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BORAN: SECiMLER MC 
i 

iLE CHP.ARAS.INDA BiR 
REFERANDUM DEGit i .. 

11 Aralık'ta yapılacak olan yerel ... 
çimlere katılan Türkiye Işçi Partisi. 20 
Kasım Pazar giinii Ankara'da Malrinıı 
Mühendisled Odası wenunda, çok sa· 
yıda partili, aday ve oempatizamn ka· 
tıldıkı bir toplantı düzenlemiştir. 

Toplantmın IÇış konuşması TIP 
Ankara II Başkanı Osman sakalsız tara
fından yııpılınıştır. Sa1talsız, mahalli ... 
çim çalışmalarında partililere ve adayı. 
III düşen görevlere detindlkten soıırıı, 
mahalli aeçlmlere kat�ıcaklannı Ued sij. 
ren, TIP dışındaki bazı "sol" partUedn 
çeşitli tutum ve davrıınışlannı eleştir· 
miştir. 

Omıın Sa1talsız'dan oorıra. Türkiye 
Işçi Partisi Merkez Yönetim Kııruhı üy .. 
Q. Sosyal .Iş Sendikası genel başkanı ve 
Ankara belediye başkan adayı Özcan 
Kesgeç fiÖz; a1mıştn. Keteeç, konuşma
sında �ulıldı olıınık yerel yönetim .... 
runlan ve bu 50runlann sosyalistler ta
ruından � ele alınaca�ı üzednde dılı' 
muştuI. KeDt balkmın karşı karşıya bu· 
lundu�u çeşitli güçlükled. 50runlan ve 
bunlara sosyıılistlednyak!aşun ve çözüm 
biçimleri üzerinde örneklerle duran Kes
geç, "nihai ve köklü çözümün SOSY. 
lizmde oldu�nu" belirtmek1e bir1i1rte, 
k.ent sorunlarının emekçilerden yana 
çözümünde adımlano at�ahUmesi için 
bugünden yapılması gereken göreVıeıin 
bulunduRuDu da batırlatmıştır. 

SOL CHP DEMEK DEC1LDlR 

Kesgeç'den oonra, Türkiye Işçi Pıı· 
tisi Genel Başkanı Boran, saıonu dol· 
duran kalabalıRın "sosyalist Türkiye" 
&Iogwan arasında tiirsüye gelmiştir. 

Boran kODaşmasına, yerel aeçim
ledD taşıdltı önem üzeıinde durarak 
başladı. Boran, yerel .. çimieıin öne
mine detinirkeD. AP ve CHP lideı\e
ıinln. ıruılıalli seçimledn önemini 
çarpıtaıak yansıtmaya çaiıştıklanna 
işaret etmiş. "aeçimled MC ile CHP 
aıasmda bir referandum" oluak göı
tetmenln. seçmene başka alınaşık t&
nımayan bir tuzak oldulunu söylemiş
tir. Boran "MC yada CHP" manlltlDJ 
eleştirirken şu görüşlere yer vemıış
tir: 

riMU1DŞ 

"Tlirkiye'nlD bugünkü koşullarına 
baktıgonızda bir başka açıdan da bu 
mantıfuı geçersiz olduıunu göıiiyonız. 
Eıer .bu .. çimleıde gerçekten bir re
fonncfum söz konusu ise. bu ı:eferan
dum AP ya da MC ile CHP ııısında d .. 
�, � ile sol arasında bir ı:eferandum 
olacaktır. ikisi arasında dallar kadar 
flIk var. Çünkü Türkiye'de De AP �Ia 
özdeş olan bir partidir ne de CHP nlt .. 
tili ve kapsamı itibaıiyle saUa özdeş o· 
ian bir partidir." 

Boran daha sonra. "soUa sat arasın
daki bir ",reraDdum "cıa, .... f·daki ve 
"sol" daki oylann kendi içleıinde taşı· 
dıklan önemi de büyük oldu�DI detin· 
miştir. Boran, CHP dabU Iıolun toplam 
oylan aynı düzeyde kaLSa bUe bunun i· 
çinde TIP'in oy1annın yükselmeQnin. 
oolun güçlenmesi wamına geiecejtW 
sözlerine eklemiştir. 

KARAKAŞ. MHP'NiN ADA YI 
OLARAK BAŞKAN OLMUŞTUR 

Boran sözlerine CHP'nin uzunca bir 
süredir ı;i.irekli .. La kayışıru özetleyerek 
devaın etmiştir. Meclis başkanıııı ,seçı, 
minde MHP ile yap�an lşbirlllWn bu 
sat_ kayış sürecinin en son ve belirgin 

baikalıırtndan�iri oldu�DI d�ineD B0-
ran. CHP'nln ön ..,çimierdeki tutumu 

Boran. Kugeç ve Sakalıu TIP Toplantwındo 

konusunda da şunlan söylemiştir: 
"Son yerel ..,çimier dolayısıyb yap> 

lan önseçimJerde olup bitenler, CHP'nin 
De kadar �l kaydıaıru göstemıektedlr. 
Dahı baikç� balka hizmet sunmak iste
yen. daha Uedci görünen bütün beledlye 
başkan adaylan önseçimleıde elenmiş. 
tir. Adaylıldu. daha �da, genel mer· 
kezee daha "itirnat edUebilir" kişilere 
bırakılınıştır. 

"Ve nihayet &on meelia başkanlıtı 
seçimi CHP'nlD Dıa kaynıakta nerele
re kadar gıttlRini göstermektedlr. CHP 
lided Ecevıt.gazetelerde çıkan beyanın
da ''başkanlık aeçiminde MHP'ye hiçbir 
ödün verilmemiştir' dlyor. Giilmek mi 
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yoksa iledciUlt demokratlık adına üzül· 
mek mi IIzDD, dUşünmeye deaer. CHP 
lideri olıınık MHP'nln '�ımlı olma'. 
·anti·komünlst olma' uyanlannı besap 
etmişsiniz. 15" kişi. aynmışsmıı.· Yanl � 
kendi partlrıizln Içinde bir aYm yap
JJIlŞSlDJZ. SoDunda 15 isim seçip MHP' 
ye sunmuşsunuz onlar da bunlardAn 
birini seçmişler. Gerçekte Cablt IKara
kaş. CHP'nln delU. MHP'nln adayı ola· 
rıık meclis başkwııına getirUmiştir." 

"I'UZLA BUZ EDILMESI GEREKEN 
BIRMANTıK" 

Boran bundan sonra 'sol oylann' iler
leme ölçüsünün yainızca CHP'nin aldıgı 
oylarolıımayacaRıru tekraıtamış, bu ara· 
da CHP'yi sol detil .... i kanadın sol u· 
cundaki bir parti" olıınık nltelendirınlş' 
tir. Boran bu konuda şunlan söylemiş' 
tir: 

'7iirkiye Işçi PartJsi'nln oylan an· 
�ıdlI, önemiidlr. Çünkü Türkiye Işçi 
Partisi toplumun ilerici, öncü _ve temel 
gücü olan Işçi sınıfının partisidir. Arka· 
sında, işçi SınJfUıın müttefiki emