiiıde her gün yeni bir 12 Mart dönemi 
yada öncesinin "meçhul devrimcisi" keşfediliyor. Her meçhul demmcinin 
anısına elli..altmış kişilik bir grupçuk oluşturuluyor. Afişler bastırılryor, de
meçler veriliyor. Şiirler ve kitaplar yazılıyor. Ideolojik kararsızlık ve tutarlı 
bir ideolojiden yoksun olma grupçuklara ve bunlar içinde de kalıpçılığa yol 
.çıyor. 

ClIT1huriyet Türkiyesi'nin en önemli siyasal olayının Türkiye Işçi Parti· 
si hareketi olduğunda anlaşmak gerek. Türkiye'de demokratik toplumsaJ mu· 
halefetin en önemli açllımlar11961.1971 dönemi Tür1<iyelşçi Partisi hareketi 
ile gerçekleştirildi. 1961·1971 Tür1<iye Işçi Partisi dönemi, kalıcı yada döne· 
mine özgü kazanımlarıyla, e!<siğiyle yada fazlalığıyla, bugüne de açıklık geti· 
ren değerli dersleri içeriyor. Bu derslerden birisi, ideolojik kararsızlık, t.utar· 
sızlık ve kaypaklıkla örgüt içinde katılık ve robot tÜMden ilişkiler arasındaki 
diyalektik bağlantı ile ilgili. Aybar'ın Tür1<iye işçi sınıfının siyasal hareketin· 
den tasfiye edilmesi, bu bağlantının ön plana ÇıkJr!asl ve saptanmasıyla birlik· 
te oldu. Aybar'ın adına yazılı "horlanma" tezi, popülizmin temel ideolojik si
lah haıine getirilmek istenmesi, kısaca " Aybar Sapması" denilen eğilimle bir
likte örgüt içinde kalıpçılliı ve robot tÜMden ilişkileri ön plana çıkarmak ve 
temel örgütsel ilke haline getirmek için özel bir çaba harcanmaya başlandı. 
Boran'ın başını çektiği muhalefet, bir yandan ideolojik k,ypakl!!a, diğer yan· 
dan <b, robotlardan oluşan bir örgüt yaratma eğilimlerine karşı verildi. Bu 
yüzden Aybar, Türkiye işçi sınıfının siyasal hareketinden bir değil iki nedenle 
tasfiye edildi. 

OemirUl Ceyh..ın'un "Yağmur Sıcağı" romanının "siyasal değeri" bu
rada. Romanm kahr�anlarından ve işçi sınıfının siyasal hareketi içinde gelip 
geçici bir konuma ghip olan profesörler bir yana, romandaki en olumlu "tip" 
olan Zekeriya'da bile bu robotlaşma hamlığ ııın başlangıcını görmek miin· 
kiOı. Robotlaşm. hasuıığı sözü edilen diyalektik bajjlantodan doğuyor.ldeo. 

lojik tutarsızlık, ideolojik gevşeme örgüt içinde ancak robot türü ilişkileri �e: liştirmekle mii"nkiiı oluyor. Bu romanla ilgili olarak Mesut Odman'ın eleştlrı 
yazısına "yazılması gerekenin yazılmayan romanı" başlıiını koymasının haklı· 
lıi�ı da buradan doğuyor. Demirtaş Ceyhun, bu iki yanlı hastalığa parmak 
basarken, Türi<.iye işçi Partisi'nin temel doğrultusuna ve bu tür hastalıklara 
karşı verilen başarılı mücadeleye dokunmuyor. Bu ise, Behice Boran'tn klasik 
bir değere sahip olan "Türkiye Işçi Partisi 1961-1971" adlı incelenmesinde 
yer aJıyOl" . 

. Ideolojik konum ile örgüt içi ilişkiler arasındaki diyalektik bağlantı yal
nızca Türkiye pratiğinden ortaya çıkmıyor. Tersinden bir örneği, yine sanat 
yapıtlarına yansıması ölçüsünde, Gladkov'un "Çimento"sunda bulmak miiıı
kiiı. Çimento'nun "politik değerini" de bu bağlantıyı üstün bir güç ile göster· 
mesinde aramak gerek. Bolşevik devrimini izleyen iç .savaş sonrasında ve nes· 
nel nedenlerin zorlamasıyla bir süre için özel sektöre ve hatta yabancı serma
yeye sınırlı ödiiıler verilme yolları arandı. Nesnel nedenlerin zorladığı ve ya· 
bancı sermaye konusunda gerçekleşmeyen bu ödünler,bolşevikideQlojinin bel· 
li alanlarnda bir yumuşama biçiminde değerlendirilebilirdi. Yani Ekonomi 
Politikası dönemi, örgüt içinde titiz bir arınma uygulamasıyla birlikte yaş�dı. 
Giadkov'un Çimento'sunda örgütterı içtenlikle ayrılmak istemeyen menşevik 
entellektüellerin tasfiyesi ile Daşa'nın katılığı ön plana çıkarıldı. Yeni Politi· 
kanıı uygulanmasıyla örgüt içi ilişkiler arasındaki diyalektik bağlantı canlı 
ve kalıcı bir biçimde yazıldı. 

Ancak ideolojik kararlılığı, açıklığı ve titizliği olan siyasal hareketler, 
yaratıcı olabilir. Ancak böyle siyasal hareketlerde robot türliıden ilişkiler 
gelişemez. Geliştirmek isteyen eğilimler mahkum olur. Bugün Türkiye'de 
geride kalmaya mahkum demeç devrimciliği döneminin birinci! hastaJığl bu
rada yatryor. ideolojik kararsızlık ve tutarsızlık tlm grupçuklara damgasını 
vuruyor. Fakat aynı dönemi, daha yaygın bir başka hastalık da renklendiri· 
yor. Demeç devrimciliği dönemi, ilericilik adına, partisizliğe prim verilen bir 
dönem oluyor. 

. 

Demeç devrimciliği dönemi ile panisizlik arasında çok yakın bir bağ
lantı var. Demeç devrimciliği, partisizliği kolaylaştıran bir etken. Oç kişi bir 
araya gelir, bir dernek olur, giderek "sol örgüt" rütbesini kazanır. Her olayda 
bir demeç "patlatılır", özellikle ilerici basın bunlarıtodemokratik kuruluşlar 
görüşlerini açıkladılar" başlığı altında toplar ve' bu toplama iç,ine çok zaman 
işçi sınıfımn siyasal örgütü de alınır. Giderek demokratik kuruluşlar, sol ör· 
güt; 501 örgütler, siyasal parti rütbesiyle mikafadandırılır. Bundan sonra da 
kendi kendine "sol bölünmüştür" dövünmesi başlar. Bu dövünme çok zaman, 
çok daha iyi niyetli ve içtenlikli ilericilere de bulaştırılır. Fakat partisizliğe 
verilen bu primin, doğrudan doğruya sermayenin ve büyük burjuvazinin işine 
yaradığı bir kenara itilir. 

Partisizliğe verilen prim ile solun bölünmüşlüğiiıü kaNtlarnamn biiyiJt 
burjuvazinin ekmeğine yağ sürmek olduğunu görmek için yeterli gösterge 
var. Burada bu göstergelerden birinden söz etmek yeterii. Seçimlerden kısa bir 
süre önce işçiler ve emekçiler arasında en çok okunan Giiıaydan Gazetesi, se
çim öncesinde ve şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin organı gibi çıkan Giiıay
dın Gazetesi, tam bir sayfasmı "sola" ayırdı. Tam bir sayfaya yerleştirdiği sa
yıımayacak kututarla "solun bölünmüş" olduğunu göstermeye çalıştı. Türkiye 
işçi Partisi'nin yer almadığı bu kutularda, solun sayılamayacak kadar çok bö
liiımiiş olduğu, her birinin a1amet..4 farikası belirtilerek, gösterildi. Böylece 
Günaydın Gazetesi, büyik sennaye için yapabileceği en büyük hizmeti yapmış 
oldu. Işçi sınıfı ve emekçileri şaşırtmak için, kendi siyasal örgütÜfliiı gociiı
den kuşkuya düşünnek için elinden geleni yaptı. Bu konuda başkaları da elle
rinden geleni yapmaktan geri kalmıyor. Seçim kampanyasında Türkiye Işçi 
Partisi'nin krmızı ve sarı renklerini kullanan Şaşırtıcı afışleme kampanyasın· 
dan. sonra şimdi bir çok grupçuğun kırmızı ve sarı rengin tadına vardıklan gö
rülüyor. ZeıA<.siz kırmızı ve sarı afişleri ile işçi partisi imajını parçalayacakları· 
nı sanıyorlar. En azından ellerinden geleni yapıyorlar. 

Partisizlik, işçi sınıfının düşmanlarının silahı. lenin, bunu, daha 1905 
yılwıda yazıyor. Şöyle yazıyor: "Düşmanlanrıızdan öğrenin, yoldaş işçiler; 
partisiz işçi örgütlerinin kurulmasma sempati duyan yada en azından bu iste
ğe kayıtSıZ kalan düşmanlarınızdan öğrenin! Marx ve Engels'in', proleteryamn 
sadece birliğinin gelişmesiyle değil aynı zamanda siyasal bilincin;,ı gelişmesiy
le birsını{adöniişecelini söylüyen Komünist Manifestosu'nu hatırlayıo". Ay", 
yazıda şu açıklık da yer aJıyOl': "Partisizlik , yıkılsın! Partısizlik, her zaman ve 
her yerde burjuvazinin bir silahı ve sloganı olmuştur."(Len;n. Düşmandan öl
renrnek. Toplu Eserler, Onuneu cm, Sayfa 60.61) Partisizlik, bugün Türkiye' 
de işçi smıfın düşmanlarının en önemli silahıanndan birisi olma özelliğini sür. 
dürüyor. • 

Demeç devrimciliği dönemi, partisizliğe prim verme dönemi oluyor. Bu 
dönem geride kalacak. Partisizliğe prim verme dönemi, geride kalmdya mah. 
kum. Bunu söylemek, bir parti için davetiye çıkarmak anlamına gelmiyor. Ke. 
sinlikle gelmez. Türkiye Işçi Partililer, işçi sınıfının siyasal hareketini Türkiye 
Işçi Partisi'nin temsil ettiAine kesinlikle inanıyorlar. Ancak bu illJnca katıl. 
mak da katılmamak da mlmkün. Katılmayanlar için başka ol�aklar var. Bu 

.olanakları yeterli bulmayanlar için yeterli sayacakları olanakları yaratma vol. ları var. Giiuydın Gazetesi'nde sergilendiği ölçüde bir "çeşitlilik" var. Herkes seçmede özgür. Ama artık hem ilericilikten, devrimcilikten söz etmek hem de partisizlik bayrağına sarılmak özgürlliü yok. Ya biri, ya diğeri. 



TORKIYE'DE YORO 

BiRLEŞiK 
Güç 
YENiLMEZ 

TÜRKIVE ıŞÇı PARTISI 4. IL TEMSILCILERI TOPLAN
TISI 9-10 TEMMUZ TARIHLERINDE ANKARA'DA VAPILDI. 
TOPLANTıNıN DINLEVICILERE AÇIK OLAN ILK BÖLÜMÜN
DE GENEL BAŞKAN BEHlCE BORAN ÇEŞITLI SORUNLARA 
DECINEN BIR AÇIŞ KONUŞMASı V APTı' 

TÜRKIvE ıŞÇı PARnsl GENEL BAŞKANı KAPANıŞ 
KONUŞMASıNDA "PARTIMLE HER ZAMAN KIVANÇ DUV
DUM; FAKAT BU TOPLANTıDA TEMSILCI ARKADAŞLARı
MıN KONUŞMALARıNDAKI VÜKSEK IDEOLOJIK VE TEO
RIK DÜZEV, BÜVÜK KARARlılıK, PARTIMLE KIVANÇ 
DUYMADA NE KADAR HAKlı OLDUCUMU BIR KEZ DAHA 
GÖSTERDI" DEDI. 

Türkiye tşçi Partisi 4. tı Temsilcileri 
toplantl5l'g·lO Tenunuz tarihleri arasın· 
da Ankara'da ÇaRdaş Sahne salonunda 
yaplldı_ 

Türkiye ışçi Partisi 'nin tı Temsilcileri 
TopiantlSI, seçimler ertesinde ve içinde 
bUıunduA:umuz politik koşullarda ayrı 
bir önem taşıyordu. Toplantının ikinci 
gününde söz alan konuşmacılar, seçim 
sonuçlarının ve günoel politik koşullann 
lşlRında S06}'alist hareketin ve Türkiye 
Işçi Partisi'nin çeşitli sorunlanna deRin
diler. Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerin· 
den gelen temsilciler, sosyalist örgütlen
menin, faşizme karşı demokratik direni
şin sorunlan üzerinde enine boyuna dur
dular. Bu görüş alışverişi ve ortaya Çı
kan öneriler, hiç kuşkusuz gerek sosya
list hareketin gerekse demokratik güçle
rin eylemlerinin önümüzdeki dönem ge
lişmesinde önemli temel taşları oluştu
racak_ 

HüKÜMET BUNAlıMLARININ 
TEMEli 

. 
Türkiye ışçi Partisi'nin 4. LL Temsilci· 

leri ToptantLSının ilk gününde CaRdaş 
Sahne salonunu dolduran kalabalık bir 
dinleyici topluluRunun alkışları ve "Sos· 
yalist Türkiye" sloganlarLarasında Genel 

Başkan Behioe Boran açış konuşmasını 
yapmak üzere kürsüye geldi. 

Genel Başkan Boran, konuşmasında 
ilk olarak "hükümet bunalımları" üzerin
de durdu_ Hükümet bunalımlarının yal
nızca hükümetlerin oluşturulması sıra
sında ortaya çıkan güçlüklerle sınırlı ola
rak. ele alınmaması gerektiA:ini vurgula
yan Boran, bunun daha temelde, daha 
köklü nedenleri oldu�una işaret etti ve 
bu konuda özetle şunları söyledi: 

''Partilerin yönetim kadrolannın ue 
liderlerin;n helirli rolleri olmakla birlikte 
bunalımlann nedenleri daha derinlerde 
yat17Ulktadır. Partimiz tarafından sürekli 
olarak işlendikigibi, Türkiye kapitalizmi, 
1 9 60'ların son yılları ile birlikte, pazar, 
finansman ue döviz kaynaklan olmak 
üzere üçlü bir darbokaza saplandı. 

"Bu genel darboğazın yanısıra, bugün 
gelinen noktada, Türkiye sanayiinin bir 
başka sorunu daha alırlığını duyunnak' 

tadır: Tilketim malları sonayii. iç pazarı 
yeterince genişleteme�kten ue dış pa
zara da açılamamaktan doğan bir (-ıka
nıklığın içine girmiştir. Bıa tikanıklık 
noktasında. hafif sanayiden akır sanayie 
geçiş bir zorunluluk olarak belirmiştir. 
Ancak bu da büyük ölçüde iç ve dış fi
nansman kaynaklarını gerektireJilinden. 
Türkiye 'nin finansman .orunu daha da 

r � 

Lockheed Unutuldu mu? 
Tik-kiye'yi ilgilendiren bir Lockheed Skandalı Dosyası var_ MC Hüküme

ti zamanında patladı. Çok çeşitli iddialar ortaya atıldı. Başta Demirel olmak 
üzere MC Hükümeti'nin temsilci ve sözcüleri, gelen belgelerde hiç bir isim ol
madığını ileri sürdüler. Buna karşılık, MC Partilerinin önde gelen isimlerinin 
lockhecd ile ilgili olduğu kanısı yayıldı. Buna karşıt iddialar da piyasaya sü
rüldü. Lockheed Skandalı Dosyasının partilerüstü bir niteliğe sahip olduğu iz· 
lenimi verildi. 

Ş imdi CHP, güven oyu almasa bile hükümette. Bütün dosyalar ellerinde. 
CHP Bakanları, bilinen dosyaları açıklamaya ve basın toplantıları yapmaya de· 
vam ediyorlar. Fakat bugme kadar lockheed ile ilgili bir açıklama yapmadılar. 

Şu anda CHP Hükümeti'ne açıklama düşüyor. Vakit kaybetmeden açık· 
lama yapmak gerekiyor. Durum nedir? Gerçekten MC temsilci ve sözcülerinin 
iddia ettikleri gibi gelen belgelerde isim yok mu? Eğer durum böyle ise bunu 
açıklamaktan korkmamak gerek. Yoksa Lockhccd Dosyasının açıklanmaması
nı gerektiren başka nedenler mi var? 

CHP Hükümeti'ne Lockheed Dosyası ile ilgili bir açıklama düşüyor. Her 
türlü iddiaya, belli bir zaman için de olsa, son vermek CHP Hükümetinin elin
de. CHP, hükümette iken lockheed Dosyası ile ilgili bir açıklama yapmazsa, \.. muhalefete geçmesi halinde bu konuda söyleyecekleri inandırıcı olmaz. 

...J 
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Sosyalist Tiirk;ye 

ağırlaşmahtadır. 
"MC hükümeti. bu ağır sorunlar kar· 

şısinda, para basmak ue DÇM gibi yolla
rı deneyebilmiştir. Buna rağmen yeteri 
ölçüde dış kredi bulamamıştır. Uluslar
arası finnns kuruluşları Türkiye 'ye vere
cekleri kredileri bazı ekonomik ue poli
tik koşulların gerçekleştirilmesi şartına 
ballamakta. bu da sorunu daha da ağır
laşlırmaktadır. " 

işçi Sı NıFı HAREKETi ,  
DEMOKRASI MüCADELESI 

Boran konuşmasında daha sonra Tür
kiye kapitalizminin bunalımlarının poti
tik plana, siyasal partiler planına nasıl 
yansıdıAı üzerinde durdu. Burjuvazinin 
siyasal partilerindeki gelişmeleri özetle
yen Boran, karşı cephedeki gelişmeleri 
olduRu kadar, işçi ve emekçi sınıflar 
içindeki gelişmeler ile onların siyasal ha· 
reketi konusuna da deRinerek bu konu
da özetle şunları söyledi: 

" 1 9 60'larla birlikte, işçi smıf' daha 
da güçlendi. Demokratik hak ve özgür· 

lük /ere sahip çıkma. başla işçi !;,mf, 01-
mail üzere diğer emekçi kesimlere hızla 
yayıldı. /960· 7 J yılları, demokrasi mü· 
cadeleainin Iıula geliştiği dönemdir. 

"Bu demokrasi mücadelesinin en 
önemli lle anlamlı bir yanı da �uydu: De
mokrosi mücadelesi, sosyalist müoodele 
ile birlikte, onunla içiçe geçerek

" 
/Jerili· 

yordu. / 9 6/ yılında kurulan Türkiye Iş
çi Partisi, giderek bilimsel sosyalist bi,. 
raya oturmaya b�ladl. Hızla gelişip güç. 
lenen ve sosyalizmi amaçladığın. ilan 
eden TIP'in dışında kalan {ark" görüşte
ki sol uc sosyalist gruplar da demokrCla; 
mücadelesine katdıyorlardı. Bu iki miica
delenin birlikteliği işçi sınıflnın ekono
mik-sendikal mücadelesine YOlUırnokta 
do gedkmedi, 1 9 67 yılında sın,' sendi· 
kacılığını esas alan D ISK kuruldu.. 

"Yükselen işçi sın,'ı hareketiM ve g�
nel olarak demokratik toplumsal muha
lefete karşı burjuvazinin tepkisi ikili oL
du. Birincisi, sola kayış, frenlemek ama
cıyla "ortanın solu" çıkanldı. Amaç 0,10-
rak "sola duuar çekmek" öne sürüldü. 
Burjuuazinin ikinci tepkisi ise MHP'yi 
oluşturmak ilf! geliştinnek oldu. Aynı 

�IMU YENILGIYE 
• 

Geçen hafta YOROYOŞ baskıya gi. 
rerken CHP Genel Başkanı ve Başbakan 
Ecevit 'in CHP-AP koalisyonu önerisi or
taya çıktı. Türkiye ışçi Partisi dışında 
herkes için "sürpriz" etkisi yapan bu 
öneri hafta içindeki tartışmalann odak 
noktalarından birisi olmaya devam elti . 
Hafta içinde Demirel ve kader arkadaşla
rı MC Hükümetinin çatısını kurmaya ça
lışırken CHP Genel Başkanı da sık sık 
tekrarladıAı demeçleriyle CHP-AP koalis
yonu için kamu oyu yaratmaya çabalaciı. 
Hafta sonuna doA:ru CHP Genel Başkanı' 
nın demeçlerinin MC Hükümeti'nin ku
ruluşunu _ güçleştirmekten çok kolay
taşlarınaya yaradıRı konusundaki izle
nim kuvvetlenmeye başladı. Cuma günü 
Milliyet'te Bedri, MC ortaklan arasında
ki çat.lakları gidermek için "yapışt.arıcı 
demeçler" veren bir Ecevit çizdi. 

ANADOL'UN "HAYıR"I VE 
CHP-MSP ÖNERISI 

CHP Genel Başkaru, geçen hart.a so
nunda Demirel'e böyle bir öneri ilc git.
meden önce Genel Yönetim Kurulu ilc 
Grup YÖnet.im Kuruıiarını ort.ak toplan
tıya çaA:ırdı. Bu öneri karşısında ilk şa
şıranlar, CHP Grup Yöneticileri oldu. 
Bir çotu . CHp·AP Koalisyonuna karşı 
çıkt. .. Fakat karşı görüşünü sonuna ka
dar götüren sadece Zonguldak Millet
vekili Kemal Ananol oldu, Anaciol, oy' 
lamada CIIP-AP koalisyonuna "hayır" 
oyu verdi. Semih Eryıldız, Celal Paydaş 
ve CHP Millet Meclisi Grup Başkanvekili 
Ali NejaL Olçen ise oylamada çekimser 
kaldılar. Tartışmalar sırasında CHP-AP 
koalisyonuna alternatir öneri, CHP Onıp 
Başkanvekili Ali Nejal ölçen'den geldi. 
ölçen, CHP·AP koalisyonu yerine CHP-

MHP koalisyonu üzerinde düşünülebile
oeAini ileri sürdü . 

Türkiye Işçi Partisi Genel Başkaru 
Behice Boran seçim günü televizyondan 
yayınlanan demecinde büyük burjuvazi
nin bir CHP-AP Koalisyonunu isted.iQ;ini 
ve seçimlerden sonra bunun üzerinde 
durulması ol8SlhAının yüksek olduRunu 
belirtti. tık hükümet denemesinden son
ra böyle bir öneri "taktik veya manevra" 
olmadıA:ı ısrarla vurgulanarak CHP Genel 
Başkaru tarafından ortaya atıldı. Fakat 
CHP'nin tek başına hükümet denemesini 
çok açık bir biçimde destekleyen iş çev
releri ve sözciileri kendi önerileri konu
sunda suskunluAu tercih ettiler. 

TUNÇ'UN TEPKiSI 

Büyük burjuvazinin, kendi önerileri 
olan CHP-AP Koalisyonu konusunda 
açık destek koymamalan, bir yandan el
de ettikleri kazanımlan korumak. di�er 
yandan da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 
siyasal manevra yetene�inden duyduk la
n hayal karıklıRı ile açıklanıyor. Büyiik. 
burjuvazi, CHp·AP koalisyonu konu
sunda "dolaylı" yoııarı denemeyi tercih 
ediyor. 

CHP-AP koalisyonu önerisine en bu
yuk destek TORK-lŞ Genel Boşkttru Ha
lil Tunç'lan geldi. Tunç, bir taşla iki 
kuş vurmak ic;'in zamanın geldigine ka
rar vt'rdi. Açıkça fakat her nedense MC 
hükümeti kurulduktan sonra genel greve 
gidil<�c�ini ilan etti. Böylece "karartı" 
ve aldı�ı kararların sorumlulu�undan c;'e
kiıı ıııryen bir S{'ndıka lideri oldutlunu 

göstermek istiyordu Tun«;. gem"l grev 
çR�rL"1 ile DISK yunetif'ilerini de açma-
1'.11 :o.uruklemcyi plunhyordu. DISK yonc
ticil('ri. ya Tunç'un kararının arkasmdan 
gitmek ya da kamu oyunda zor bir duru
ma düşmekle karşı karşıya bırakılraak 
istemiyordu. DISK Genel Başkaııı Türk· 
ler, buradaki sorunu görmt'kte gecikme
di. Tunç'un tepkisini "se"';ndirici" bul· 



sıireçte AP de daha sala kayarak MHP' 
nin yanına geldi. 

"Işçi sımfınm balım/uz politik hare· 
keti 19 68-70 arası iç ideolojik çekişme

ler sonucunda bir sarsıntı geçirdi. Daha 
sonra da 1 9 71 yılında porti kapatıldı lle 
yöneticileri hapse atıldı, Bunun sonu· 
cunda. 1 9 61 öncesinde oldulugibi, mey
dan burjuua partilerine kaldı, Bu boşluJı· 
ta CHP ue onun sosyal demokrasisi boy 
attL Demokratik toplumsal muhalefet 
de elde kalan biricik alternatif olarak 
ona kanalize oldu. 

''TIP'in kapatılmcısı sonucu ülke poli
tik hayatında demokrosi mücadelesi ile 
sosyalizm mücadelesinin içiçeU'i orta· 
ekın kalktılından, demokrasi mücadelesi 
sosyalizm mücadelesinden koptuğundan, 
demokratik toplumsal muhalefet özünde 
de bir ölçüde sosyal demokratlaşmıştır. 
Bunun içindir ki 1 9 77 seçimlerinde TIP 
bütün IJurgulamalanna ralmen f�izme 
karşı demokrasi mücadelesinin soSya
lizm mücadelesiyle bütünlülünü ilen'ci 
demokrat, sol seçmenlere yeterince ka
bul eHirememiş, demokrasi ile sosyalizm 
arasında son 7 yılda oluşturulmuş ko· 
puklu'u giderememiştir. TIP 'in iki yıllık 
yaşamı ue seçim çalışmalan bunu boşar
maya yetmemiştir. TIP 'in seçimlerde 
beklenilenin çok altında oy almasının 
kaynaAında bu olgu da oordır ... 

FAŞIZME KARŞI MÜCADELE 

Boran, konuşmasında 1977 seçimle
rinde MHP'nin gelişmesi olgusuna da 
dikkat çekti. MHP'ye oy verenlerin bü
yük çolunlulunun kapitalizme tepki du
yan ancak bu tepkiyi sosyalizme yaklaş
maıda birleştiremeyen kesimler olduAu
nu söyleyen Boran, "Kapitalizmden' ko
panların, arayış içinde olanların MHP'ye 
yönelmelerini önlemek, onları sosyaliz
me kanalize etmek işçi sınıfının partisi
nin, TİP'in etkinliRinin artması ile saRla
nabilecektir" dedi. 

MSP ye CHP'yi de ele alarak bu partı
leri deterlendiren Boran, daha sonra son 
günlerde çok tartışılan bir konuya, bur
juvazi ile partiler arasındaki ilişkilere de-

Itinerek bu konuda şu hatırlatmayı 
yaptı: 

"Partilerin daIKanllılarılıı, özünde sos· 
yol sınıflar beürlemekle birlikte sınıf ve 
parti özdeş delildir. Hele burjuua porti
lerinin ve yöneticileri/ıin kendi s"ufsal 
çerçeveleri içinde kallnaltla birlikte, ay' 
rıca partisel ue kişisel hesapları da var
dır. CHP'nin tek ooııına iktidar olma is· 
teli karşısında eski MC partilerinin ue 
yöneticilerinin bu partisel uc kişisel Iıe
sap/on ağır basmıştır ue kendi sa{lomı· 
dan CHP'ye olası kaymalar, önlemek 
için seferber olmuşlard'" .. 

Konuşmasının son böıÜmünde son 
politik gelişmeleri, CHP'nin güvenoyu 
alamayan programını, yeni MC olasılık
lannı deRerlendiren Boran, faşizmi geri· 
letme, demokrasiyi geliştirme sorunu
nun CHP'yi iktidar yapmakla özdeş ol
mayaeaRınl bir kez daha hatırlattı. CHP' 
nin hızla burjuvaziye kayışı karşısında, 
CHP'nin demokratik bir çizgiye çekil
mesi görevinin başta işçi sınıfı olmak 
üzere demokratik toplumsal muhalefete 
düştütünü vurgulayan Boran, TİP'in bu 
alandaki görevlerini· hatltlaUı ve konuş-

masını "örgütlü, birleşik güç yeJtlmez" 
sözleri ile bitirdi. 

Boran'ın konuşmasından sonra dinle· 
yicilere kapalı olarak siiren tı Temsilcile
ri toplantısında Genel Sekreter Nihat 
Sargın çeşitli örgüt sorunlanna ilişkin 
bir rapor sundu. Bu rapordan sonra top
lantının ilk günü tamamlandı. 

Toplantının ikinci gününde, Türkiye' 
nin çeşitli bÖıgelerinden gelen tQ{nSilci
ler, genel politik duruma ve örgütsel ça
lışmalara ilişkin olarak söz aldılar. Bun
dan sonra genel bir deterlendirme ve ka· 
panış konuşmasını yapmak üzere Genel 
Başkan Boran tekrar kiirsüye geldi. Tür
kiye Işçi Partisi Genel Başkanı kapanış 
konuşmasında "Partimle her zaman kı
vanç duydum; fakat bu toplantıda tem
silci arkadaşlarımın konuşmalarındaki 
yüksek ideolojik ve t.eorik düzey, büyük 
kararlılık, Partimle kıvanç duymada ne 
kadar haklı olduAumu bir kez daha gös
terdi" dedi. 

Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı ve 
İktidar Olma 

YüRüYÜŞ'ün geçen pazartesi gürii dağItırTN yapılan son sayısında şun· 
lar yazıldı: "Ersun, emekliye sevk. edilince yerine Birinci Ordu Komutanı Ad
nan Ersöz'ün getirilmesi gerekiyor. Silahlı KuvyetJerdeki kanunlara ve teamül
lere göre de vekalet görevinin Istanbul'daki Ordu Komutanı Ersöz'c verilmesi 
zorunlu. Genel Kurmay Başkanı'nın Kara Kuvvetleri Komutanı'na vekalet et
mesi, tıpkı Hava Kuvvetleri Komutanlığına bir korgenerali.n getirilmesi gibi ka
nunların ve teamüllerin zorlanması anlamın� geliyor. Ancak Demirel, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığına Üçüncü Ordu KomutanıOrgeneral Ali fethi Esener'i 
getir'rnek istediği için şimdiye kadarki uygulamanın dışına çıkılıyor." 

YüRÜYÜŞ, Ersun'un emeklilik işleminin Cumhurbaşkanı Korutii'k, 
Başbakan Demirel ve Genel Kunnay Başkam Sanar arasında geliştirilip uy
gulamaya konduğunu yazdı. Geçen haftaki yazıdan sonra çarşamba günü 
Orgeneral Ersöz, Kara Kuvvetleri Komutanlığına vekaleten atandı. Bu atama 
ile ilgili olarak AN KA Ajansı "Cumhurbaşkanı ile hükümet, Genel Kurmay 
Başkanlığına uyarılarda bulunmuşlardlf" dedi. Genel Kurmay Başkanı'nın 
beklemeden yana eğilimi, bu uyarılarla düzeltildi. 

Başbakan Ecevit, Perşembe günü Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra 
yaptığı basın toplantısına yumuşak başladı. fakat daha sonra üç cephe parti� 
sinin, Kara Kuvvetleri Komutanhğı konusunda gizli bir anlaşma yaptıktanili 
söylerken sertleşti. Bu arada kuvvet komutanhğılliil atamalarda önceliiin Ge
nel Kurmay Başkanı'nda olduğ.oou ileri sürw. Iteri si.iiilen bu iddiada dikkatli 
olmak gerekir. CHP Genel Başkanı'nın bu ara sık sık vurguladığı ve Demirel"i" 
içine sindiremediğini söylediği "kuvvetler aynmı" ilkesinin değerlendirilme
sinde fazla ileriye gitmemek gerekiyor. Kuvvetler ayrımı ilkesine, yasama, yar
gı ve yürütme kuvvetlerinin arasına bir de Silahlı Kuvvetler girmiyor. Silahlı 
Kuvvetlerin hükümete bağlı olduğunu, her zaman istediği atamaları yapamıya
cağını, kanun ve teamüllere uyma koşulu ile atamaları yapma hakkının da yü
rütme kuvvetinde olduğunu ve Silahlı Kuvvetlerin istedikleri zaman istedikleri 
denıeçleri veremeyeeeklerini unutmamak gerekiyor. Unutanlar. iktidar ola· 
mazlar. 

MıUlKUMDURI"------____ � 

dultunu .;öyledi. Fakat genel greve katı
lıp katılmama sorununu zamana bıraktı. 

ORDUYA ÇAGRI VE 
YORUMLAR 

TORK-{Ş Genel Başkaıu Tunç, MC 
Hükümetinin kurulması halinde genel 
greve öncülük edecel:ini açıklarken Silah: 
lı Kuvvetleri de soruna müdahale etmeye 
çatırdl.Konumu, yeri ve ilişkileri ne 
olursa olsun bir 8endika liderinin BIzlha 
almaya cesaret bUe edememesi gereken 
bir çalrı yaptı. Bu çaA:rıya en sert tepki 
Adalet Partiai Genel Sekreteri Nahit 
Menteşe'den geldi. Menteşe, Tunç hak· 
kında soruşturma açılmasını istedi. Bir 
gün sonra da Genel Kunnay Başkanı 
Sancar, görüşlerini açıkladı. Sancar'ın 

i açıklaması ile Menteşe'nin demea arasın
daki paraJeııik dikkati çekti. Sancar'ın 
demecinde, hükümet kuruluşunun dik-

katle izlenditi de yer aldı. Tunç'un ç�' 
rlSından hemen sonra gelen bu açıkJama
lar en azından Genel Kunnay Başkanı' 
nın bir MC hükümetinin kurulmasını 
problem olarak görmediai şeklinde de
Rerlendirildi. 

Tunç'un Silahlı Kuvvetlere çıkardlRJ 
Çaarı, ilerici yayın organlannda da yo
rum ve deRerlenctirmelere yol açtı. Per
şembe günl'ü Cumhuriyet Gazetesi'nin 
"Olaylann Ardındaki Gerçek" sütünu 
şöyle bitti: "Dışardan uygulanan silah 
ambargosu Ordu'yu iki buçuk yıldan be· 
ri sıkıntıya düşürmüş dürumdadır. Böyle 
bir dönemde Ordu'ya bir de iç politika
nın düzenlenmesini yüklemek, yalnız de
mokratik rejime deRii, mantlRa da sıi:a
cak bir iş sayllamaz" Böylece Tunç'un 
çaarlSının yersiziiRi belirtildi, Ancak bu 
beLirlenme gerekli djkkatle yapılamadı. 
Çünkü Silahlı Kuvvetlerin silah ambar
goau ile sıkınt.ıda oldulu "böyle bir dö
nemde" çıkartllan çaarının reddedilme-

si başka bir dönemde başka bir del er
lendirme yapılmasının mümkün olabile
celi şeklinde anlaşılabilirdi .. 

MSP VE MHP RAHATlıYOR 

CHP Genel Başkanı'nın CHP-AP koa
lisyonu önerisi, ilk sonuç olarak, Adalet 
Partisi'nin MSP ve MHP karşısında pa
'ıBrıık gücünün artmasına neden oldu. 
Fakat büyük sermayenin' bu öneriye 
açıkça destek olmaktan kaçınıp dolaylı 
yoııarı tercih etmesi, Sancar'ın böyle bir 
hükümete karşı olmadıRı şeklinde yo
rumianan demed ve Hürriyet'in Milli 
Selamet Partisi'ne itirazı dışında büyük 
tirajlı basının tutumu, MSP ve MHP nin 
rahatlamasına yol açLı. Hana başında 
pazarlık gücünü kaybeden bu iki parti, 
hafta sonuna dotru pazarlık koşuııannı 
bir bir Demirel'in önüne koymaya başla· 
dı. Bu yüzden pazarlık görüşmeleri uzadı. 

MC YENiLGIYE MAHKUMDUR 

MC hükümeLinin kurulma olasılıQ:ının 
güçlenmesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 
her gün yeni bir öneri ile ortaya çıkması, 
Türkiye ışçi Partisi'nin dışındaki ilerici 
kesimde de bir kararsızhAm su yüzüne 
çıkmasına sebep oldu.Bu kararsLZhk. 
herkesin kendi konumunu yeniden de
Rerlendirmesine olanak hazırlıyor. Se
çimlerden önce ve seçimlerin hemen son
rasında ItMC gelirse hayat olmaz" diyen
ler şimdi "gelirse göreceti de var" de
meye başladıla,r. Ilerici kesim, Cumhu' 
riyet Halk Partisi'nin işlevlerini abart
madan kabul ederek kendi gücüne güven
me ihtiyacını duymak zorunda kaldı. 
Böyle bir durumun çok s&tlıkJı gelişme
lere yol açması mümkün. Eter bu karar· 
sızlık, Behice Boran'ın "örgüLlü, birleşik 
güç yenilmez" sözü etrafında geniş bir 
kararlılıRa dönüşürse MC yenilgiye mah
kum olur. 

ÇEVIKÇE, HA V ALıUUN OZELLEŞTIRILMESINI DURDURDU 
• CHPHükümeti'ninbakanlan MC hükü-
meti dönemindeki aksakhklan, yolsuz
lukları, hesapsızlıklan sergilerierken U· 
laştırma Bakanı Erol Çevikçe, Türkiye 
havalarının özeL sektöre peşkeş çekilme
si planlanna set çekLi. CHP Hükümeti' 
nin Ulaştırma Bakanı, aRır baskıları gö
Rüsleyerek, bir başlangıç ve arkası gele
cek olan özel sektöre uçuş izni verme 
oyunlarını durdurdu. Bursruı iki büyük 
zenginin kurduRu Bursa Hava Yollarına 
uçuş izni vermedi. Böylece Adalet Parti
si Genel Sekreteri Nahit Menleşe'nin 
Ulaştırma Bakanlılı zamanında tezgahla· 
nan ve gazetelerde uçaklannın .resimleri 
yayınlanmış olan Bursa Hava Yolları gi
ri4imi ,imdilik durdurulmuş oldu. 

Erol Çevikçe, bu karan alırken CHP 
hükümetinin.bazı bakanlan ile uyum saA'
layamadı, Ulaştırma BakanlıRı, Bursa 

Hava Yolları ile ilgili olarak daha öncl'ki 
hükümet döneminde ilgili bakanlıklar 
olan Ticaret BakanlıA:ı ile Gümrük ve Te
kel Bakanlı�ından görüş istemişti. Bu iki 
bakanlık da görüşlerini CHP hükümeLi 
zamanında UlaştLTma BakanlıRı'na bil· 
dirdiler. Ziya Mi.iezzinoRlu'nun balfında 
bulundu�u Ticaret IlakanlıRı ile MehmeL 
Can'ın başında bulunduQ'u Uümrük v(' 
Tekel Ba.kanlı�ı, Bursa Hava Yolları'na 
uçuş izni verilmesi konusundu olumlu 
görüş bildirdiler. CHP 'nin Ulaştırma Bu· 
karıı Çevik çe ise bu iki olumlu göriişe 
rRlmen hava ulaştırmasının özel sektöre 
pe,keş çekilmesine izin vermedi. 

Bursa Hava Yollarına izin verilmesi 
yolunda olumlu görüşe sahip olanlar 
CHP'nin Ticaret ve Gümrük ve Tekel Ba
kanlanndan ibaret d�i1. Türk lIava Yol
ları'nın piloLlarınm ço�u da aynı eR'ilim
de idi. PiloLların ço�u, gi.ınıük uçuşlan· 

nın Diyarbakır ya da Van 'da biLmesin· 
den rahatsız oluyorlardı. Günlük u(,'uşla· 
rının Londrn veya FrankfurL'ta bilmesi· 
ni ve btiylece gN'cl('meyi Ilalı kapitılliz
minin buyuk kentlerinde geçirmeyi, Di· 
yarbakır yada Van'a Lercih ediyorlardı. 
THY iç sererlf'r yaptık�n, bu tercihin 
Jı:erçekleşınesi muıııkun olnHıyordu.Bur
sa Hava Yolltm, ıÇ hallının cu.el �ktöre 
devredilnll'si konuşunda bir bR�langıç 
alacaklı. Bu bn�lanf!'('I' ıc.:lt'rındc Miltur' 
un dn oltlu�u bir ",'ok !-jirkctin Rurdumwk 
istetlikleri biliniyordu. Bu yU7.den Bursa 
Hava Yolları'na uçuş izni yerilmesi için 
baskı çok çeşitli idi. Fakat tUm bu bas· 
kılara raRmen UlaşLırma Bakanı Çevik çe 
isteAi reddetmekLe LeredduL etmedLBu' 
nun Uzerine Bursa Hava Yollan'nın sa-

.; hipleri, Başbakan Ecevit'le görüşme yol-
larını urumaya başladılar, • 
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SINIF V� KİTLE SENDİKACILIGI 
İLKELERİ 

TİTİZLİKLE UYGULANMALıDıR 

SENDIKALARA PARTI I ŞLEVI YÜKLEMEK, BÖYLECE SENDIKALARıN KITLESEL I Ş LEVLERINI YOK SAYMAK 
VEYA KÜÇÜMSEMEK, SENDIKA ıÇı DEMOKRASIYI ORTADAN KALDıRMAK, TASFIYECILIK, ÖRGÜTSEL BAClMSIZUCı 
TITIZLIKLE KORUMAMAK :  SENDIKALARı SI YASAL ÖRGUTLERIN YAN KURULUŞU GIBI GöRMEK, SAPMADIR. 

SENDIKAL HAREKETIN NITElıCı VE BOYUTLARI SON 
ZAMANLARDA EN ÇOK TARTIŞI LAN KONULAR ARASIN
DA. SORUNA YANlıŞ YAKLAŞıMLARıN GETIRDıCı KAR
GAŞA ORTAMI NDA. SENDIKA VE KITLE ÖRGÜTLERI GIBI 
KAVRAM LARıN ıÇERICINI AÇICA KAVUŞTURMAK GERE
KI YOR. YÜRÜYÜ�, BU KONUDA SOSYAL-IŞ SENDIKASı 
BAŞKANı ÖZCAN KESGEÇ'E BAZI SORULAR YöNELTIı' 
YÜRÜYÜŞ'ÜN SORULARı VE KESGEÇ'IN YANıTLARı ŞÖy
LE: 

• Demokratik kille örgütleri olarak 
sendikalara ilişkin doğru ve yanlış bakış
Lar nelerdir? 

• Işçi sınıfı bitimini, bilimsel sosya
lizmi ilke edinmiş sendikalar, "sınıf ve 
kitle sendikacıh�ı" diye tanımlanan an· 
layışın sahibi ve savunucusudurlar. 

Sıruf ve kitle sendikacılıg:ı ilkelerini 
ise �ndikamlZln V. Genel Kurulunda 
alınan bir karan aynen belirterek açıkla
mak istiyorum. V. Genel Kurulumuzu" 
karan şöyle: 

. 

"Işçi sınıfının örgülsel yapılan ve 
amaçlan bakınundan birbirinden farklı 
olan iki örgütü vardır. 1· Sınıf Sendikala-
n, 2· Parti. 

. 

Işçi sınıfı sendikalan, örgütsel yapıla
n bakımından kitleseldir. Am:.;la" bakı
mından da, işçi sınıfının ekonomik Çl
karlannı burjuvazi ye karşı savunmak, 
sömüri.i oranını koşuJlann öngörece�i en 
ileri şekilde aza1tmak, işgüvenJi�j ve ya
şam koşullannı iyileştirmeyi amaçla· 
mak ve bu doRrultuda en kararlı müca
deleyi vermekle yükümlüdür semiikalar. 

Işçi sınıfımızın sendikal planda veri
len mücadelesinin, ekonomik-demokra
tik-ideolojik ve politik mücadele bütün· 
lüRü içinde ele alınmasını kesin şart 
olarak tanır. Ancak bu bütünlü�ün �
lanması, ilkeli bir çalışma anlayışına sa· 
hip olmakla ve bu yönde ueraş vermekle 
mümkündür. 

Işçi sını!ı partisi ise, örgütsel yapısı 
bakımından killesel degildir. örgüt yapı· 
lan, işçi sınıfı ve müttefiki emekçi kitle
lerin, tüm demokrat küçük burjuva kat
manların en bilinçli ve en öncü kişilerin
den oluşur. Işçi sınlfı partisi, amacı ba
kımından da özel olarak sendikalardan 
ve genel olarak tüm demokratik kitle ör
gütlerinden aynlır. Parti, toplumun çe
lişkilerini çÖ'.lme mücadelesi vermekten 
başka, başta işçi sınıfı ve rruttefiki 
emekçi kiLlelerle tüm halkın kurtuluşu 
demek olan iktidara geliş rriicadelesi ve
rir. Başka bir deyişle, işçi sınırı partisi, 
işçi sını!ının dar sınıfsal çmadannı deeil 
tüm toplumun yaranna yönelik bir mii
cadeleyi amaçlar. 

... özel olarak sendikalan, genel ola
rak tum demokratik kitle örgütlerini ör
gütsel yapılan ve amaçlan bakımından 
parti gibi görüp, teorik düzeyde ne söy
lenirse söylensin, bu anlamda bir çalış· 
ma içinde olan kişi, grup ve grupçuklan 
sapma olarak niteler ... 

... ıçinde yer aldıe, politik hareket
lerden kaynaklanan kişileri de�erlendi
r(rken, onla"n tutum, anlayış ve önerile
riyle sendikal alandaki her soruna somut 
çözüm önerileri getirmelerini, çözümleri 
kolaylaştırmalannı ve ulaşılan sonuçlan 

korumalarını ve perçinlemelerini ölçü 

ahr ... .. 
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• 
Ilericiler, demokratlar ve sosyalistle

rin hayata geçirilmesi için ueraş verdik
leri ve verecekleri ilkeleri içeren bu ka
rarlan açarak maddeleştirirsek, sınıf sen
dikacılıeında dogru olan ile yanlış olanı 
daha da belirginleştirmiş oluruz. 

• Bu "maddeleştirme" nasıl yapıla
bilir? 

• Şöyle: 
l- Kitlelerin somutekonomik-demok

ratik mücadelesini ve istemlerini sendi
kalar yok sayamazlar, küçümseyemezıer. 
Aksine kalkış noktalan daima budur. Bu 
olmalıdır. Bunun böyle olması, işçi sıru
(ının mücadelesini sadece "ekonomik" 
mücadele çemberi içine hapsetmek anla
mma gelmez. Çünkü sını! sendikalan bu 
mücadeleyi işçi sınıfının ideolojik-poli
tik mücadelesi ile uyumlu, onun bedefle
rine paralel yürütür. 

2- Bu uyumluluk, sendikalann siyasi 
partilerin yan örgülü haline gelmeleri an
lamına gelmez. Bu kesinlikle yanlıştır. 
Aksine sendikalann örgütsel baRımsızhel 

. esastır. Sendikalar kendi organlannca 
yönetilir. 

3- Sendikalar gerek işlevleri, gerekse 
IdUeleri itiban ile parti deeildirler. Ola
mazlar. Sendikalan parti işlevi ile yükle
mek giderek Anarko Sendikalizminbata
Aına düşmek demektir. 

4- Sendika içi demokrasi, sınıf ve kit· 
le sendikacıheınm temel ötelerinden bi
ridir. Sendikalarda politik düşünce öz
güııüAü· ve farklı poUtik düşüncede olan
lann var olması esastır. Üyeler ve yöneti
ciler sendika içinde politik görüşlerine 
göre de�i1; ekonomik-demokratik plat· 
ronnda sendikanın si.irdürdügü işlevler
deki somut davranışı ve önerileri Ile de
�erlendirilirler. Yönetirnde olanıann 
kendi görüşlerini paylaşmayanlan veya 
herhangi bir politik görüş sahiplerinin, 
bu görüşte Olmayanlan tasfiye'ye her ne 
biçimde ve kılıfta olursa olsun yönelme· 
leri, uygulamalan yanlıştır. 

5: Sınıf ve kitle sendikacıheı, işçi sı
nıfının sendikal mücadelesini dahi, bur
juvazinin şu veya bu kesiminin kuyrutu
na takmayı reddeder. Demokratik müca
delede güç ye işblrli�i, demokratik güç. 
lerin birlik ve dayanışmasıı işçi sınıfının 
batınısız ideolojiSI esas alınarak yapılır 
ve yapılmaııdır. 

özelle, sendikalarda; kitlesel işlevleri 
yok saymak veya küçümsemek, parti iş
levi yüklemek, sendika içi demokrasiyi 
ortadan kaldırma, tasfiyecilik, örgütsel 
batınısızlıeı titizlikle korurnamak, siya
sal örgütlerin yan kuruluşu gibi gönnek, 
ekonomik rri.icadeleyi işçi sınıfının ide
olojik-politik mücadelesi ile uyumlu yii
rütmemek, en geniş ilkeli birlik ve daya
nışmayı saelamamak; sapmadır. 

• Sizce bugün şendikalarda ve de
mokratik kitle örgütlerinde durum, bu 
açıdan tuıSlldır? 

• Kanımca bugün, tüm sendika ve 
kitle örgütleri için bu IJkelerin uygulan
dı�ını söylemek bir yana, bu ilkelere 
inanıldı�ını dahi söylemek olanaksızdır . 

Sınıf ve kitle sendikacılı�ının bu ilke
lerini tümü ile yadsıyanlar vardır. Sözde 
kabul �ent eylem ve uyguıamalan ile 
reddedenler de vardır. Içtenlikle inanan 

ye uygulamaya, hayata geçirmey. Çoll· 
şanlar yardır. Şüpbeslz ki, sosyalisııer 
bu bölümdedir. Hayata geçinne uRraşın· 
daki eksiklikleri yeya bilmeden yapdan 
yanlışlıklan kanştınnunak gerekir. 

DISK 'in kuruluşundan bu yana ilke
leri bunlan:hr. 

Inanıyorum ki, işçi sınıfımızm ilerici 
sendikal birliRi erııeç bu Ilkelerle DISK' 
te satlanır. Görev bUDU satlama ve ha
şannadu. Sapmalara karşı mücodele et
mektir. 

TÖB-DER F ISE'YE KATI LDI 

• TöB.oER 'in uluslararası öğretmen kuruluşu FISE'ye katılma istemi 
FISE Genel Kurulunda oybirliği il. k.abıj edildi. Böyleliki. Til-kiy.'d. ilk kez 
bir "memur" kuruluşu uluslararası bir örgüte üye olabildi. 

Gerçi Til-kiye'de örneğin TMMOB COPISSEE .dlı ulusl''''''SI mimar v. 
rriihendis örgütleri ile dayanışma içinde, TOTEO'in mÜCldelesi uluslarvas! 
teknik eleman örgütleri tarafından destek görüyor ama, TÖ8�ER 'in FISE'ye 
üye olması bir başka anlama sahip. 

Tüm engellere rağmen TÖB-OER'in FISE'yc üye olabilmesi Twkiye'de
ki öğretmenlerin sendikal haklar için SÜ'"dirdüğü mücadelede yeni açılıml:ır 
getirecek. 

TÖB-DER KÜTAHYA ŞUBESI GENEL KURULU YAPıLDı 

TöB·DER Şube kongreleri sürüyor. 
Geçenlerde Kütahya TöB·DER şubesi. 
nin de genel kurulu yapıldı. Genel Kurul 
sonunda yapılan seçimleri "Demokrası 
Için Birlik"  adı aıtında seçimlere katılan 
adaylar kazandı. 

Kütahya TöB·DER Şubesinin genel 
kurulu geçen yıllara oranla çok daha 
canlı ve tartışmalı geçti. to Atatürkçü Dev
rimci Sosyal DemokraL Grup" adını t8!jl
yan grup TöB-DER';n sürdürmek te ol
du�u ilerici çizgiye bazı eleştiriler yö-

nellti. Genel Kurulda "Devrimci Birlik" 
adını taşıyan grubun da birbirine son de
rece karşı gibi görünen düşüncedeki <>t
retmenler tarafından oluşturulduRu gö
ze çarpıyordu. TöB·DER 'e ve diR'" kıt· 
le örgütlerine önürri.izdekl dönemlerde 
düşen görevler tartışmalann eksenini 
oluşturdu. 

Genel Kurulda yapılan seçimlerde 
"Demokrasi Için Birlik Grubu" 83, 
"Atatürkc;ü Devrimci Sosyal Demokrat
lar Grubu" 56, "Devrimci Birlik Grubu" 
19 oy alddar. 



'1111 "HORI" 'iMDi NEREDE? 
DEMtaTliş €EYHVN 

Anımsayacilksınızdır, geçtiğimiz yv. aylarında bizim bir "Şanh Hora" 
kavgamız v.ırdı. Renkli ba.smımız. gazeteleririo birinci sahifelerinde koca koca 
renkli Hara fotoğrafları yayımlardı. MC televizyonu özel çekim ekipler; gön
dermişti, haber programlanndaki süreferle yetinmezlerdi de ayn programlar 
yaparlardı. Gecemiz gündüzünlÜz Hara'yd •. Hora, onurumuzdu. Sanki gelece
ğimiz, Hora'nın geleceğine bağlanmıştı. Hora Ege'ye açıldı, Horcl ızmir lima
nına girdi, Hora'nın yanından Yunan gemisi geçti, Hora'"ın üstünden uçak uç
tu, diye günler boyu meraklanmış durmuştuk. Ana muhalefet partisi lideri Sa
yın Ecevit Hora'nın aleyhine demeç verdi mi, MC iktidarı hop oturur, hop 
kalkardı. Hora'nın görevini küçümsemek, yaptıklarından kuşku duyar olmak, 
sözcüğün tam anlamıyla, kişinin vaan hainliğinin çürütülemez kanıtıydı. 

Gerçekten, Hora n'oldu? Hani, adı sonradan değiştirilip MTA Sismik i 
yapılan araştırma gemisi ne oldu? Gerçekten, araştı""", yapmak üzere gittiği 
Ege denizinde, karasularımızdan çıkıp uluslararası sulara girmiş miydi? Ora
larda gerçekten sismik araştırmalar mı yapmıştı? Araştırma yaptıysa, bu araş
tınna sonuçları ne çıktı? Karasulanmızda, ya da kıta sahanlığımızda petrol 
bulunamadı mı? Sahi, bizim bir de Ege denizinde, Yunanlılarla kı� sahanlığı 
sorunumuz vardı. Acaba ne oldu? 

Allah aşkına, bu sorulann yanıtlarını bir bileniniz varsa, bana yazıversin. 
Ne ki, bu soruların yanıtlannı bilmiyorum ya, bu Hora adlı geminin 

(MTA Sismik I'in) şimdi nerelerde olduğunu da ben size söyleyivereyim. Ge· 
çenlerde bir taSiantı sonucu farkına vardım. ıstanbul'da, Ortaköy ile Arnavut
köy arasında, o canım Boğazm yüzkarası Kömür DeJX»lannl geçiverince Kuru· 
çeşme denilen bir yer vardır. Hora, i şte şimdi orada. Petrol Ofis'in akar yakıt 
deposunun rıhtımına bağlanmış yatıyor. Gördüğümde, görevli bir i� kişi, kıç 
güverteye masa kurmuş, yaz akşamının keyfini çıkanyordu. Kim bilir, Hora 
personeli belki şimdilerde de istawit aVlyla filan meşgul. . Ikindi serinliğinde , 
çaparilerini salıveriyorlardır d'enize, akşam natakası çıkarıyorlardır. Bilmem, 
Sayın Ecevit'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanınınbundan haberi var mıdır? 

Ama, Hora bu tür olaylann bildiğimiz kadanyla ne ilkidir, ne de sonun· 
cusu. Çünkü, yasadır. Kapitalizm, politikasmı her zaman Menderes'in o ünlü 
sözünde belirtildiği şekilde, "Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür" mantığı üze· 
rine kurar. Yani onlara gÖfe, insan hafızası unutkandrr. Siz istediğinizi kork
madan yapın, nasıl olsa unutulacaktır. Yeter ki, unutulacak kadar bir sürenin 
geçmesini sağlayın. Yanı zamanlamayı iyi yapın. 

Kapitalizm dar boğazlara girdi mi, her zaman bu yöntemi uygulamıştır. 
Toplumun dikkatini böylesi yapay olaylara çekmiş ve durumunu kurtarıcı 
önlemleri daha bir kolay almıştır. 

Kuşkusuz Hora da böyle bir oyundu. Ekonomik dar boğazlara girmiş 
egemen güçlerimiz, durup dururken böyle bir oyun icad etmişti. Kontrolü� 
deki gazete, radyo, televizyon gibi yayın organlanyta da sanki Yunanistan'la 
aramızda bir sav.ışın çıkması an meselesiymiş gibi bir hava yaratılmıştı. Hani 
insanın şimdi başka işi olmaya da, bu Hora ka�ası ile Ege Kıta Sahanhğı kav
gasının ark.asına gizlenilen oyunlan bir bir araştınp çıkara ... Kim bilir nelerle 
karşılaşırız. 

Çünkü baksanıza, muhalefetteYken toplumumuzun o günlerdeki en 
önemli sorunuymuş gibi yansıttığı bu Hora sorununa, bu Kıta Sahanlığı soru
nuna şimdilerde CHP iktidah da sahip çıkmıyor. Kıbns'tan, AET'den fiian 
söz açıyorlar da, bu konulara değinmiyorlar. Demek, yansıtıldığı kadar önem
li ve ciddi bir sorun değilmiş bunlar, şimdi daha iyi anlıyoruı. 

Ne ki, insan bunlan dÜ$Ününc�, sermaye sınıfı politikacılarının hangi 
sözlerine güvenebileceğini de kestiremiyor. Diyelim, CHP seçim öncesinde 
141 ve 142. maddeleri değiştireeeğini (kaldıracağını söylemiyordu, ama biz 
buna da razıydık), lokaYli kaldıracağını, referandumu getireceğini, genel grev 
hakkını vereceğini filan vaad ederken de acaba aynı tür bir hesap içinde miydi 
bilemiyor. Hani, daha seçimler biter bitmez Sayın Ecevit'in, ortada fol yok 
yumurta yokken, emekçi sınrflardan özür dileyip, sözlerine yerine getiremeye
ceğini açıklaması da acaba böylesi bir oy,unun parçası mıydı diye insan şaşırıp 
kalıyor. 

Nitekim, şimdi de AP-CHP koalisyonunu öneriyor Sayıl"! Ecevit. Oysa 
gene seçim arifesindeki konuşmalarında AP'yi şiddetle eleştiren, demokrasi 
anlayışları arasında büyük farklılıklar bulunduğunu söyleyen de kendisiydi. 

Yani AP'nin temelde faşist bir parti olduğunu ima ediyordu. Acaba o günden 
bugüne değişen şey ne? Yoksa, işçi ve emekçi sınıfla ra şirin gJzükebilmek 
için mi söylenilmişti bu sözler? Doğrusu insan bunlan düşündükçe daha bir 
ürperiyor. Galiba gene bir Hora oyunu oynanıyor. Nasıl olsa önümüzdeki se
çimlere daha 4 yıl gibi bayağı büyük bir süre var ve insanların hafızaları unut
kandır hesapları yapılıyor. 

Yapılıyor olsa gerek, çünkü bit devrimcilerin artık gına getirdiği bir 
temcit pilavı gene önümüze sürülmek isteniyor. Işte bundan kuşkulanıyoruz. 

Gariptir, kişiler "ben dememiş miydim?" dt:mekten dehşetli hoşlanır
lar. Ama inanın, bunu demek istemiyoruz. Fakat elde değiL. Olayların bizi 
doğruladığı da açık. Seçim öncesinde de defalarca söylemiştik. Burjuva parti
lerin işçi ve emekçi sınıflara şirin gözükme manevralarınlO ilk kez bizde oy· 
nanmadığını, Ecevit olayının aslında sermaye sınıfınca batıda yıllardır uygula
nagelen bir yöntem olduğunu belirtmiştik. Ve istemeye istemeye de, Sayın 
Ecevit'in seçim sonra�nda işçi ve emekçi sınıflara denüp, göz kırparaktan 
"Beni anlayınız, ensemde namlunun soğuk ucunu duyuyorum. Her şeyleri 
açıklayamıyorum sizlere. Sözlerimi bu nedenle yerine getiremiyeceğim. çün
kü rejimin geleceği söz konusu. Israr ederseniz faşizm gelecek." gibisinden 
konuşma girişimlerinde bulunacağını söyıüyorduk. Nitekim tahminlerimiz, 
umduğumuzdan da erken ç ıktı. 

Sayın Ecevit, "olağanüstü günler yaşıyoruz" diyor şimdi. Rejimin gele
ceğinden söz ediyor. Partisinin devlet kurucusu bir parti olduğ�u söylüyor. 
Ve bu burjuva devletinin üzerine gözü gibi titrediğini açık açık belirtiyor. 

Biz devrimciler, bu olağanüstü durum öcüsü masalını öylesine çok y .... 
şamışızdır ki ... 

Faşist MC hükümetinin kurucusu AP'nin.·CHP ile oruklaşa bir hükimeı 
kurunca birden kuzu kesileceğini, anti faŞist kesileceğini beklemek, doğrusu 
safdillikten de öte bir durum olsa gerek. 

Görümlez asker korkulan üreterekten zorlama bir CHP·AP �rtakhi' de
mokrasisine işçi ve emekçi sınıflar nasıl inandınlabilir, anlayamıyoruz. Şimdi. 
lerde galiba 12 Mart'ı iyi anımsamakta yararlar var. O günlerde de, bazı çevre
ler kurtuluşu işçi ve emekçi sınıflarımızı bir cuntanın kuyruğuna ukmakta 
gösterirlerdi. Aynı şekikje tarafsız başbakan aldatmacalarıyla bir CHP·AP ko ... -
lisyonu gerçekleştirilmişti. Nihat Erim deneyi bunca sürede unutulmuş olsun, 
inanılır gibi değil. Ama dedik ya, kapitalizm politikasını insanlann hafıulan
nın unutkan oluşu üzerine kurar. Galiba, 12 Mart'ı unuttuğumuz sanılmakta. 

Fakat acı olan da burada yatmakta ya ... 
Bileceksiniz, 12 Mart, sosyalist mıiıa�fet parlamentodan çıkarıldıktan 

sonra gerçekleştirilmiştir. Ve unutulmaması gereken nokta da şudur ki, ege
men çevreler 1977 seçimlerinde de parlamentoya yeniden sosyalist bir muha· 
lefet J grubunun ginnemesi için ellerinden geleni artlanna koymamışlardır. 
Şimdi de bu boşluktan yararlanıp, bu yeni oyunlarını daha rahat sahneleye
bileceklerini bilmektedirler. 

Ne ki, işin acısı, egemen çevrelerin bu oyunlarına kamuoyunda devrimci 
tanınan bazı kuruluşların da katılmasıdır. Hatta hala uyanmamış görünmeleri
dir. Oysa, şimdi parlamentoda bir sosyal;�t muhalefet grubunun bulunmasının 
değeri açiktır. 

Galiba egemen çevreler bu kez de CHP babasına bağlamak suretiyle işçi 
ve em.ekçi sınıflan'mızı bir 4 yıl daha Hora gemisine benzetmek istiyorlar, na
sıl olsa gelecek seçin,lere kadar unutulur deyip. 

Ama kolay değil artık. 

FAŞIST SALDıRıLAR TlP'LlLERI V I W I RAMAZ 

12 Temmuz günü akşamı Görev Ga, 
zetesi salan Türkiye tşçi Partililere, Ulkü 
Oeaklarma üye raşlstler sald ırdı. Tiirkiyc 
Işçi Partisi Osküdar Ilçe Başkanı ve biri· 
si a�ır olmak üzere iki üye ,yaraJandı. 
Kolluk kuvvetlerinin gözleri önünde sal· 
dında bulunanlardan üç Ulkii Ocaklı 
gözaltına alındı. Bu konuda Türkiye Işçi 
Partisi hlanbul Iı Merkezinden aş�ıdl\· 
Id açık lama yapılmıştlr : 

"Vncek; giin akııam Beylerbey; 'Ilde 
'Görcı; GazeLes;' .aLan Parti iiyelerimize 
Vlkii Ocaklarına mensup 15 kişilik faşist 
bir grup saldıMda bulunmuş tur. UsklMar 
Ilçe Başkanmıız uc bir; aRır olmak üzere 
iki üyemiz çeşitli "erlerinden yaralOtI· 

nHl$/ordır. KollııJ.· Iwuue tlerinın gözleri 
Önünde saldırıda bulunan faşist/erden 
üçü yakalanarak gozaltma alındı. Koçan 
saldtr1-!alılar Usküdar U/kii Orakları şube· 
si"e sığı"'''':ilarrlır. Salclırgarılardat1 isim· 
leri tesbit edilenler. Ulkıi Ocak/amID. üyt> 
Köksol Usta, Tezcon Hardal. Ahmet De· 
mir ii(> A li isimli hişilerdir. 

"Sl'rtIJaYPfllıı l'mmıdpki {aşisı gıiçler. 
i�('i ımıı(wıız uc' cmrkçi halkımızıtl bo· 
/:mısulıh. denıokrasi u(' $osyabuıı müco· 
delesini durdurabilnıek için saldırılarınG 
hergim bir yenisini ekle,'erck d�ı'Om edı· 
yorlar. Vlkcmızde herg;iıı bırçok omtS; 
görillen bu saldırı/ardan mullaka hesap 
sorulmalıdır ve soruloooklır. Bu Lur &old,· 
rılar Türkiye /şçi 7>artilUrri yıldıromıyo· 
cokllr. " 
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TOPRAK REFORMU S 
VE 

URFA UYG 
Türkiye İşçi Partisi Siverek Ilçe Başkanı Neca\ 

Siyalıkan ile Parti üyesi, araştırmacı H. �ait'in "Top
rak Reformu Sorunu ve Urfa Uygulaması" başhA'ını 
taşıyan çalışmaları, Marx ve Lenin'in ortaya çlkardıgı 
bir gerçegin belirtilmesiyle başlıyor: Teoride toprak 
üzerindeki özel nj.,jlkiyeti yadsıyabilen radikal burju· 
vazi pratikte buna bir türlü cesaret edemez. Kapitalist 
gelişme açlSından önemli olan topragın mülkiyeti de-
�iJ. sermayenin kendisini bu topraklar üzerinde artık· 
deRerle büyütebilmesidir. Bir başka deyişle, :ısd önem
li ve yeterli olan, kapitalist işletmecinin topralı istedi· 
Li gibi kullanabilme hakkıdır. Buna karşılık, az geliş
miş ülkelerde burjuvazi kendisini hiç bir zaman feodal 
büyük toprak mülkiyetini bir kalemde silip atacak ka· 
dar güçlü ve devrimci bulmamış; bu mülkiyete dokun· 
mamayı kabul ederek , feodal sahiplik altındaki top
raklan kapitalist tarım işletmelerine açmanın çareleri. 
ni araştınnıştır. Bunun sonucu ise, uzunca bir süre, fe
odal sömürü ile kapitalist sömürünün iç içe geçmesi 
olmuştur. Ama böyle bir beraberliein ancak ülkedeki 
kapitalizmin germeine baelı olarak söz konusu edile· 
bileceoli de belirtilmelidir. 

-

Bir yandan bu çifte sömürü mekanizması, bil 
yandan kapitalist ilişkilerin gelişmesiyle ortaya çıkan 
köylülükteki parçalanma, geniş köylü kesimlerini ko· · 
yu bir yoksullukla karşı karşıya bırakır. Küçük toprak 
sahiplerinden topraksız köylülere, yan·feodal toprak 
sahibinin yanında bolaz tokluRuna çalışan emekçilb ' 
den kapitalist işletmelerde ücretli olarak çalışan ları' 
işçilerine, kiraladıgı k,üçük, verimsiz bir toprak par� 
sı üzerinde kendi başına doeayla mücadele eden yo; 
sul köylülerle ortakçılardan başkasırun ücretli emeı 
gücünden de yararlanabilen orta köylülere kadar uza 
nan bir çeşitlilik gösteren geniş köylü ylRınlarının te! 
bir amaç doerultusunda birl�şip örgütlenebilmelen 
daha da güçleşir. Böyle bir örgütlenme. ancak sosya· 
list mücadelelere doRru gelişen bir perspektif içinde 
başanya ulaşabilir. 

Az gelişmiş kapitalist ülkelerde toprak refonnu 
uygulamaları. feodal kalıntıların bir kerede ve tümüy· 
Le ortadan kalkmasını saelayamaz. Hu tür uygulamalar 
ya başlangıçta baltalanmış ya da bir kısım topraRın 
feodal mülkiyetten ç ıkarılmasından sonra hızını yiti· 
rerek durmuştur. Toprak reformlarının demokratik 
hedeflerine ulaşamaması başlıca iki nedene baRIanabi
lir: Burjuvazinin feodal mülkiyeti tümden tasfiye et· 
meyi amaçlamayışı ve başlangıçta topraRa kavuşan 
köylülerin topraksız köylülerle tarım işçilerinin müca. 
deJesini terketmeleri. Bunun sonucu ise, toprak refor. 
munun hemen ertesinde toprak sahibi olan küçük 
köylülerin mülksüzleşme sürecinin yeniden başJaması 
olmaktadır. 

BOLiVYA VE MEKSiKA öRNEKLERI 

Çalışmada, Bolivya ve Meksika'daki toprak refor· 
mu uygulamaları, bu tür gelişmelere örnek olarak ver.· 
Iiyor. Buna göre, Bolivya'da 1950'de iktidara gelp. · 
burjuvazinin ilerici kesimi bl!' toprak reformu uygul. 
masına girişti. Böylece, işçi sınıfının yoksul köylüler' 
güçlü bir ittifak kuramamış olmasından da yararıa1ıa 
rak, köylü yı�ınıarıru yanına çekti. Iktidardaki burju· 
va partisi, hem feodal aRaian bir darbe indirmeyi, 
hem de işçi sınıfının etkisiyle yaygınlaşan köylülerin 
devrimci taleplerini denetim altına almayı amaçlıyor
du. Böylece, köylülerin birbirinden ayn, yerel toprak 
talepleri öne çıkanldı. Birkaç yıl sonra, 340 bin aile 
küçük toprak parçalanna sahip olmuştu. Ancak, mül· 
kiyet haklan onaylanan bu kitleler, toprak alamayan 
köylülerden ve tanm işçilerinden hızla ayrıldılar. öte 
yan6an küçük, verimsiz işletmelerin çoRalmasl, tanm· 
sal üretimi azalttı. Kırsal alandaki bunalımın sanayi. 
sıçramasıyle de reformcu unsurlar iktidardan uzaklaş
tırıldı. 

Meksika 'da ise 20. yüzyılın başlannda pek çok 
köylü hareketi görülüyordu. Ama bunların işçi sırnfıy· 
La baeları yok denecek kadar güçSÜZdü. 19J7'de yasa· 
laşan toprak reformu uygulamalan, toprak sahipleri· 
nin engellemeleri yüzünden çok yavaş gelişti. Köylüle. 
rin bu engellemeler karşısındaki sert direnişieri de işçi 
sırufıyla örgütsel düzeyde baR�r kurularnadlRından 
kalıcı başanlara ulaşamadı. Bir yandan, 1929'da kuru· 
lan ilerici, sosyalist nitelikli Işçi ve Köylü Birli�j"nin 
dağıtılması, bir yandan, küçük toprak sahibi olmuş 
köylülerin örgütsüz ve yardımsız bırakılarak yeniden 
mülksüzleştirilmesi, 1930 ortalarında toprak refonnu 
sorununu yeniden gündeme getirdi. Sosyalist güçlerin 
de desteğiyle Cumhurbaşkanı seçilen Cardenas'ın top
rak dağıtımı, toprak aRalarının kanlı direnişiyle karşı· 
laştı. Sonunda burjuvazi, hem bu gelişmeleri önleme
yi, hem de köylü örgütlerini ilişkili olduklan işçi ör· 
gütlerinden koparmayı başardı; toprak ağaları ve kili· 
se ile .siyasaJ ittifakını yeniledi. Bundan sonraki top
rak daRıtımian toprak aRalannın yaran gözetilerek 
yapıldı; büyük bir köylü kitlesi de toprak kazarumları· 
nı kısa sürede yitirmek durumunda kaldı. 

Bütün bu deneyler şunu gÖ6tennektedir: Köyıl. 
kesimlerinin, kendi sorunlarının çözümü için kendi 
dışlanndaki siyasal güçlere, özellikle burjuvazinin çe
şitli kanatlanna baelanmaya olan yatkınhlı, bu hare
ketler üzerind� işçi sınıfı öncülüğünü, hareketler için· 
de ise tarım proletaryası ile topraksız, yoksul köylüle· 
rin belirleyicilik kazanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu 
nedenle sosyalistler için toprak reformu hareketleri, 
feodal kalıntılara ve her türlü söıwrü biçimine karşı 

rOOcadelenin ve i�çi·köyli ittifakırun nesnel koşullan· 
nı yaratırlar. Bu mücadelenin hedenerinin sürekli ye
nilenmesi ve sosyalist devrime doğru gelişmesi tarihsel 
:ıir zorunıuıuktur. 

TüRKIYE'DE TOPRAK REFORMU 

H. Sait ve N. Siyahkan'ın. Yu,.t ue Diinya Dergisi
nin dördüncü sayısında yayımlanan çalışmalanDin 
ikinci bölümünde, ülkemizdeki topru refonnu uygu
lamalarının ortaya ÇaklŞI kısaca özetlendikten sonn, 
Urfa uygulamasına esas olan J 757 sayılı yasanın, to� 
raksız ve az toprakh köylünün içinde bulunduRu feo
dal ve yan feodal sömürü koşullanndan kurtanımasanı 
amaçlamadıeı, burjuvazinin yararına düZenlendiii be
lirtiliyor. 

Daha sonra Urfa ilinin coRralil ekonomik ve siy. 
sal dwumunun kaba çizgileriyle verildili çalışmada, 
topralın belidi ellerde toplanmasının Urfı'ya özgü 
nedenleri üzerinde duruluyor. Buna göre, başlıcı üç 
neden söz konusudur: 

Toprağın belirli ellerde toplanmasıoın en kOlay, 
en yaygın biçimi tescildir. 1928 tarihli Medeni Ka· 
nunla yürürlüte giren tescil yoluyla toprak sahibi ola· 
bilmek için en az yirmi yıl aralıksız ve çekişmesiz ma· 
lik sıfatıyla topraRı işlemek gerekmektedir. Köylünün 
Türkçe bilmeyişinden ve bilgisiztiRinden yararlanan 
egemen çevreler, büyük toprak parçalarını bir ıraya 
getirerek tescil talebiyle mahkemelere baş vunnakta
dıriar. Dava gereli çıkarılan ilanlar ise Türkçe bilme· 
yen, gazete izleyemeyen, belediye hOparlörünü-dinle
yemeyen köyfüye ulaşmamakta, böylece hazine top
raklan .kısa zamanda büyük. toprak alalan adına tapu
ya yazdırdabilrnektedir. TopraRın deRer kazandıRı 
1950-60 yıllan arasmda hız kazanan bu yol, bugün 
pek çok davarun konusu olmuş durumdadır. örneğin, 
Siverek'in KaracadaR. Bucalında 13 köyün sahibi ol
dueunu ileri süren Bahattin Fetahh ile beş bin köylü 
halen mahkemeliktir. 

Ikinci biçim, alalıRın gereti olarak kızınınıdır. 
Bu yöntem şöyle uygularur: Bir ala, aşiretine bagh 
bir köyün halkıyla çok yakın ilişkiler kuru. Onlara 
her konuda yardım eder, köyün güvenini kazarur. Bu 
arada 'köyün geçmişi hakkında ıynnhh bilgi toplar. 
Böylece ölrendili eski sürtüşmeleri kışko1a.rak iki ta· 
raf oluşturur, aralannda kavga çıkartır. Ilk sibıhmı çe.. 
kip adam öldüren tanı, köyü terk edip aladan yanlım 
ister. Ağa da "hisseniu verin, intikamınaıı alayım" 
der. öteki tarafı köyden kowp bütün köyün toprakla· 
nna sahip olmak için de her twlü teröre baş wrur. 
örnelin, Siverek ilçesinde bu nedenlerle 1976 yılında 
47 kişi öldürülmüştür. 

üçüncü yol ise, tapu kayıtlannda delişiklik yapa· 
rak toprak kazanmakt.,. Bu yoUa toprağından edilip 
adam öldüren bir köylü, olayı anlatllken, "Bu olayı 
ilk defa Türkiye Işçi Partisi meclise götürdü. Bizim ta· 
rafımızı başka kimse tutmuyordu" diyor. 

Elden kaçınna biçimi ne olursa olsun, şu anda 
topraksız köylüler Urfa nüfusunun çolunlulunu oluş
tunnakt.adırlar. Bugün en çok toprala sahip iki aile
nin 240 bin ve 150 bin dönüm topralı vırdır. Dıha 
sonra sıralanan beş ailenin toprak büyüklükleri ise 76 
bin ile 25 bin dönem arasanda detişmektedir. 

KAMULAŞTıRMANIN KAPSAMI 

1757 Sayılı "Toprak ve Tanm Reformu Kanunu" 
na göre kamulaştınlacak topraklar şöyle sıralanmak· 
taehr: Devletin topraklan; kamu tüzel kişilerinın kulla· 
mlmayan topraklan; il, belediye ve köy tiiıel kişilili 
mülkiyetindeki kamu hizmetinde kullanılmayan arazi. 
nin tümü; yine bu mülkiyetteki men, yaylı ve kışlak
lann yasada saptanan miktann üzerindeki kısımlan; 
devletçe iskan edilen kimselerin bınkllklan toprakla· 
nn tümü; istisnalar dışında kalan kiraya veya ortakçı
lıRa verilen topraklann tümü; yasarun toprak sahipleri
ne bıraktı Iİ miktan aşan kısımlar. 

Bir çiftçi ailesine bıraktlacak arazi miktarlan da 
ilçeiere göre belirlenmiş durumdadır. Buna göre, bı .... 
kılacak kuru arazi miktarı 728 ile 1768 dönüm arasın· 
da •.. , .. - - .  , . .. . 0 " 0 ·, " " 0  ". " 



UNU 

delişmektedir. Yasa uyannca "örnek işletme" sayı1an 
arazi sahiplerine belirtilen miklann iki katı verilecektir. 

TOPRAK DAGITIMI 

Dalıtım, oluşturulan üç gruba göre sırayla yapıla
caktır. Beş nüfuslu bir çiftçi ailesine verilecek arazi 
miktarlan da ilçelere göre belirlenmiş durumdadır. Bu 
miktarlar, kuru arazi için 122 ile 294 dönüm, sulu 
arazi için 23 ile 59 dönüm arasında delişmektedir. 

Borçlandınna 25 yı] ya da 2� taksitte, faizsiz ola· 
rak yapılacaktır. Ancak toprak daRıldınlar ilk üç yıl 
"aday çiftçi" sayılacak, bu dönem sonunda topralım 
yasaya uygun biçimde işlemedili saptanıısa topralı 
geri alınacaktır. Bu durumda. ödedili taksit ve karşı
hklar, faizsiz olarak dal:ılım giderleri ve "elde edilen 
faydalar çıkanldıktan sonra" kendisine geri verilecek· 
tir. 

Yasada, daA:ılılan topraklann daha küçük parçala· 
ra bölünmesi önlenmektedir. Bu arada, miıas da mi
rasçılara datıtılmamakta, yasaya göre yapılan sırala· 
mada en önde gelene barakılmaktadır. Bunun, bir süre 
sonra, topraksız sayısını birkaç kat art.ıraca�ı ortada· 
dır. 

REFORM ÇAlıŞMALARıNıN GELişIMi 

Toprak ve Tanm Reformu MüsteşadıRı 25 Hazi. 
ran 1973'te kuruJdu. Talu Hükümeti zamanında, 13 
Temmuz 1973'te, Urfa ili uyguJama bölgesi olarak 
ilan edildi. Saim Kendir'in müsteşar atanmasıyle 
ARustos 1974 'te Urfa 'da çalışmalar başladı. 

Urfa bölgesinde refonnun tümü için aynı an para 
1.234.068.000 TL. idi. Daha sonra kamulaştırdacak 
topraklar saptanmaya baŞlandı. Arazi sahiplerinin 
isimlerinin kesinlikle belli oldulu durumlarda, kamu· 
laştınna bedelleri vergi deReri üzerinden bankaya ya· 
tınldı. 17 Mart . 16 Nisan 1975 tarihleri arası da top
rak istell'Ü için baş vurma süresi olarak kabul edildi. 
1970 sayınuna göre toplam 538.131, köylerde 332. , 
607 nüfusun yaşadı�ı ilde 73.545 aile toprak istemiy· 
le baş vurdu. 

özellikle bu baş vunna döneminde, toprak aRala· 
n, önce köylüleri baş vurmaktan caydumaya çabştılar; 
ama başaramadılar. Daha sonra, 22 büyük toprak sahi· 
bi Urfa 'da gayn resmi bir örgüt kurdular. Refonnu en· 
gelıemek için aralarında 1.250.000 TL. para topladı· 
lar. Ama Müsteşaı Kendir'i� ve o zaman görev yapan 
uzmanlann kişiliRi bu çabaları sonuçsuz bıraktı. Bu 
arada, 1950'den beri göçebe yaşayan Beritan Aşireti, 
Saim Kendir'e, Akçakale'de tanma elverişli olmayan 
Tektek daalannda hayvan otlatmak için kendilerine 
arazi verilmesi istemir!< baş vurdu. Bunun üzerine bu 
toprak aaaları bir araya gelerek Cumhurbaşkanına. 
Başbakana, Genel Kurmay Başkanına ve Kuvvet Ko· 
mutanJanna 19 imzah bir telgrar çektiler. Telgnlta 
"Reformun gerçekleştirilmesi ve Beritan Aşiretl'nin 
hudut boylanna yerleştirilmesiyle topraklanmız Kürt· 
lere ve Araplara teslim edilmiş olacaktır." denildi. Bu, 
sözcülüRünü Yahya Demirel'in avukatı Adil Rastgeldi' 
nin yaptıı i büyük toprak. sahiplerinin, Doau ve Güney 
Dolu Anadolu'da nasıl bölücülük yaptıklannı ve "bö
lüciilülü" kendi çıkarlarını sürdürmek için nasıl kul. 
landıktarını göste"W bir olay oldu. 

Başka hilelere de baş vuruldu. örne�in, herkes 
kendi işletmesini "örnek işletme" diye gÖ6tenneye 
kalkıştı. Toprak &ahipleri eşlerinden boşanarak iki 
aile haline geldiler. Toprak aRalan kardeşlerine kendi 
aleyhlerine tapu iptal davalan açtırttllarj böylece elle· 
rinde kalan toprak miktanm kardeşlerinin sayısı ka· 
dar artınnış oldular. Aynca, yine kendi adamlarına 
borçlu senetleri vererek, hileli icra satışlan yaptırdılar 
ve böylece mülklerini düşük gösterdiler. 

KöYLüNüN MüCADELESI 

Bütün bunlara karşılık, köylüriin mücadelesi ör· 
gütlü ve etkili sayılamaz. Çünkü köylünün desteli ve 
dayanaRı yine kendisidir. Ama, bu dönem boyunca 

öylüler ilgili yerlere deaişik biçimlerde baş vurarak 
aklarını aramaya çalışmışlardır. Saim Kendir'in müs-

teşarhRı döneminde, toprak talıtılacaRına genellilde 
inanır durumda olan topraksız köylüler. MC hüküme· 
tinin kurulması ve Kendir'in görevden alınması ile b .... 
yük ölçüde hayal kırıklılına uaramışlardır. Şu anda, 
kamulaştırılmış olan topraklar köylülere daaıtdma· 
mıştır ve toprak sahipleri tarafından işletilmeye de· 
vam edilmektedir. 

Bu arada, refonna aynlan paradan ödeme yapıla· 
rak işe başlamalan sa�lanan DSı, KarayoUan, YSE, 
Zirai Donatım Kurumu sadece Akçakele ilçesi ile 
Ceylanpınar arasındaki sınır boylannda çalışma yap
mıştır. Başka bir çalışma bölgesi yoktur. Para ayrıl· 
mış olan öteki kurumlann ise belirgin bir çabşması ol· 
mamıştır. Aynca çalışmanın sadece sınır boylarında 
yapılması Milli Güvenlik Kurulu'nun, kaçakçılıaın ön· 
lenmesi için bu sınır boyundaki 5 km. 'lik alanda dev· 
let üretme çirtlikleri kurulması önerisini akla getir· 
mektedir. 

Reronn için ı milyar liranın biraz üzerinde bir 
para aynıdıaı halde, bugüne kadar beş milyar lirayı 
aşkın harcama yapılmıştır. Miiiteşarlılın ve Bölge 
Başkanlılımn aylık personel giderleri 40 milyon lira 
dolayındadır. Bugün çalışanlann tümü, en azından, 
MHP yanlısıdar. Seçmen kütüklerinin yazıldılı günler· 
de Urfa Bölge Başkanlılı MIIP'nin oy alabileceli yer· 
lerde bütün araçlan ve bir kısım personeliyle (iilen ça· 
lışmıştır. Toprak sahiplerinin, tanm dışı arazi olarak 
gösterilip kamulaştınna dışı bırakılacak topraklan. 
MHP'ye getireceli oya göre pazarlık konusu yapılmış
tır. 

NE O,LABILlR 

Anayasa Mahkemesinin, vergi delerine göre ka· 
mulaştınnayı öngören Anayasa hükmünU iptal eden ve 
Yürüyüş \in 1 Şubat 1977 tarihli 95. sayısında eleştiri
len kararından sonra, "rayiç bedel" üzerinden kamu· 
laştırma zorunlululu ortaya çıkmıştır. Böylece, top-

rak ılmn milyonlan aşan yeni gelir olanaklan elde 
etmiş durumdadırlar. Ayrıca, bu karan aidıRı gün 
Anayasa Mahkemesi, Toprak ve Tanm Rerormu Ka· 
nunu'nun tümünü de iptal etmiştir. Ekim 1977'ye ka· 
dar yenisi yasa1aştmlmazsa, bu yasa ortadan kalka· 
caktır. Bütün bunlar bir arada düşünüldülünde, "top
rak reformu" uygulamasının Urfa', toprak alalanna 
neler kazandırdılı anlaşılabilmektedir. 

SONUÇ 

Türkiye'de ilk kez Ikinci Meşrutiyet döneminde 
ortaya çıkan toprak reformu düşünceleri, birçok kez 
uygulamaya geçirilmek istenmiş; ancak bugüne kadar 
güncemaini yitinnemiştir. Bunun temel nedeni, öteki 
az gelişmiş ülkelerde oldulu glbi, sermayenin tanmda 
egemenliRini kurma sürecini!} tamamlanmamış oluşu. 
dur. 

Burjuvazi, azgelişmiş ülkfterde, feodal alalan 
karşısına almadan feodalizmi tasfiye etmenin yollarını 
aramakta; geneUikle de, reodal alalann topralın müı. 
kiyetini elinde bulunduran kapitalist işletmecilere di).. 
nüştürülmesine daya"ın çözümler getirmektedir. So· 
runlann kesin bir çözüme ulaştmlması, sonuçta "özel 
mülkiyetIte karşı bir eylemde bulunmaYı da gerektir· 
diRinden, burjuvazi çlkarlannı azamileştirmekten, 
toplum adına delil ama, kendi adına vazgeçme maü· 
yetine katlanabilmektedir. 

Araştınnacılar çalışmalannı şu sözlerle bitiriyor-
lar: " 8u nedenle azgelişmiş ülkelerde bUrjuvazi, kendi 
başiattıRı toprak reformlanm bile yüz üstü btnkaıak. 
eHP'nin köy·kent önerisinde olduRu gibi, topralın 
mülkiyetini toprak aRaSına bırakan çözümlere yönel· 
mektedir. Bu çözümler toprak aaaSlnın üzerindeki 
teknik·mali yardımın ve daA:'ıtım kanallarının denet
lenmesi ile-onu kapitalistleşmeye yöneltmeyi amaçla· 
makta, yoksul köylü kitlelerini ise daha koyu bir se
ralete mahkum etmektedir." 



HilLKIN EKMEGI ILE 

ıstanbul'da bir süredir fınn işverenIe
ri ile Tek Gıda-ış Sendikası &raSında ol
dulu izıenimi verilen bir anlaşmazlık ne· 
deniyle halk pazar günleri ekmek bula· 
nuyor. Çünkii Tek Gıda.lş Sendikası fı· 
ıın işverenleri ile yapbRı toplu sözleş
mede Cmn işçilerinin pazar günü hafta 
tatili yapmalanm hilkme baRlanuş. Bele· 
diye ise bu bükn:i.in halkm aleyhine 01-
duRunu ileri !Ürerek deliştiıilmesini is
tiyor. Buna karşılık fırın işverenleri işçi
lerin pazar günü çalıştınlamıyaca.Aıru, 
eler çalıştınlırlarsa ekmek maliyetleri· 
nin yükselecelini ileri sürüyorlar. 

tşverenlerin pazar günü çalışılmasına . 
karşı oluşlan kuşkusuz fınn emekçileri
ni çok düşündüklerinden, işçilerin hafta
da bir gün ücretU izin yapmaJanndan ya
na olduklanndan delil. Fınn işverenleri
nin tüm amacı bu yolda sendikayı da 
yanlanna alıp ekmek fiyatlannın yiiksel· 
mesini saRIarnak. Bu amaçla Belediyeye 
karşı giriştikleri eylemde yanlannda Ah· 
met Isvan'ın Istanbul CHP örgütündeki 
en büyük rakibi olan ii Başkanı Aytekin 
Kotil'i de alrii\şlar. Böylece Belediye 
BaşkanlıRma Isvan'a karşı adayhlını ko· 
yacaaı söylenen Kotil ekibi Belediye'yi 
yıpratmayı amaçbyor. 

ıstanbul'da Belediye ile ilgili hangi 
karanlık iş olsa altından çıkan, Istanbul' 
daki bütün çıkar çevrelerinin güvendiRi 
adam olarak ün yapan CHP ii örgütü 
Başkanı, ekmek sorununda da ''Halkçı 
CHP'nin" Istanbul'daki temsücisi olarak 
halkm karşısına çıkmakta bir endişe 
duymuyor. 

ASIL AMAÇ EKMEK ZAMMı 

Tek Gıda·lş Sendikası, Istanbul Ek· 
mek Sanayii İşverenleri Sendikası ve Be· 
lediye arasında !Üren tartışmanın arka· 
sında yatan temel neden gerçekte ek
mek zammında dü�eniyor. İşveren
ler ekmele yüzde 34 oranında zam isti
yorlar. Belediye ise bu zanunı çok bulu· 
yor. Aynca işverenler İstanbul 'da bulu· 
nan 12 bin fmn işçisinin istedili zamla· 
nD ekmek maliyetlerine büyük oranlarda 
yansldılım da ileri sürüyorlar. 

Bu amaçla duruma el koyan Istanbul 
Valisinin başkanhlında geçtilimız hafta 
perşembe günü yaptlan toplantıda ekme· 
lin yeni gramajı ve fiyatı da karara baR· 
Iandı. Fırınctlar 504 gram ekmeRin 300 
kuruş olmasını isterlerken, Belediye ek· 
metin fiyatında herhangi bir deRişiklik 
yapılmadan aıırıılının 425 grama indiri· 
lebileceRini savundular. Sonunda rınn 

_işverenlerinin dediA:i oldu. İstedikleri 
zam oranını alamadılar ama, İstanbullu
Iann ekmeei artık daha pahalı almalan· 
na yol açacak karan çıkartttlar.Oergimlzi 

Bursa Merinos'ta Eskişehir Basoıa'da 
Mayıs'tan, Bakırköy Pamuklu 'da 10 

Mayıs'tan ve MalatyaPamuklu'da 9 Tem· 
muz 'dan beri 9.500 TEKSIF (Türk.lş) 
üyesi işçi grevde. 

önümüzdeki haftalarda grevlerin da· 
ha da genişleyerek 30.100 Sümerbank 
işçisini kapsaması bekleniyor. 

Sümerbank, bir iktisadi devlet teşek· 
külü ve 1973 'ten beri başında MSP'1i bir 
genel müdür var. Bu nedenle, Devlet sekA 
töründe en fazla işçi çalıştıran bu kuru· 
lu.şa 1973 'ten beri MSP yanlısı Hak.lş 
Konfederasyonu üyesi Öz Dokuma·ış 
Sendikası sokulmaya çalışılıyor. Fakat, 
Öz Dokuma·ış Sendikası bir türlü yetki 
alamıyor. Bu nedenle, sözleşme görüş· 
meleri boyunca İşveren sürekli bir bi
çimde engelleme ve uzatma taktiRi uy· 
guluyor. Sendikanın 24 ay için ortalama 
100 .. TL.yi bulan günlilk ücret zammı 
tekUfine karşı, 30 ay için 56,· TL. zam· 
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KIMLER OYNUYOR 
hazırlarken ortaya çıkan gelişme bu ol· 
du. Bundan böyle Istanbul'lular iyice 
küçülen ve 426 gram olan ekmeA:i yine 
250 kuruştan satın alacaklar. ii Koordi· . 
nasyon Kurulunun karannın bu yönde 
olacaRı sanılıyor. 

BELEDIYE F1RINCILARLA 
U�RAŞAMIYOR 

Şimdilik ıstanbul'da sergilenen ama 
bulday taban fiyaııan açıklandıktan 
sonra bütün Türkiye'de en önemli sorun 
olarak kendini gösterecek olan ekmek fi· 
yatlan sürekli olarak artıyor. Fınn işve· 
renleri özellikle işçi ücretierine yapılan 
zammın birkaç katını ekmek fiyatlarına 
yansıtıyorlar. Belediyeler ise halkın ek· 
meA:i ile oynayan bu sömürücülerle uRra
şamıyor. Bir bölümü olanaksızlıklar ne
deniyle ulraşamazken, bir bölümü fınn 
işverenleri ile anlaşmalı olarak halkın 
ekmeRi ile oynuyorlar. İstanbul'da fınn 
işçileri sözün tam anlamıyla Belediyeyi 
"pannakJannda oynatıyorlar." 

Fırın işverenlerinin ;Ieri sürdüRüne 
oranJa emnlarda çalışan işçi sayılan bir
birini tutmamaktadır. Sosyal Sigorta ka· 
yıtlan da rmn işverenlerini yalanlıyor. 
Fırıncdar zammı hak ettiklerini belirt
mek için rırınlannda en az 18 işçi çalış· 
tlA:ml ileri ruruyorlar. Oysa yapllan dene
timlerde bu sayıda işçi çalıştıran fırınla· 
rm saYlSının pannakla sayılacak kadar az 
olduRu ortaya Çıktı. Aynca fırınlatda si· 
gortasız ve küçük işçilerin çabşhnldlRı 
da saptandı. öte yandan fınn işverenleri 
kir oranlannın yüzde 5 gibi "küçük" bir 
şey olduRunu, bu nedenle yasa dışı yol
lara itildiklerini de itiraf etmek cesareti
ni gösteriyorlar. Bu yasa dışı yoUann ba
şında ise düşük gramajlı ekmek çı.k.art· 
mak geliyor. En kolay kazanç yolu bu. 

Yapılan bir araştınnaya göre ekmeRe 
yapllacak bir kuruşluk bir zammın İs, 
tanbul'da bulunan 511 Cınnm bir yıllık 
cirosunun 4,5 milyon lira mıracaeını 
ortaya Çıkardı. 

Bütün bu üçkaRıtçtlıklara, yasa dıŞı 
yollara raRmen Belediyeler ekmek işve· 
renleri ile uRraşamıyor. Ve adeta yasa 
dışı bir güç olarak örgütlenmiş bulunan 
ekmek sanayi işverenlerin isteklerine so· 
nunda boyun eRiyorlar. Işveren, sarı 
sendikacı ve halktan yana görünen, ama 
aslında sermayeden yana olan politikacı 
üçgeni halkın ekmeei ile oynamaya de
vam ediyor. Bu süreç bize şu dersi veri
yor. Belediyeler ne kadar halktan yana 
uRraş verirlerse versinler, sömürü meka· 
nizmasının zincirleri kmlmadıkça ve 
emekçiler üretim'de söz sahibi olmadık· 
ça halkın ekmeei ile "Halk" adına daha 
çok oynanacaktır. 

Ekmek devamlı Küçülürken 

Fiyab Hızla Yükseliyor 

SON 25 YILDA EKMECIN FIYATı 26 DEFA DECIŞTIRlLDI 

Türkiye'de halkın temel gıda maddesi ekmektir. Emekçi halkımızın bü
yük bir bölürrii günlük besinlerini ekmekten alır. Türkiye bo nedenle boğcby 
tüketimi yüksek obn ülkelerin arasında bulun .... Ekmeğin, halkın temel ıtda 
maddesi olmaSlnlO baş nedeni, ucuz olması. yüz gr.un ekmekle yüzde 1 1  on� 
nında protein, yüzde 2 oranında yağ bulunuyor. Içindeki 8 ve C viwninleri� 
nin yanısırayüzgram ekmekte 350 kalori olduğu saptanmış. 

Halkın temel besin deposu olon ekmeğe yapılan uml .. bolcby ım.n r. 
yatlarının yükselmesi ile yakından ilgili değiL. Ekmek foyatlOn çok değişik ne
denlerle yükseltiliyor. 1976 yılında bulcby taban fiyatı 27S kuruJ �rok sap
tandı. Bu foyat 1975'e göre kilocb SO kuruJ cb ... ndı. B .... "'ğmen ekmek 
fiyatları görülmemiş bir hızla yüksddi. Oysa ekmek fiyatlannın anrrası bir ya· 
na düşmesi gerekiyordu. Fakat ekmek fiyatları ıstanbul'da yüzde 73,9, Ank. 
ra'da yüzde 79,9, ızmir'de ise yüzde 8',' oranında arttı. Gtda rraddeleri için
de fiyatı bu kadar hızlı artan başka hiç bir madde yok. 

Ekmek fiyatları sorunu gerçekte iki yönlü. Buğdayı un haline getiren 
değirmencilerle, ikinci yönü ise unu ekmek haline getiren (ırıncılarta ilgili. 
Öğütülen unlarda ne belirli bir standart ne de belirli bir fiyat bulunmaz. Çeşit· 
ii oyunlarta un fiyatları yükseltilir. Sun.un önüne kimse geçemez. Fırıncılar ise 
eksik gramajlı ekmek çıkartıyor. Bu da ekmeğin kalitesizleşmesine neden olu
yor. Daha pişkin, gramajı tam, daha kaliteli ekmek yerine fırıneılar adeta "kr 
litesiz ekmek" çıkartmak için birbirleriyle yarışıyor. Bu tip rekabet de sömü
rü düzeninde para kazanmanın kolay yolu olarak beliniliyor. 

SüMERBANK ıŞÇILERINIIII HEDEFI SERMAYE SiNIFI 

da dlreniyar.-
Sümerbank bir devlet kuruluşu. Tel .. 

vlzyonda hep reklarnlan çıkıyor, "SaNı
yI'de Devlet" diye ... Ama, "Devlet" de, 
bugün egemen sınıf olan sermaye smıfl· 
Dın eUnde. Bu nedenle, göritnü,te hangi 
biçimlere büriinürse büriinsün, hangi si· 
yasi partilerin ve bunlann çizgisindeki 
sendil<alann rekabeti gibi görüntine gö
rünsün, mesele temelinde işçi sımfı ile 
sermaye sınıfı arasındadır. 

Sümerbank işçileri, sendika tarafın
dan meselenin yalmzca bir yönünde ko· 
şuııandırılmak istenlyor, baş düşman 
olarak işçilere hep MSP gösteriliyor. Oy· 
sa MSP yalnızca bir araç. 

Sumerbank işçilerinin de. MESS'e 
karşı direnen Maden.ış üyesi işçilerin de 
yani kısacası tUm işçi sınıfının düşmanı 
tektir. Bu düşman, egemen S('rmaye sını· 
fıdır. 

Sümerbank işçilerinin gl'i'vi, sermaye 
sınıfına karşıdır. 



SOVYET İNSANı DEVRİMLE, 

BİLİMSEL SOSYALİZMLE İÇİÇE 

CANDAN BA YSAN 

"ıkibin kilometre kuzeyde kurulacak 
olan bir kent, burada yaptıklarımı.za 
benzer işler için, bizi bekliyor. Sanırım, 
Bratsk'da yaptı.k.larun, bana orada da 
görev alabilme ha..k..kuı.ı kazandırdı. .... 

Bu sözler, Baykal Gölü'nün 400 kilo
metre batısında, 22 yıl önce kurulmaıı
na başıannu� ve bugün 237 bin kişilik 
bir endüstri kenti olan Bratsk'ın mturist 
Müdürü tııor Fedçenko ile uzun konU.f· 
mamızı noktalıyor. S&ünü ettiği, ikibin 
kilometre kuzeyimiz Atlantik OkyanUlU 
kıyılan. 

DoGAYI DEGişTiRMEK içiN 1200 
GöNüLLü 

Soyyeller Birliği 'nde, 21 kişilik gaze· 
teciler ve diğer çaltlldar olarak 14 gün· 
lük bir gezinin üçüncü duralında, B· 
ratsk'dayız. Fedçenko, bwaya 22 yı 
önce ilk gelen 1200 gönüllüden biri. ot 
retmen olaralı: yetiştirilmiş olması, kent 
ile bir ölrencisi. bir çoculu imiş gib 
övünmesine neden oluyor. Kentin bura
da kurulmuına, Baykal Gölü'nün sulan
nı bo,aıtan AngaralımaQı üzerinde Brata
kaya Santralı'nın planlanması neden oL
muş. Dokunulmanuş, acımasız d�arun 
ort&suıa, olanaksızlıkıara, qula -ve o 
zamanlar son derece kaprisli olan bir ır
mak üzerinde çalışmaya gelmelerini 
yurtaeverlile ballıyor, faşizme karşı sa
vaşa gidişle kıyaslıyor. 

"Bqlarken 20 yıl sonrasını düşleye
miyorduk. bile; hava alanı. yollar, rahat 
evler ve yaşam umuyorduk, ama balta 
ve kürek ile çalışırken bunlann ne kada
nnı gerçeldeştirebilecetimizi kestiremi
yorduk.. Belki yadırgarur, buraya gelir
ken yol üstünde geçtilim İrkuuk'da gör
dmderimclen esinlenerek, çiçekli bir 
kent dÜfliiyordum. Bütün bunlar fazla
uyla gerçekleşti . Buna dayanarak, Si· 
birya'yı bundan 20 yıl sonra Sovyetler' 
in endüstri ve kültür merkezi olarak dü
,ünüyorum. Bqanlmış olanlar, başarda
caklara ı,ık tutuyor. Geldiğimden beri, 
çok az bile olsa, ikilmin detifülini his
aediyorunı ... 

"Parti 'nin kentte 16 bin üyesi var. 
Ben de bir ÜYeyim. Partimiz toplumu
muzun ve kentin Önderidir; bwada çok 
(Üçlü bir etkili ve örtütü vardıı ... " 

BUGüN SANTRAlıN üZERiNE DE Y AlDıKLARı, 60 YILLIK YOL GÖSTERiCiNiN, "KO. 
MüNiZM, SOVYETLER iKTiDARı ARTı BüTüN üLKENiN ELEKTRiFiKASYONUDUR" 

'SÖZÜNDEN ESiNLENEREK 23 YIL ÖNCE, BARAJı YAPMAYA BAŞLARKEN KAYALA. 
RA iNANÇLA YAZMı ŞLARDI : "BURADA BRATSKAYA HiDRO ELEKTRiK SANTRAlı 
KURULACAK; ÇAlıŞMAYA BAŞLAMA TARiHi ıı/x1I/1954" 

ESERLERiYLE ÖVÜNEBILEN EKiM DEVRiMi SüRÜYOR... " ı  May .. 
iNSANLAR y ... m yirm; 

Çok daha atır dota koşullarında ye
ni bir Bratak yaratmayı düşleyen, bunu 
yapabilmeye hak kazandlA:ına inanan 
müdürlin sözleri, 13 gün gibi kısa bir sü
rede de olsa, dünyanın a1tKla birini kap
sayan topraklar üzerinde yarının toplu· 
munun kurulması mücadelesine tanık 
olmamı kolaylqtLrdl. SBKP t.oplumun 
önderi ; XXV. Kongre Kararlarının yaşa
ma geçirilmesinde, Sovyet insanının ya
ratılmasında ve komünizmin maddi ve 
teknik temeIJerinin kurulmasında. 

KenLlerde caddeler ve duvarlarda, 
kentlerarası yollar boyunca, hemen 
akla gelebilecek her yerde panolar, dö
vizler ve anıtlar ile işlenen konulan hep 
bu yönde. Lenin'in sözlerine, bir baraj ın 
yüzünde elektrifikasyona ilişkin olarak, 
bir kal'ıl fabrikasının toplantı salonunda 
komünist emelin zaferine ilişkin olarak,' 
ya da bir mii:zenin girişinde Toplu Yapıt
lar, Cilt 40, sayfa 189'dan bir alıntı ola
rak rastlaruyor: 

"Bilimin, tekniain ve proletaryanın 
biriiRi önünde durabilecek hiçbir karan
lık "üç yoktur!" 

Moskova'nın büyük ve işlek birkaç Lenin SaA: 
caddesinde hemen her gün deAiştirilen Bir tek KlZII Meydan 
ve ilgili güne ilişkin sayasız dövizler, bu· ]50 Milyon insan 
günlerde işlenen XXV. Kongre, Anayasa 3S yıl geçti aradan, 
detiŞiklili ve Ekim Devrimi'n;n 60'ıncl yaşı m yine 20, 
yılı konulannı çeşitlendiriyor. Ekono· Lenin yine sal ,  
mik kazarumlar, bilimsel ve teknolojik Kızıl Meydanlarda 
devrim ve üretimin yetki nleştirilmesi 1 milyar insan." 
konuları, Sıoganlar yanında grafiklerle KAFKASYA'DA , SiBfRY A 'DA 
ve resimlerle destekleniyor. DEVRiM Kısaca, Sovyet insanı bilimsel sosya
tizmJe günlük yaşamının her anında bir
likte. Bir arutın önünden, ömründe bil
mem kaçıncı kez geçmekte olmasına 
karşın yine de duraksayor. Yeni bir pano 
olup olmadıRını kesliremediaim bir pa
nonun önünde yavaşlıyor. lşlek caddele
re ve meydanlara sık bir biçimde yerleş· 
tirilmiş olan camekanlarda Pravda'yl,lz
vestiya'yı ve diRer yerel gazeteleri oku
yor. Bu gazeteler bu biçimde okunabiı. 
melerine karşın gene de günde 20 mil
yon satıyorlar. 

ıkinci Dünya Savaşı'nda yitirilenler 
için Devrim'in SO'inci yılında dikilen 
Mıllar, ayrıca her kentin yerel kahra
manlan i çin diktiRi anıtlar, belki başlar
ken akla gelmeyen bir neden için de kul
lanılıyor. Yeni evliler, törenden hemen 
sonra yakınlanyla, arkadaşlarıyla bu 
amUara gelip saygı duruşunda bulunu
yorlar, getirdikleri çelenkleri ve çiçekle
ri blrakıyorlar. Yalnız bu nedenden do

, layı dea ii ama, anıtlar hiç çiçeksiz kal
mıyor; önlerinden hiç kalabalık eksilmi
yor. GÖrdüRümüx, gezdiaimiz anıllarda 
bunu doaru lamayan tek bir gözlemim 
olmadı. 

KıZıL MEYDAN 

Bu meydanlardan biri de Bakü'de: 
Yinnialtılar Meydanı. BÜ}tük Ekim Dev
rimi 'nden 6 gün sonra Kafkaslann ilk 
Sovyeti Bakü'de kuruluyor. Aralannda 
Azeri, Gürcü, Ermeni ve Rusların bulun· 
duğu 26 komiser tarafından. Bu ilk giri
şim kısa ömürlü oluyor. komiserler kar.;ı 
devrimciler tarafından 1918 Eylülünde 
öldürülüyorlar. Bu tarihten SO yıl sonra 
Bakü kenti, amlarına bir anıt dikiyor ve 
Yirmialtılar Meydaru'nı açıyor. 26 Ko
mi serin başlattıkları devrim Azerbeycan' 
da 1920 yılında bir daha geri dönmeme
cesine zafere ula�ıyor. S.M. Kirov 1925' 
e kadar devrimin önderlilini yapıyor. 
Kirov için dikilen anıt Bakü'nün en ege
men tepesini süs.lüyor. Kentteki en bü
yük arut. 

Bakü'de devrimin uzun bir ııeçmişi 
var_ örneQ'in, lskra'nın yerel baskısı 'Ni
na' denil en bir dükkanda 1901 'de başla
mış. Bugün, o bina müzeye dönüştürül
müş ve sokak da lsha adını almış. tki 
haftayı bulmayan k LSa gezi boyunca gör
düt:ümüz bütün kentler bize bir şeyi ke· 
sin bir biçimde kanıtlad ı:  Yirminci yüz
yılın başında, CarlıRın her köşesinde 
devrim, yaşanan ve elkin bir olaydı. 
Baykal'ın güney ucunda Irkutsk ile Le· 
nin'in 1897'den 1900'e 'kadar 8Ütgün 
olarak bulundugu Şuşen�koy(' koyu ara
sındaki kilome,tr�ıik alanda, aıtı y('rlpş· 
me merkezinde I A90'dan ôm:e birc;-ok 
grpv ger<;ekle�mi� ve Parti Irkutsk'da 
1901 yılında kurulmuş. llabuşkin Vf> Fr 
dosiyev bu bölgenin y,·t.iştirdi({i dı'vrim
cilerden. 

YIRMiALTILAR ANITl, iLK KAFKAS SOVYET CUMHURiYETi'NiN 
KURUCUSU OLAN 26 KOMiSERiN KARŞI DEVRiMCiLER TARAFıN. 
DAN 1918 EYLOLCNDE KURŞUNA DiziLMELERiNiN 50. YılıNDA 
AÇı LD ı '  MiMARLARı LENiN NişANI iLE ÖDüLLENDiRiLDiLER. AY. 
NI ME YDANDA 4 Mi LLIYETi TEMSiL EDEN BiRiNCi KOMisE RLER 
ANITI iLE KURŞUNA DiziLME ANINI ÇANLANDIRAN BiR ANIT "oA. 
HA VAR. 

Bu gibi yerlerin belki de en kalabalık 
olanı Kızıl Meydan ve Lenin'in Anıtkab
ri En geç, bir gece saat ikide oradaydım 
ve o selleki kalabalık akşamüstü saat on
daki kalabalıkdan fark lı deaildi. Lenin'j 
o saatte görebilmek olannaı olmamasına, 
başarılı ve aranan bir göst.eriye dönüştü
rülen nöbet deRişLirimi yalnız her saat 
başında olmasına kArşın alan binlerce
kişi ile dolu. Gündüz gibi aydınlık. 
Gruplar olarak marşıar, şarkılAr söyle
yen her yaştan inııan. Mutluluklarını 
kendileriyle payla�mamızı ideyen yeni 
evfilerin önlerine ııelene çiçek dalıtma
ları. Yaşamın her dalından inıan: deniz
ciler, \anm işçileri, 14 yaşından küçük 
piyonerler, madalyah mva, ve ürelim 
kahramanı_rı, daha niceleri. NAzım Hik. 
met';n "] Mayı.s"ını anımsıyorum: 

Sovyetlf'r BirliA:i �u��'nskoYf" de, Ye'  
niSt!y lrm�ı ıtI.�\rındc. Brııtsk'dakine t!ş 
bir santr"1 yapnı"yö ha1.lr,hmıyor An�� 
ra ve YCIı Iı-.r)' Irımık lıırı u1.I'rindr planı". 
nan sislt,1l1 7n mıh :ır k i l ııVOl! sanl l'lC'>kt . 
rik ürelRCt'k. Sovy�ı ınsanı Parti 'nin on. 
cül�ünde Lenin 'in <;i1.di�i hedefe kesln
Qsiz yürüyor: "Komünizm, SOVYt'lIer ik:�;.�� ariı tUm �ilkenin elt'ktrifikasyonu-

GELECEK YAl ı :  KOMüNiZMiN 
MADDi TEMELLERi ATılıYOR 
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iSCi sıNıfı HAREKETiNiN ULUSAL 
, 

BATI AVRUPA'U BILIMSEL SOSYALISTLERIN KENDI üL
KELERİ ıÇIN öNGöR})üKLERı STRATEJILERIN öNEMLI 
ORTAK NOKTALARı OLMASI GERÇEGI, ONLARı SOSY A
LIST üLKELERDEN VE DIGER KAPITALIsT üLKELERDEKI 
ıŞÇı SıNıFı DEVRİMCıLERlNDEN KOPARMAK ıÇIN KUL
LANıLMAKTADıR. öYLE Kı, BIR YANDAN SOSYALIZMIN 
KURULUŞUNUN ULUSAL YOL�RI ABARTILIRKEN, DI
GER YANDAN B OTüN BATI AVRUPA üLKELERı ıÇIN GE
ÇERLI VE "HER GELIŞMIŞ üLKEYE UYGULANABILECEK " 
BIR SOSYALIZMDEN SöZ EDILMEKTEDIR. CAR1LLO'NUN 
KITABıNDAKI VE BAŞKA AÇJ](LAMALARINDAKI GöRüŞ
LERIN BöYLE BIR ZORLAMAYA DAYANDlGI AN LAŞıL
MAKTADıR. 

MEHMET ilK�Z�R 

Günümüzün gelişmeleri şu gerçeat sü
rekli olarak vurgulamaktadır: Işçi sıntft 
ve emekçi kitleler emperyalizmin, gerici· 
liRin uluslararasi ölçüde planlı ve örgütlü 
saldırıları karşısında ancak kendi daya
nışmalannı en üst düzeye Çıkararak elle
rindeki mevzileri koruyup güçlendirebi
irler. İşçi sınıfının, geniş çalışan YıA:ın
ların, ulusal ve toplumsal kurtuluş mü· 
cadelesi veren halkların eylem birliRinin 
çaıuı gereklerine uydurulamamasa kaçı
mlmaz bozgunlarla sonuçlanacaktır. Bu 
iş ve eylem birliA:ini geliştirmede bütün 
dünyadaki bilimsel sosyalistlerin hem 
kendi ülkelerinin halklarına hem de dün· 
ya devrimci hareketine karşı t3Jldıklarl 
sorumhıluk görülmemiş bir biçimde art· 
maktadır. 

BURJ UVAZININ SALDıRıLARı 
ARTIYOR 

Bilimsel sosyalistlerin kendi aralarDl
daki birlik, işçi sınıfmın ve tüm anti
emperyalist, anti-tekelci güçlerin ulus
lararasi birli�inin temel koşuludur. Em
peryalizm ve tekelci burjuvazi bilimsel 
sosyalist hareketin diinya ölçÜ<Ündeld 
birli�ini kendi egemenııeinin kuştsm
daki en büyük tehdit olarak gönnekte
dir. Bu yüzden onlamı dünya devrimci 
hareketi kuştsUldaki saldmJannın ıtIır· 
lık merkezi her zaman bilimsel sosyalist· 
ler arasındaki birlik olmuştur.Gerici güç
ler bu birli�i sarsabilmek için çok çeşitli 
silahlar kuııanmayı denemişlerdir. Günü. 
müzde ise uluslararası bilimsel sosyalist 
hareketin birliAini bozmak için yapılan 
saldınlann önemi her zamankinden çok 
daha büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu g .. 
lişmenin temelinde, işçi sınıfDlUl ve 
onun politik öncüsü olan bilimsel sosya· 
list hareketin bütün dünyada emperya
lizme, tekellere, gericiJi�e karşı verilen 
mücadeledeki öncü rolünün arlrnası yat· 
maktadır. 

Bu durum uluslararası bilimsel sosya· 
tist ha .. ketin bırlilını daha da 'atlam· 
laştırma görevinin artan önemini vurgu· 
lamaktadır. Bilimsel &osyallstler bu gö .. · 
vin bilincine vamllşlardır ve eylemlerini ' 
hızla birliAi güçlendirme hedefine do�ru 
yöneltmektcdirler. Avrupa Komünist ve 
ışçi Partilerinin 1976 Berlin Konferansı 
ve onun ertesinde sosyalizm mücadelesi· 
nin ortak hedefieri üzerinde sürdüriilen 
yapıcı tartışma bunun kanıtıdu. Fakat 
bu genel ve atır basan elllimin dışında 
bazı gelişmeler de olmaktadır. Kimileri, 
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uluslararası işçi sınıf. hareketinin birlili 
hedefiyle çelişen, bu birlili bozma so· 
nucunu doAurabilecek görüşler ileri sür· 
mektedirler. Ispanya Komünist Partisi 
Genel Sekreteri Santiago Canlıo'nun 
" Avrupa Komünizmi ve Devlet" başlılı. 
nı taşıyan son kitabı da bu tür görüşle
riyle dikkati çekmiş ve tartışma konusu 
obnuştur. 

CARILLO'NUN KITABI 

Cariıla 'nun kitabı ilk kez Sovyetler 
Birlili 'nde yayınlanan bir dergide eleşti
�. Bunda olatan olmayan bir 
yan yoktur. "Yeni Zamanlar" da çıkan 
yazıda, eleştirinin mantı�ı açık olarak 
ortaya konmuştur. Carmo'nun kitabı 
yalnız Ispanya'daki yada getişmiş kapi· 
talist ülkelerdeki sınıf mücadelesinin öz
gün sorunlarıyla ilgili dej!ildir. Böyle ol
saydı bile bu konudaki görüşlerin de bü· 
tün dünyadaki bilimsel sosyalistler tara· 
fından ele alınması ve tartışılması olalan 
olacaktı. -Kaldı .ki Carillo'nun kitabı üZe
rinde bu açıdan da tartışma yapılacak· 
tu. Fakat Carillo 'nun kitabı daha da öte
de "uhlslararası duruma, sosyalist ülkele
rin ve politikalarının belirleyici çizgileri· 
ne ve komünist hareketin birlik ve bera· 
beriiline ilişkin sorunlara" girmekte. 
dir. (1) Bu konulardaki görüşlerin bilin· 

mesisosyalistlerin enternasyonal bir göre· 
vidir. Üstelik Canlıo'nun kitablOda sos
yalist ülkeler arasında öz!!Jjkle Sovyetler 
BirliA-i ve SBKP hakkOlda görüşle .. yer 
verilmektedir. Böyle bir durumda Sov· 
yetler Birlili 'nin ve onun işçi sınıfı par· 
tısinin gereken karşılılı vermesi en do
Aal hakkı ve en birinci görevidir. 

Gerçekte CariHo'nun kitabının orta
ya çtkardlAı sorunun özü de buradadır. 
GericiliRin bilimsel sosyalist hareketi 
bölme taktiklerinin arasında en önemli 
yeri, bilimsel sosyalistlerin sananna anti· 
Sovyetizm eRilimlerini sokma çabası 
tutmaktadu. Gericilik, dünyanın çeşıt U 
yerlerindeki bilimsel sosyalistleri Sov· 
yeııer Birlill'nin ve Sovyetler Bırıill 'nde. 
ki sosyalizmin karşısına ç ıkararak, onla
rı bilimsel sosyalizmin evrensel ilkele
rinden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. 
Anti-Sovyetlm burjuvazinin işçi smıfı 
iktidarına ve sosyalizme karşı yönelttjli 
çarpıtma ve karalama çabalarının baş 
hedefi Sovyetler Birlili olmuştur. Bur· 
juva propagandası 60 yddır Sovyet dev· 
letini ve düzenini oldulundan farklı gös· 
tennek, onun sınıf njtetiRlni gizlemek, 

BiRBiRiNDEl 
onu ..ımrıan bır IÜÇ olarak tanıtmak 
için durmadan çalışmıştıı ve çalışmak· 
tadu. Bu propaganda zaman zaman bl· 
limsel sosyalistlerin safiarında da yanJa 
bulmakta, Sovyet devletinin temellndeld 
ilkeleri reddetmenin, evrensel olan bI
limsel sosyalizmden tarldı "sosyalizm" 
çeşitleri yaratmanın gerekçesi yapıl· 
maktadır. 

SOVYETLERE SALDIRANLAR 
KIMLER 

Carillo'nun kitabındaki Sovyetler Bir
tili ile ilgili tanımlamalar Sovyet g .. çelll 
üzerindeki yanlış tanıtma girişimlerinin 
örnellldirler. Kitapta Sovyetler Bırıııı 
"gerçi burjuva obnayan ama örgütlü pro
letaryanın egemen sınıf oldulu işçi de
mokra.sisinin devleti de sayılamayacak" 
bir devlet olarak tanımlanmaktadu. Sov
yetler Birlili bır "süper güç" olmakla. 
" silahlanma yarışının sorumluluRunu 
taşımakla", "büyük: devlet şovenizmi 
amaçlanna yönelmelde" suçlanmakta
dır. Daha da ileri gidilerek Sovyet yurt
taşları "Sovyet devletini delişanneye" 
çatrdmaktadır. Bunlar, Sovyet halkınan 
SBKP çevresindeki birliAini sarsmaya, 
sosyalist illkeler toplululunun bütünlü
�ünü bozmaya, kapitalist illkelerdeki 
işçi sınıfı hareketinin Sovyetler Birlili 
ile dayanışmasını parçalamaya ve niha· 
yet bilimsel sosyalistleri sınıf konumla· 
Mdan uzaklaştırmaya yönelik kla.süt 
anlj.sovyet gÖlÜşleıden farklı delllldir. 

Bunun da ötesinde, özellikle son iki 
üç yılın gel!şmeleri ışı lı nda, bu tli' gö
rüşlerin ve iddiaların zararlan daha da 
artmaktadır. Helsinki görüşmelerinden 
Sonra yeni kazanunların elde edildi�inin, 
yeni Sovyet Anayasası ile sosyalizmin 
sa�lam temellerinin SSCB'de daha da 
pekiştirildi�inin bilincind� olan emper
yalizm, özellikle Carter'le birlikte soAuk 
savaş kalıntılannı hortlatmaya çalışmak· 
ta ve son olarak da Belgrad görüşmeleri
ni bu amaç dolrultusunda yokuşa sir· 
meye çalışmaktadır. Başta SSCB olmak' 
üzere, sosyalist sistem ile emperyalizm 
arasındaki mücadelenin böylesine önem· 
ii bir aşamasında, delinilen türden gö
rüşlerin zaran ve bölücülü�ü bir kat daha 
artmaktadır. 

Buıjuvazi bilimsel sosyalistleri Sov· 
yetler BirH�i ve sosyalist sistem karştsm
da bir konuma çekebilmek için çeşitli 
yanıltmacalara başvuanaktadır. Bunlar· 
dan en önemlisi, Sovyetler BiriiRi ve sos
yalist ülkelerle dayanışmanın işçi sınıfı 
partilerini kendi ülkelerindeki kitleler
den soyutlamaya sürüklediAi ve kendi ül
kelerindeki başarılarını geciktirdili tezi· 
dir. Böylece bilimsel sosyalistlerin ulusal 
ve uluslararası görevleri uyuşmazlık için
de gösterilmektedir. Bilimsel Sosyalistle
rin, ulusal görevierini yerine getirebil· 
mek için, uluslararası görevlerinden yaz· 
geçmeleri, her fıısatta sosyalist ülkelere 
ve onların dış politikalarına karşı eleşti· 
rici bır tutum almalan ve kendi amaçla· 
dıkJarl sosyalizmi sosyalist ülkelerdeki 
"gerçekleşmiş" sosyalizmin karşısına Çı' 
kannaları istenmektedir. Aslında bu, bi· 
limsel sosyali!itıeri kendi ülkelerinde işçi 
sınıfın m ideolojik ve politik balımsızlı
lından vazgeçmeye, burjuvazinin milli· 
yetçi şartlandırmalarUla teslim olmaya 
davet etmekten başka bir şey deRiidir. 
Burjuvazi bir yandan anti.sovyetizm 
yapılarak, de�er yandan bilim�1 sosya
list kalınabileceli görüntüsünü yaratma 
çabasındadu. Oysa bu mümkün deRiidir. 
Kaldı ki işçi sınırı hareketinin uluslara· 
rası görevleriyle ulusal görevleri arasında 
her hangi bir çatışma yoktur. Her UJke· 

CARILLO: ELEŞTIRILMESI GEREKEN 

____ GORUŞLER ___ _ 

de işçi Sınıfı hareketinin güçlenmesiyle 
bu hareketin uluslararası konumunun 
güçlenmesi tek bir sürecin birbirini des· 
tekleyen ve tamamlayan iki parçaSıdır. 
Hareketin uhlsal ve uhlsluarası hedefleri 
arasındaki farklılıklar bu gerçelll delIlş
tirm ... "Ulusal farkıdıklar temel çetişki· 
ler delildir; hareketin uluslararası hedef
leri ve çıkan açısından bıtldaştmlabilir, 
uzlaştırdabilir farklılıklaıdır." (Behice 
Boran, TıP 3. Iı Temsilcileri Toplantısı' 
ni açış konuşması, "Putimiz Görev Bı
şındadır". s: 39) 

BiliMSEL SOSYAliZMIN 
EVRENSEL OZü 

Burada sorun sosyalizmin çeşitli iii· 
keleıde alabnecell farklı  ulusal biçim
lere gelmektedir. Bilimsel sosyali7l'l1, her 
ülkede sosyalizme geçişin ve sosyaliımin 
kururuşunun somut tarihsel ve ulusal 
koşunara ıö .. farkldıklar göst..-ecetini 
öngönnektedir. Bu bakımdan bilimsel 
sosyalistlerin kendi ülkelerinin sosyaliz· 
me dolru ilerleyişinin strateji ve taktik· 
lerini somut koşullara göre belirlemeleri 
yalnız bir hak deRii, aynı zamandı temel 
bir görevdir. Fakıt bir ülkede öngörülen 
sosyalizme geçiş ve sosyalizmin kurulu· 
şu yolunun sosyalizmin kurubnuş oldu· 
�u ülkele .. gö .. taşıdılıı farkları, sosya· 
list ülkelerde izlenen yolları kötülemek 
yada mahkum etmek içi .. kullanmak bi
limsel sosyalistlile satan bir tutwn de· 
Aildir. Böyle bir tutum, sosyalizmin ku
ruluşunun farklı biçimler alabileceRi ge
rekçesiyle bilimsel sosyalizmin evrensel 
özünü reddetmek, bilimsel sosyaliımin 
evrensel Ilkelerinden uzaklaşmak ınla
mına gelir. Burjuva propagandısı, son 
zamanlarD'I ,özde deyimi "Avrupı Ko
münlımi" ni de evrensel bilimsel sosya· 
lizmden taddı bir sosyalizm anlıyışınm 
ve biçiminin varlllını kanıtlamak için 
piyasada tutmaktadır. Batı Avrupa'h bi· 
limsel sosyalistlerin kendi ülkeleri için 
öngördükleri stratejilerin önemli ortak 
noktaları olması gerçeli, onları sosyalist 
tilkeleıden ve diler kapitalist ülkeleıdeld 
işçi suu(ı devrimcilerinden koparmak 
için kuııanılmaktadU'. öyle ki, bir yın
dan sosyalizmin kuruluşunun ulusal yol
ları abartdukenı diRer yandan bütün Bı· 
tı Avrupa ülkeleri için geçerli ye "her ce· 
lişmiş ülkeye uygulanabilecek" bir sos· 
yalizmden söz edilmektedir, Carillo'nun 
kitabındaki ve başka açıklamalarmdakı 
görüşlerin böyle bir zorlamaya dayandı
Rı anlaşılmaktadır. 



VE ULUSLARARASI SORUMLULUKLARı 

IYRILAMAZ 
Burjuvwnin Balı Avrupa ülkelerin· 

dekl Işçi s.,ılmı ve bUimsel sosYalistleri 
sosyalist ülkelerle dayanışma ve birlik· 
ten koparma çabası, tüm Batı Avrupa'yı 
sosyalist ülkelerin ve bu arada Va.rşova 
Paklı'nm karşısında birleştirme çaba
sıyla sıkı sıkıya ilişkilidir. Bu sonuca 
ulaşabilmek için, tüm askeri paktlarm 
tasfiyesi amacı, Nato ile Varşova Paktı' 
nm dünya barışmı konıma amacı gizle
nerek geıçekte NATO 'nun varlıtı ve Ba· 
tı Avrupa ülkelerinin silahlanması haklı 
çıkanlmaya çalışılmaktadır. CarlJlo'nun 
kitabından "Avrupa düzeyinde savun· 
manm örgütlenmesindeki be6r1i bir 
aşama" dan söz edilmesi böyle bir anla
yışı yansıttr roteüktedir. 

BÜYüK SILAH : B I RLIK VE 
DAYANIŞMA 

Proleter enternasyonalizmi gelişmesi 
boyunca içerik ve kapsam bakunından 
sürekli olarak zenginleşmiş, giderek geli
şen biçimler almıştır. Günümüzde de bu 
süreç sürmektedir. üreümin ve de�şl· 
min uhıslararasılaşması, tekenerin pdti
tika1annl uluslararası düzeyde uyumlU
laştlm'Ullan. emperyalizmin saJdırılarınl 
yine aynı düzeyde planlamaları ve ben
zeri geişmeler, a,tı Avrupa 'lı bilimsel 
sosyalistlerin uluslararası dayanışması
nm daha da zenginleştirilmesini zorunlu 
kılmaktadır. Bunun biçimlerini bulmak 
en başta Batı Avrupa'lı bilimsel sosya· 
listlerin bir görevidir. Fakat Batı Avru
pa'daki işçi sm ılı partilerinin dayalUş' 
malannı sa#lamlaştırmalarl, bu bölge-

IşÇı SıNıFıNıN ULUSAL SOR UNLARI ULUSLARARASI SORUMLULUKLARıNDAN SOYUTLANAMAZ 

deki devrimci hareketin dünya devrim· 
ci hareketinden bu arada sosyalist üi· 
kelerden kopardması için bir gerekçe 
yaptlamaz. Böyle bir gerekçe ile "eski" 
enternasyonallzrnin ilkelerinin gözden.
geçirilmesinden, "yeni" bir enternasyo
nallzmden söz edilemez. Proleter enter· 
nasyonalizminin Marks, Engels ve Lenin 
tarafından ortaya çıkanlan ilkeleri ge
çerliti�ini korumaktadır. Düşman birdir, 
hedef birdir, " ... burjuvazi nasıl dünya 

Çin Afrika' da l'l eyin l'eşinde 

Bundan bir süre önce, Çin Halk Cum
huriyeti 'nden gönderilen çeşitli "yar
d ını " malzemeleri Afrika 'dalci adresleri
ne ulaşıyordu. Bu malzemeler arasında, 
besin maddeleri ve Haçtan oluşan bir 
"kargo" Zaire'deki gerici Mobutu hükü' 
metine teslim ediliyordu. Çin 'in Zaire 
Büyükelçisi, yapılan törende, "büyük 
devlet hegemonyasının kurbanı Zaire'ye 
yardımı boıç bildiklerini"' açıklıyordu. 

Bu ve benzeri somut olayların niteli
�ini kavramak için, Çin 'in Afrika politi
kasını gözden geçirmek gerekiyor. 

Henüz 1949'da, Çin Halk Cumhuri· 
yeti'nin kurulmasıyle birlikte, Çin id eo· 
loglan ACrika'ya yönelik bir "'büyük yü. 
rüyüş"'e giriştiler. Çlnli ideologlar, Afri· 
ka'nın, "Çin yolunu iıJemelerinin kaçı· 
ntlmaz bir zorunluk oldulunu" ileri sij. 
rüyorlardı. 

Çin'in ilk çabalan pek etkili oldu sa· 
yılamaz. Ancak. Afrika 'nın genç uluslan 
birer birer balımsızlıklanna kavuştukça, 
Çin'in Afrika'ya duydugu ilgi de giderek 
artıyordu. 1958·64 ylUan arasında, dış 
i9-kelerdeki Çin temsilcilerinin üçte biri 
A!rika'da görevli idi. 

Ancak 1964 'ün başı�da bir Çin heye· 
tinin çeşitli Afrika ülkelerine yaptıkları 
gezi, ilişkilerin bir anlamda sogumasına 
yol açtı. Çin heyetinin bilinen "hızb dev· 
rimei" tutumu, Afrika'lı liderlere ger
çekçi gelmiyordu. Daha sonra, Gana 
Cumhurbaşkanı Nuknımah'ın Çin'de 
bulundugu bir sırada ülkede gerici bir 
darbenin gerçekleşmesi, Nijerya'daki Iç  
sava�ta Çir'in bölücü Siafra'yı tutması, 
olumsuz tepkileri iyice artırdı. Bütün 

bunlar, Çin 'in "büyük proleter kültür 
devriıTu ışıgında" anti..sovyet ve bölücü 
tutumunu hızlandırdıeı zamanlara rasth· 
yordu. 

1971 ydında Çin Halk Cumhuriyeti' 
nin Birleşmiş MilleUer'e alınmasından 
sonra, Çin 'in ACrika'daki Caaliyeııeri ye· 
niden arttı. ÇHC, "üçüncü dünyayı süper 
güçlerden konıma" bahanesi altında Af
rika'nın en gerici rejimIeri ile, Batı yanlı
sı Sudan, Zaire ve Mısır ile ilişkileri pe. 
kiştirmeye çalışıyordu. 

Angola'daki iç savaş, Çin'in Afrika 
politikasını yeniden bir çıkmaza soktu. 
ÇHC'nin. Zaire ve Batı'h emperyalist 
devleııerin destekledigi FNLA birlikle· 
rine yardım etmesi, Angola'da ve tüm 
dünyada nefret uyandırdı. 

Mao'nun ölümünden sonra, Çin'in ye· , 
ni Afrika politikasının ne olacaaı bir sü· 
re tartışıldı. Dışişleri Sakanlı�ına Gana. 
Kahire elçilikleri ile Afrika gezilerinin 
"büyük" ismi Huan Hua getirildi. Huan 
Hua ile birlikte ÇHC ACrika'da yeni bir 
diplomatik taamıza girişmiş görünüyor. 

Su "taarruz"un somut belirtileri ne· 
leı'? Bugün ÇHC Afrika 'nın 33 devleti ile 
resmi ilişkilerini sürdüri.iyor. Son olarak 
Gine (Bisseau) ve Gabon'la resmi ilişkiler 
kurdu. 

Merkezi Afrika Cumhuriyeti'nin ülke
sini imparatortuk, kendisini de impara· 
tor ilan eden Mareşa1'i Bokasa, Mao'nun 
ölümünden sonra Çln'e ilk giden Afrika 
devlet başkanı oldu. Dat.a sonra Mori
tanya'nın Cumhurbaşkanı Muhtar ül 
Daddah da Çin'l ziyaret ediyor ve bu zi
yaret üzerine verilen şölende "Zaire'nin 

çapında örgütlenerek çOkUluslu tekeller 
ve onlara batlı yerli ortakları eliyle de· 
A:işik ülkelerin işçi sınıfı hareketine kar· 
şı birlikte hareket ediyor, önlemeye Çı· 
hşıyorsa ve azgelişmiş veya gelişmekte 
olan ülkeler üzerinde hegemonya kur· 
maya çalışıyorsa ve uluslaransı nileliA:i
nı 'milliyetçilik' teraneleriyle artık göz· 
lerden gizley�miyorsa, karşısında her za
man dayanışma ve birlik içinde mücade· 
lesini sürdÜlen işçi sınıfını ve bunun ifa· 

desi olan proletarya enternasyonalizmini 
bulacaktır." (TIP 1. Büyük Kongresine 
Sunulan MYK Raporu) 

(1) Bu ve sonraki alıntılar Cariııo'nun 
sözü edilen kitabından yapılmıştır. 

• 

GERICI MOSUTU: ÇlN1N GVZDELERINDEk 

paratı askerlerin saldırısına ugradıgı ve 
bundan sonra SSCB 'nin sorumlu olduAu"' 
uydunnalan tekrarlanıyordu. 

Zaire'de gerici Mobutu rejimine karşı 
Şaba eyaletinde başlayan isyanı bastır
mak üzere Çln'in Mobuıu rejimine agır 
silahlar gönderdigi bugün herkes tarafın· 
dan biUmyor. Ancak isyan i bastınna.k 
üzere Mobulu'ya ikram edilen silahlar, 
yalnızca Çin kaynaklı de�i1. 

Belçika ve ABD Zaire'ye yardım mal· 
zemesi gönderirken, Fransa'nın kurdugu 
hava köprüsü ile gerici Fas rejiminin as· 

kerleri Mobutu'nun imdadına koşıuru· 
lurken, kervana katılanlardan bıri de 
ÇHC olUYOrdu. Agır tank \'e toplardan 
oluşan yardım malzemesi uçakla \'(' ge
milerle olmak üzere iki parti halindE' Zai· 
re'deki gerici rejimin imdadına koşturu· 
luyordu. 

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Arrika po. 
litikası, böyle sürüyor. CHe'nin "diplo· 
matik laarruzu" Afrika'da, ilE'rici guçleri, 
sosyal ve siyasal kurtuluş yolundaki ulus· 
ları hedef alıyor. Aynı batılı emperyalist 
devletler gibi. 
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FESTiVAL YADA ŞENLIK 

YA 'VVZER fETıNKA YA 

Bu ay dön önemli kültür olayı yer aldı ülkemizde. "International istan
bul festival" beşinci yılını bir aya varan süre içinde 60 gösteri ile tamamlamış 
olacak bugünlerde. Düzenli organizasyonu ve gösterilerin kalitesine karşın, 
% SO'si gecekondularda olmak üzere 5 milyona yakın kişiyi barındıran istan
bul 'da bu gösterileri izlenıe olanağı, gerek gösteri fiyatları, gerek gosterileri" 
yapıldığı yerlerin kısıtlılığı yüzünden epey dar. Bunun yanında aranjman, foto
roman ve seks filmi kültürüyle beslenen ve uyutulan büyük kitlelerin içinde 
bulunduğu kısır dÖr@:üyü, çoğunluğu resiraller, oda müziği, orkestral konser
'Ier ve yabancı dilden tiyatrolardan oluşan bir gösteriler dizisi ile kırmanın ola
"aksızfığı ortada. Sonuç olarak "International istanbul Festival", eli yüzü düz-

. gün bir festivaJ olarak ele güne karşı ülkemizde de bir kültür yaşamı olduğu
nun göstergesi oluyor ancak. Bu ve bunlHl gibi yan yararları yadsınamasa da, 
ülkemiz-halkının kültürel yaşamına katkısı açısından, yine de alt yapıda ve 
üretim ilişkilerinde egemen olan güçlerin beğenisinin ve kültirünün bir yansı
ması olduğu, seçilen gösteri türlerinden ve bilet fiyatlanndan kesinlikle anlaşı
lıyor. 

Öte yandan ülkemizin içinde bulunduğu demokrasi ve bağımsızlık mü
cadelesi sürecinde, yeni bir içerik kazanan, bu mücadeleye katılan şenlikler de 
var ülkemizde. Uluslararası. bir karikatiW yarışmasından, daha geniş boyutlara 
erişecek Orta Anadolu'nun kültürel yaşamını zenginleştiren bir şenliğe dönü
şen, Akşehir Nasrettin Hoca Şenliği, altıncı yılında bir hafta süren gösteriler 
ve sergiler dizisi, datia da ötesinde antik tiyatro, Tli'k Kahvesi ve Kültür Evi gi
bi yapılarıyla Mannara BÖlgesinin kültür beşiği durumunda olan Yarımca'nın 
Sanat Şenliği ve 12 yıl bir sinema dedikodusu kalanı olarak kaynadıklan son· 
ra üç yıldır gerçek ve çok boyutlu bir Sanat festivali olarak kitlelerle bütünle· 
şen bir kurum, Antalya Uluslararası Sanat festivali. Bu yıl bu dört festivalden 
de izlenimler edinebilmek olanağı buldum. Genel görünümünü yukarıda kısaca 
belirttiğim istanbul festivali'nin büyük bir bölümünü izledikten sonra, Antal· 
ya festivali'nin tümünü izlemek üzere Antalya'ya vardığımızda, bu festival'in 
ardllTıızda bıraktığımız festival ile hiç bir ilintisi olmadığı gerçeği hemen çarp· 
tı gözümüze. Geçen yıl Görsel Sanatçılar'ın yapttğı duvar resimleri (faşizm 
balçıkla sıvanmış bile olsa) sanat ile yaşam arasındaki bağlantıyı vurguluyor, 
bu yılki heykel semp'ozyumuna katılan sanatçıların yaptığı heykeller, cadde· 
lere insanoğlunun damgasını vuruyordu. Sonra kortej. Yeşilçam kültürü ile 
halk kültürü arasındaki uyuşmazlığın kesin bir göstergesi olarak giderek halkla 
bütünleşen festivali n açılışına hiç bir film sanatçısı katılmıyor, sanki bilinçsiz. 
ce Antalya festivali'nde 12  yıl sürdürdükleri egemenliğin halka geçisini pro. 
testo ediyorlardı. Bunun yanında film şirketleri hangi nedenle olursa olsun, 
geçtiğimiz yıl dişe dokunur bir film yapamayıp da festivale katılamamalarının 
acısını festival'den çıkarmaya kaJkıyor, kendi özeleştirisini yapacağına, festi. 
vali sönük geçmekle, politik amaçlara alet olmakla suçluyordu. Katıldılar da 
ne oldu, katılmadılar da ne oldu. Gerçekten geçen yıl çekilmiş en iyi film, 
Kara Çarşaflı Gelin, birinci oldu bileğinin değil ama bilincinin hakkıyla. Bun· 
dan başka Akdeniz ve komşu ülkeler sineması, yedisi de vasatın üzerinde film· 
lerle Uluslararası Altın Portakal yarışması için göstereliyor, gölgede 43 derece 
olan sıcakta, kışlık 800 kişilik Kültii Sineması dolup taşıyordu. Yeşilçam.dışı 
ülkemiz sineması, varlığını bugüne kadar ülkemizde hiç bir festivalde görülme· 
diği kadar çok kısa metrajlı fıtmle duyuruyor, niceliği kadar nitelikleri ile de 
yeni bir umut oluyordu. 

Sonunda şu geldi, bu gelmedi, şu film, bu film tartışması film yazı hane
lerinde kaldı ye 2 Temmuz akşamı Antalya'da şenlik patladı. Hergün 6000 ki
şilik stadyumda ve 8000 kişi alan halk plajında kitlesel gösteriler düzenlenir· 
ken, her gece Antalya'nın sekiz mahallesinden birinde folklor gösterisi, birin
de konser, birinde sinema, birinde tiyatro gösterisi yapılıyor, düzenli bir orga. 
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nizasyon i çinde her mahalle her gece bir sanat türü ile içiçe, çoluğuyla çocu· 
ğuyla, kızıyla kızanıyla birbeden oluyordu. Güzeli ,  doğruyu yaşamak, öğren
mek, isternek için. Coşku ile. ilgi ile. 8 günde 80 gösteri. Ortalama bin izleyi
ciden 80.000 izleyici. Antalya nüfusunun yarısı. Yani boşa değil bazı çevrele· 
rin, Antalya film festivali öldü diye yakınmalan. Bir HaJk Şenliği örneği do
ğuyor çünkü Antalya'da. Eksiği, gediği var. Belki aksamalar var. Bazı konular· 
da. Ama sallanan, "titreyen" bu çirijmüş düzenin gübresi, halkı daha bir coş
ku ile itiyor, yükseltiyor, koşturuyor güneşe doğru. 

Coşkum bağışlansın Antalya Uluslararası Sanat festivali izlenimlerimde 
görülen. Daha sonra ikişer gününü izlediğim Yarımca ve Akşehir Nasrettin Ho
ca Şenliklerinde de sürdüb'U coşku. Kitlelerin artık yurtturulmuşu değil, sa
natta da kurtuluşu aradıkları gerçeği öyle etkiliyor ki, "gÜZel günler görece· 
gimizin" nikbinliği ister istemez sarıyor insanı. Değişik fraksiyonlara üye 
grupçukların bile doğru ve güzel bir sanat olayını izlerken aynı ilgiyle, aynı 
coşliuyla birleşmeleri pekişIiriyor kanımızI. 

. 

Ve ne denli iyi düzenlenmiş, ne denli nitelik açısından "rafıne" de olsa, 
Antalya, Yarımca, Akşehir'd� izlediğim "Halk Şenlikleri'nden" sonra, Antal· 
ya Halk Plajı'nın kumlarını dolduran 7000 kişi ile beraber izlediğim Folklor 
Gösterileri, Anta'lya'nın Kızılarık mahallesinde çocuk v;yaklamalan arasında 
izlediğim tiyatro gösterisi ve Akşehir Stadyumunu dolduran 4000 kişinin, te
levizyona çıkmaları yasaklanan, iyiye ve güzele yönelmiş Türk Hafif Müzikçi. 
lerine gösterdiği sevgi ve şarkılara tüm güçleri ile katılmala"nı gördükten son· 
ra, dün gece Rumeli Hisarı'nda zamanının "popüler" tiyatro yazan Shakes
peare'in i ngiliz Prospect Tiyatrosu tarafından yalın bir yorumla sahnelenen 
"Hamlet" oyununu izlemeye gelen seyircinin sayısı ve sınıfsal niteliği, istan· 
bul festivali'nin diğer şenliklerden ders alınarak yeni bir biçimde ,,:e boyutta, 
istanbul'un emekçi halkıyla bütünleşen bir düzeyde gerçekleştirilmesi gerekli. 
liğini bir kez daha kanıtladı. 

Mülkiyeli ler Birl iği 
« Rüştü Koray 

Armağanı» 

• 

MÜLKIYELILER BIRllG I 
GENEL BAŞKANllGI 

MUlkiyeliler Birli#i, M &liye Tefti, Ku· 
rulu eski ba$kan1anndan merhum RÖ4itll 
KOI'Q" I anmak üzere. ekonomik ve mali 
konularda yurt 80nınlannın incelenip diL-

�!-rt�?,;.ıut�1;'�ftüı:�sıRLi<fi 
ROŞTll KORAY ARMACANI" .db bir 
yarışma düzenlenmişt.ir. Yan(lma dolayı· 
siyle 1977 yılı için 'u konu HÇilmitt.ir: 

Taban fiyat uygulamalarının 

ekono
'
mimize etkileri 

Varışmıuoa katılma sOresi 1,1. 19TJ....&.a·. 
rihine kadardır. V.atlar .. daktüo ile 1.6 a· 
ralıklı yay.t1acak. 26 daktilo say(asından 
az olmayacak ve bet nOsha halinde, "Ko
nur Sokak, No: 1 KıaalQ i ANKARA" 
adresindeki Birlik Gea" M ... k .. l'ne gön
derilecektir. Postadaki gecikmeler özür 
sayılmayacaktır. 

Odül olarak: 

* Bırıncı'ye 7.!IJO T.L., 
* ikinCI'ye 5.000 T.L., 
* Oçllncü'ye 2.!IJO T.L. 

ödenecektir. Derece alan eaerlenn yayın 
ve telif hakkı MtuktJew.r BtrtItl'ne ait o
wcekt.ır. Yanoma, tOm aydınlara açıktır. 

.......... ----------.. 
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ANAYASAL 
• • Dln�'Ve GELIŞMENIN Ttm,Tay_ 

ÖNÜNDE GITMEKTEDtR 
CUMHURIYET GAZETESINa DOZENLENEN 1976-1977 YUNUS NADI 
ARM�ANI 'NI "lAIKLEŞME/DEMOKRATIKLEŞMEjSOSY ALLEŞME 
AÇıSıNDAN TÜRKIYE'DEKI ANAYASALAR" ADLI ÇALIŞMALARI ILE 
IKI KARDEŞ, DINÇ VE TUNÇ TAYANÇ KAZAND ıLAR. 
AŞACIOA, DINÇ VE TUNÇ TAYANÇIN YURUYUŞ'ON SORULARıNA 

ERDiKlERI YANıTLARı BUlACAKSıNız. 

o 1976-1977 Yunuı Nadi Armoloru' 
nı alan çalışmanada. yüz yıllık anayosal 
hareketi hangi çizgi üzerinde izlemeye 
çolıştuuz1 

• Türkiy.'d. IS76'dan 1976'ya u· 
zanan anayasa! hareketin somut ürünü 
yürürlüI' giren, detişikliklere uArayan, 
yürürlükten kaldır�an, yürürlükte olan 
anayasaJardır. Iki yaklaşım söz konusuy
du. Birincisi, gen.llikl. olag.ldiAi gibi, 
bir anayasa hukukçusu yaktaşunıyla, 
hukuksal çerçevesi içinde anayasaJan 
.Ie almaktı. Ikincisi, içind. filizlendiAi, 
yaşadJ#l, hukuhaı ç.rç .... ini çizdiAi 
toplumdan baAımsız omadıj!ını dikkate 
alarak, toplumsal gelişmeden, deAişm.
den soyutlamadan incelemekti. ıkincisi
ni seçtik. O zaman karşımlZa şöyle bir 
SON Çıktı: Türkiye'nin son yüz yıllık ta
rihini mi yazacaktık'? Bu, hem istenen 
detildi, hem de sanırlı sürede üstesinden 
g.ünecek bir iş deAildi. 1961 Anaya,.' 
nm 2. maddesinden yola çıkmaya karar 
verdik. Bu maddede, insan haklan. milli, 
d.mokratik, layik, sosyal, hukuk gibi 
buı tavrunlar vardı. önce bu kavramla· 
n, bu kavramlar çerçevesinde de anaya· 
salan ve gelişimini ele almayı kararlaştır· 
dtk. Kısa Rirede, bunun bile gücümüzü aş. 
tilini gördilk. Son bir Slnalandamı ya· 
parak, " laikleşme" , " demokratikleşme" 
""'syall.""." sünçlerini anayasalarda 
izlemeye karar verdik. ÇaltŞma ilerledik· 
çe, bu kıvramların nasıl iç içe oldukları· 
DI, kaışıhkh etkileşim içinde bulunduk· 
laruıı, bir bütünlükı.ri olduAunu gördük. 

c Kulland"ınlZ temel kaynoldar ne
ler oldu' Bunlan ruuıl delerlendirdiniz' 

• Eski YIZI kaynakları latm harfleri
ne aktanrak yararlanmamlZl saAlayan 
bilim adamlarl'tl teşekkUrlerlmizi IUn
mamlZ ger.kiyor; IS76'dan giinUmüze 
kadar yürürlüle konan anayasalan, onla
nn emekleri olmasaydı, okumımlZI 011-
nak olmayaeaktı yoksa_ Ayrıca, elimiz· 
den geldilinee, Meelis tartışmalarını in· 
mey. d. çalıştık. Kısa,.,., basılı kaynak
lardı kullandıklaıımlZ; özgün, bizim or
taya çıkardIAımız kaynaklar deAlldller. 

Bu kaynaklara bakış açımlZ biraz 
farklıydı. önce, anayasalarm "Devlet" 
ten, 'nevtel'in nitelili"nden bllunSlZ 
olmadllınl gözden kaçınnamaya çlhş· 
ttk. Bu bakaş açısının öteki köşegenin
de de, doRal olarak, hukukun Işlevi, 
bir üst yapı kurumu olarak lşlevl yer al· 
dı. Zıten bu iki kavram unutulmlZsa, 

çalaşmanın genel çerçevesi ister istemez 
çizilmiş oluyor. Elimizden geldilinee 
unutmamaya çalıştık. 

o Biraz do çalışmanın içerilinden 
'öz eder misiniz' 

• Belli başlı üç bölümden oluşuyor. 
Birinci bölümde "laikleşme" sürecini iz· 
I.mey. çalıştık; çalışmadakı adıyı. 
"Devtetin devletleşmesi"ni. Dinin devte· 
tin işleyişini düzenlemeden, bir anlamda 
toplumsal olmaktan çıkartılıp,. insanın 
"kendi" ile "vicdanı" arasındaki biriliş
kiye indirgenmesi si.ireciydi bu. Osmanlı 
ımparatorlulu 'nun çöküşüne kadar böy· 
Le bir süreç SÖZ konusu bile delil. Cum
huriyet 'in ilanından önce ilk adımları 
atılan, Cumhuriyet'ten sonra da, 1924 
Anayasasa'nm 2. maddesinden "Türkiye 
Devteti'nin dini, !sılındır" ibaresinin Çı
karıbnasıyle, anayasaı olarak gerç.kle· 
şen bir süreç olmuştur bu. 

İkinci bölüm, "toplumun demokra
tikleşmesi/kişlnin özgürl.şmesi" başlıAı 
altUtda, siyasal eşitliRin, genel oyun 
yaygınıtlt kazanmasının, siyasal ve sosyo! 
ekonomik örgütlenmenin incelendiRi bö
lUmdür. "EmlAk sahibi" obnaktan başla· 
n�arak siyasal eşitüA' na,.ı var�dlAı; ka
dınlara da seçme ve seçilme hakkU11n ve· 
rilmesi; yaş sınırlamalan vb. siyasal katıl· 
manın yaygmlaştaılm8S1 açısından ele 
alDımış, örgütl.nm. özgiiriÜıU v. bu öz
gürlülün sınırlamaları dı Incelenmiştir. 

Son bölümde ise, oldukça yeni bir 
kavram, Türkiye için yeni olan bir kav· 
ram "Sosyal Devlet" elealmmıştır. "Sos· 
yal De.ı.t"in 1961 Anayasa'sında .Ie 
alUııŞI ile uygulama arasındaki çelişkiler 
tutarw.lıklar sergilenmeye çaJtŞı1mıştır. 

o "So'yal Devlet "i ele alışınu t1(UıI 
oldu' 

• özeUilcle ıkinci Dünya Savaşı son· 
rsında oluşan, 1961 Anayasası ile de 
Türkiye'ye gelen bu kıvnm, Anayasa' 
nUl 2. maddesinin "Gerekçe"sinde şöyle 
tarumlanmaktadır: "Sosyal Devtel' fert· 
ler. yalnız klasik hürriy.tı.ri saAlamakla 
yetinmeyip aynı zamanda, onlarDl insan 
gibi yaşamalan için zarurl olan maddi 
ihti.yaçlannı karşılamalarını da kendisi· 
ne vazife edinen Devtettir." Şu soruya 
yarut aradık: Anayasa'nm Devlet'e ödev 
olarak verdikleri nelerdır, uygulama na· 
sıldır? Ortaya çıkan yanıl pek olumlu 
obnadı. Bu, 1960'1ı v. 1970'li yıllarda 
bu alanda hiç bır şey yapılmamıştır, de. 

mek de�il; yapılanlarU1, yapılması gere
kenler, yapılabilecekler düzeyinde olma
ması, yanıtı olumsuzlaştaan. Bunu vur
gulamak gerek. 

Bir iki örnek verelim. Anayasa'nm 
43. maddesi kimsenin yaşına, gücüne ve 
cinsiyetine uygun olmayan bir işte çalış
tırılamayacalını öngörüyor. öyle mi, 
diye, çok kaba bir gözlemle, günlük ya· 
şamamızda çevremize eleştirel bir gözle 
baktıtımızda, kaç ak sigara satarken ya
kaJanan çocuklardan taş ocaklarında ça· 
Iışan gem kızıara kadar uzanan bir baş
ka gerçe�e tanık oluyoruz. 

Gene Anayasa 'nm 35. maddesi, analı
im ve çocuA:un korunmasını Devlete 
ödev olarak vermiştir. Bir yanda bu 
madde, öte yanda da, doA:umdan beş 
yaşınakadar geç.n süre içind. 5S0-600 
bin çoculun öldüA:ünü. bu ölümlerin yüz
de SO 'sine kötü beslenmenin yol açLıtım 
ortaya koyan araştırma bulguları var. 

örnekleri artoınak her zaman için 
mümkün, ama görünümü iyileştirmiyor 
bu örnekler; o mümkün deliL. 

o Çözüm? 

• Başta da söyledilimiz üzere, "dev· 
let", "hukuk" ve "anayasa" arasındaki 
ilişkiyi unutmamak gerek. 1961 Anaya
sa'sının bir de 53. maddesi var. Devletin 
üstüne düşen ödevterin sınırı bir anlamda. 
"Devtet, bu bölümde belirtilen iktisadi 
ve sosyal amaçlara ulaşmada ödevterini, 
ancak iktisadi gelişme ile mali kaynakla
rının yeterliRi ölçüsünde yerine getirir." 
diyor bu madde. Üstelik, Anayasa'nın 
şu maddesine neden uyulmuyor, diye 
sorulduRunda, "mali kaynaklarUl. sınırh
Itlı"ndan başlayan bir yakınma çıkıyor 
karşımıza. Peki, bu mali kaynaklar ne 
biçim sınırlıdır ki, geniş emekçi kitıele
rin yaranna olan ödevteri sımrlındır· 
maktada, ama mülkiyet hakkının kuııa
rumını smırlandoınamaktldır. Açmak 
ger.kirse, 1961 Anayasa,.'nda 1971 'd. 
yapılan bir d'Rişlklikl., kamulaştırrnada 
'gerçek deler'in delil, 'vergi deReri'nin 
kamulaştırma bedeli olarak ödenmesi 
kabul edilmiştir. Ancak Anayasa Mahke
m.si. Ekım 1976 'da verdi Ai karaı; il. 

"mülkiyet hakkmdan yoksun yaşaması· 
na insanın doA:al yapısı elverişltdeA:ildir" 
diyerek, bu de�işikli�i iptal etmiştir. 
Sözün ktS8SI, mali kaynaklann smırlılıAı 
yıA:ınlar için söz konusudur; vergi dele· 
rini düşük göstererek mali kaynakların 
sınırlı kalmasma yol açanlar için deRil. 

Gelelim çözüme. Türkiye'deki üretim 
güçlerinin gelişim süreci öylesine hlZlan
mışta ki, Anayasa'nın uygulanmayan, 
savsaltlanan maddelerini yaşama, yaşam
daki maddeleri de Anayasa'ya geçirecek
ür. Buna kuşku yok. 

o Son sorumuz oldukça genel bir so
ru. Belli bir araştırma deneyiniz var. 
Karşılaştığınız. araştırma yaparken kar
şılaşılan başlıca ,orunlar neler oluyor? 

• önce kaynak bulma sorunu var. 
Bu sorunun bir yanı kişisel; eski yazı bil
memek, eski kaynaklara inememek. ö
teki yanı ise kurumsal : GerekJi olan bil· 
ginin, verinin nerelerde olduRunu ancak 
deneyimle, zaman1a ölrenebiliyorsunuz. 
Bunu öRrenmekle iş bitmiyor ama. Bir 
de o bilgiyi veriyi ele geçirme aşanUl 
var. Nedense, beUi bir konuyu araştıra· 
cak kişiye, tabii konu suya sabu.na 
dokunacak nitelikte ise, kuşkuyla bakılı
yor. Eldeki bilginin, verinin başkalarUl' 
ca, denetim dışı kuııanılması istenmiyor. 
Saklamyor. Diy.üm ki, bu güçlülü d. 
aştDllZ. Kişisel ilişkiyle,güven verdiniz 
filan, b!lgiyi, veriyi elde ettiniz. O za
man da karşılaştırma yapma olanalınm 
olmadılını görüyorsunuz. Bir zaman se· 
risi çıkannak, elilimi ortaya koymak 
olanak dıştya da anlamsız oluyor. Bir 
de anket, görüşme gibi aJan çalışmalan 
gerektiren bir araştınna söz konusuysa 
finansman sorunu ortaya çıkıyor. Genel
likle kişisel nit.likt.ki çalışmalarda bu 
yoldan kaçmılıyor sanırız. Bu sıydanlar, 
araşt .. ma için ayırdııımıı sürenin yan· 
sırıdan çotunu alıyor zaten. Bir kere bu 
engeDer aştldı mı, gerisi oldukça kolay· 
laşıyor; en azından araştlI1Cının kendisi· 
nin, düşünce sisteminin yaratt.ı sorun
lar kılıyor ortada. O da araştıfıemın ken· 
di sorunu dolrusu. 

ŞOK RAN KURDAKUL 

ACıLAR DÖNEMİ 
1970 - 76 ŞIIRLERI 

ÇıKıYOR CEM YAYıNEVI 
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ii MILUYET GAZETESI'NIN 1 977 Y I U  ALI 
NACl KARACAN ARMACANINI, "KENT
U LEŞEN KÖYLüLER " ADLI ARAŞTIR
MASIYLE ÖNDER ŞENYAPıLı KAZAN D I .  
YüRüYüŞ'ÜN ŞENYAPıLı I LE Y APTICI 
GöRüŞMEYI OKUYUCULAR IMIZA SU
NUYOR UZ . 

-cr Karacan A rmağanı 'nı iki yıl üstüste kazandı· 
nız. Bu kaçın Çı ödülünüz oluyor? Daha öncekiler ney
di? 

* Yazı yarışmalannda kazandığım ödül sayısı 
beş. " Kentlileşen Köylüler" ise birincilik ödülü alan 
üçüncü araştınnam. Daha önce, "Cu mhuriyetin Ellin· 
ci Yılında Türk Basını" başlıklı araştırma ile Yunus 
Nadi; "TV'nin Türk Toplumuna Etkileri " başlıklı araş· 
tınna ile de, geçen yıl, Karacan Armağanını almıştım. 

� A raştırmalannızın birinci/ik almasını nasıl 
açık tıyorsunuz ? 

* Girdiğim yanşmalarda konular aynmlı ama, 
izlediğim yöntem aç ısından yaptığım üç araştırmada 
ortak bir yan var. O da şu: Araştırdığım konuyu "ken. 
dinci" (otonom) olarak benimsernedim ; ballımsız ola
rak dellil, ballımlı olarak benimseyip konunun çeşitü 
ilişkilerini kurmaya, belirlemeye, yorumlamaya çalış· 
tım. Söylediilimi açayım: örneğin, TV'nin Türk top
lumuna etkilerini olumlu ya da olumsuz diye nitele
yince, söz konusu olumlulullun ya da olumsuzlullun 
TV programlarının kötü seçilmiş olmasına, dış kay. 
naklı  olmasına, ya da yöneticilerinin niteliksizliiline 
bağlamak yetersiz. Giderek yanlış. TV'ye yöneltilen 
eleştiriler bu boyutlarda kalıyor genellikle. Gözden 
geçirdiğim TV' ye ilişkin araştırmalarda TV ' nin Tür
kiye'deki genel yapıdan bağımsız bir kurummuş gihi 
ele alınıp incelendiiline tanık oldum. Tek boyutlu 
yaklaşımlar yoğun. Oysa, her kurum, her örgüt ; her 
kurumlaşma, her örgütleşme yürürlükteki temel üre
tim ilişkilerinin sultası altında. Egemen değiL. TV de, 
basın da böyle. çarpık bir Türk TV'si varsa, Türk ba· 
sını çarpık bir kamuoyu oluşturuyorsa, iyi yönetici. 
ler gelse bu çarpıklık ortadan kalkar diye düşünmek 
büyük yanılgı. Ve de, üzüntüyle vurgulayayım , yanıl· 
gılı yaklaşımlar, yanılgılı ele alışlar bol sayıda. Böyle. 
sine yanılg�ı ele alışlan saptayan bir araştırmacının, 
üstelik bir de genel düzeyde ilişkiler dizgesi kurabilme 
çabası gÖotermesi durumunda başarı ya ulaşması ko· 
laylaşır. Ama , elbette, hemen eklemeli yim , herhangi 
bir konuyu bir ilişkiler di • .gesi içinde değerlendirebil· 
rnek ve böyle bir dellertendirmeden sağlıklı sonuçlara 
varabilmek için salllam ve köklü bir dünya görüşü 
edinmiş olmak birincil koşuL. Iyi çizilmiş bir çerçeve 
yoksa parçalan yerleştirmek olanağı bulunamaz. 

f' Kentli/eşen köylüler Iıonusunda/ıi araştırma/ar 
da yetersiz mi i 

• Bu konudaki yetersizlik, öncelikle konunun 
geniş bir çevreye duyurulamamasında. S�n çeyrek 

KENT SORUNLIRI i 
SiYISIL GüZüM 

yüzyılın en önemli olgusu hakkında, bırakın sokaktaki 
adamı, siyasal kuruluşların, partilerin yeterli bilgisi 
bulunmadığı izlenimi ediniliyor. Olsaydı, programla. 
rında konuya ilişkin önlemler yer alırdı. Yok. Son se. 
çimlerde de ortaya çıktı bu gerçek. Seçim vaadIerin
de başa güreşen bir parti, kalkınmayı köyden başla. 
tacağını öne sürdü; öteki ise köylüden başlatacağını 
bildirdi. Nüfus dengesi kentlerden yana hızla bozulur· 
ken, kentli nüfus oranı genel nüfus toplamı içerisinde 
gittikçe artarken ve bu artışın süregideceği bilinirken, 
hiilii köye, köylüye yönelik siyasal vaadlerin ağırlık 
taşıması, ağırlık taşıması ne söz, yalnızca köye, köylü
ye yönelik vaadlerle yetinilmesi, kentleşme olgusunun 
öneminin yeterince kavranamadığının somut bir gös· 
tergesi. Son seçimlerde, hiç bir siysal kuruluş kentleş
me olgusuna ilişkin bir siyasal mesaj iletemedi topl u· 
ma. Oysa, yaşamakta olduğumuz hükümet bunalımı 
bile dolaysız o larak kentleşme olgusunun sonucu. 
Kentler halkının yeğlerliği bir siyasal örgüt "parla
mento dışı çevreler" den geniş destek gördüğü halde 
hükümet olmayı gerçekleştiremedi. Kır kesiminin oy
larını aralarında bölüşen üç siyasal kuruluş şiddetle 
karşı koydular hükümet olmasına. Ve seçim öncesin
deki biribirlerini aşın suçlamalarına karşın gene bir 
araya gelerek siyasal yönetim erkini ele geçirme uğra· 
şına giriştiler. Ortak bir hükümeti belki gerçekleştire
cekler, belki gerçekleştiremeyecekler; gerçekleştirebi· 
lirlerse uzun ömürlü olmayacağım söylemek, toplum· 
bilimsel verilere göre hiç de güç değiL. Bu bir yana, 
burada vurgulanması gereken, yaşadıllımız güncel olay· 
lann yorumunu yapmakta kentleşme olgusundan ya· 
rarlanabileceğimiz. Yoksa, "Türkiye'de sanayi burju· 
vazisi sanıldığı gibi güçlü değilmiş! " ya da "egemen 
güçler oldukça başarılı bir oyunla filan partiyi ve de 
önderini yıpratmayı başardılar " gibi yorumlar yü· 
zeysel. Temelsiz. Savaşım kent oylan ile kır oylan 
arasında. Kentler ancak son iki genel seçimde, ı 973 
ve ı 977'de allırlıklannı duyurmaya başladılar gerçek 
anlamda. Ve hükümet bunalımları artmaya, süreleri 
uzamaya başladı. Demokratik düzen herhangi bir ke
sintiye, duraksamaya u gramazsa, gelecek seçimler. 
den sonra (ve elbette kentleşme olgusunu iyi değer. 
lendirebilen bir siyasal kuruluş çıkarsa) tek başına 
iktidar olma olasılığının daha çok arttığı görülecek. 

-cr Kentleşme olgusunun öneminin anlaşıloma
masında aroş /ınnacıların payı var mı ? 

* Kuşkusuz. Bikez, uzun yıllar ve hala, kent
leşme denilince, çok kimsenin usuna gelen tek şey 
"gecekondu". Kentlileşen köylüler denilince, çok 
kımse gecekondulara gidip anket uygulamayı geçi· 
riyordu usundan. Elbette, gecekondular kentleşme. 
nin bir göstergesi, kentleşmenin bir belirtisi , kent· 
leşmeyle ilişkili ama, kentleşme demek gecekon· 
du demek değiL. Gecekondularda oturanlar tek kent· 
leşme sorunu değiL. Ya da kırdan kente göçmüş nü
fusun gecekondularda barınmak zorunda kalması 
kalıyor olması kenııeşmenin tek sorunu değiL. Kent:

' 

leşme yapısal dellişimin varlığını anlatan bir terim. 
Dolayısıyle, yalnızca kır nüfusunun kente göç ediyor 
olması ya da kentler nüfusunun gittikçe artıyor ol
ması, kentlerin kalabalıklaşması gibi dar bir anlamı. 
da kapsanamaz bu terim. Çok yönlü, dallı, budaklı bir 
olguyu dile getirdiği gözden kaçırılmamalı . Ne var ki, 
Türkiye'de kırdan kente göç artınca, k'ntler nüfusu 
kalabalıklaşmaya başlayınca , göçenler barınma gerek· 
sinimini gecekondu diye an�an konutlarda karşılama· 
ya ve kentlerde "gecekondu bölgeleri" oluşmaya baş· 
layınca, kentlerin fizik ve toplum yapısındaki değiş. 
me yi durdurma k, ya da daha iyimser bir anlatım kul· 
lanırsak, bu değişimi yorumlamak amacıyla araştır· 
macılarımız birbiri ardına gecekondu araştırmalan 
yaptılar. 

Ar Bu araştırmalar, ' I�entlerdell; fizik ve toplu m 

, 

GEREK 
yapısındaki değişimi yorumlamaya yönelik araşhmuı· 
lar. "kentleşme " olgusuna da açıklık getirmiyor muy
du? 

• Genellikle hayır! .. Giderek gecekondu konusu. 
na bile açıklık getirdiği öne siirülemez kolayca. Gece

kondular kaç odalı, helası var mı, suyu var m ı, yolu var 
mı ; kaç kişi bannıyor bir gecekonduda; gecekondulu 
evinde pijama giyer mi ,  terlikle mi dolaşır, gazete 
okur mu, radyo dinler mi, sabah kahvaltlSında ne yer, 
vb. gibi bir sürü çizelge. Sonunda da, en kabadayısın

dan şöyle bir yorum : Köy yaşantısını sürdürüyor, alış
kanlıklanndan vaz geçemiyor, gelenek ve görenekleri. 
ni bırakınıyor, tutucu partilere oy veriyor, vb. Eee? ... 
Niçin, neden? . Niçin, Neden yok! Kendinci bir olgu 
gıbı ele alınca gecekonduyu, gecekondulaşmayı, böyle 
y argılarla yetinmek doğal, G ecekondulu nüfusun sall. 
lık kurallanna aykırı kent kesimlerinde, yapı ve imar 
kurallarına aykın ko nutlarda bannmalan; köyünü, 
çiftini, çubuğunu bırakıp kente göçmeleri; alışkanlık· 
Iannı, geleneklerini, göreneklerini korumalan; tutucu 
siyasal kuruluşları desteklemeleri bir ya�ı mı? özel
likleri saptamak yeterli mi? Gecekondunun doğmasın
da, gecekondu yaşantısının ortaya çıkmasında ve süre· 
gitmesinde başka ve daha temel etmenlerin bulunup 
bulunmadığına değinen araştırma sayısı bir ya da iki. 
Gecekonduda yaşamak zorunda kalmaktan, tutucu 
partileri desteklemeye değin uzanan bir yaşantı biçi· 
minin benimsenmiş ekonomik dizgeden kaynaklandı. 
ılına değgin bir ilişkinin kuruldullu pek görülmüyor. 

� Araştrnnalannızın birincilik ödülü olması nasıl 
karşılandı? 

* Türkiye'de bir "akademisyenler", bir de be
nim gibi "akademisyen olmayanlar" aynmı var. Her. 
hangi bir yüksek eğitim·ö�retim kurumunun üyesi ise
niz "akademisyen" say�ıyorsunuz, bir şey üretseniz 
de üretmeseniz de, ürününüz nitelikli olsa da olmasa 
da "akademisyen" diye anılıyorsunuz. Ve gerçek an. 
lamda bilimin "akademisyenlerce" yapıldığı kanısı 
yaygın. "Akademisyen" bir dostum, bir kez: "aka. 
demisyen değilsin ama, iyi niyetle çalışıyorsun, bir 
şeyler üretmeğe uğraşıyorsun" demişti bana. Gene 
bir başka akademisyen dost, gene benim gibi yarışma 
k
_
azanmış birini eleştirmek amacıyla: "Ne olmuş yani, 

gazete yarışması kazanmak marifet say�ıyor!" diye 
konuşmuştu. Sonradan "sözünün meclisten dışa n ol
duğunu" belirtti ama, gerçek düşüncesi "akademis
yen" olmayamn "akademik " ya da "bilimsel" çalış· 
ma yürütemeyeceğiydi. Bu yıl üçüncü kez birincilik 
alınca, bir çok kişi : "Yahu, sen ve senin gibi profes
yoneller artık girmeyin şu yanşmalara da, biraz da 
amatörler ortaya çıksın ! "  öğüdünde bulundu. Yani, 
"akademisyen " olamadı m ama, "profesyonel"liğim 
tescil edildi. Benim de, henüz tanışmadığımız Sayın 
Tunç Tayanç 'ın da birer "titr"imiz oldu: Pro fesyonel 
yarışmacılar. 

\."1: A kademisyenlerle sizin araşlırnıalar,nız orosın· 

da başka ayrımlar uar mı ? 

* Mimarlık FakWtesi nde öğrenci iken kent 
planlama dalında dünyaca ünlü bir ad olan Steen 
Eilen Rasmussen bir dizi konferans vermişti. Mısır 
Mimarlığını anlatırken piramillerin içerisindeki kori· 
dorl"nn karışık , dolambaçlı ve piramidin içlerine 
doğru gittikçe neden daraldığını sormuştu dinleyicile
rine. Herkes bir yorum yaptı. Sonunda açıkladı; Dedi 
ki : "Rahipler herkesten farklı olduklannı, kolayca yol 
bulanamayacak ve gittikçe karanlığa gömülen kori· 
dorlarda yollarını bulabildiklerini kendilerinde tann· 
da" gelme bir güç bulunduğunu kanıııamakta kullan· 
mak amacıyla, özellikle dar, dolambaçlı ve karanlık 
koridorlar yaptırıyorlardı. "  Ben ve benim gibi "akade· 
misyen olmayan" araştırmacılar karanlık koridorlarda 
çıra ışıilı olmaya çalışıyoruz. 

--
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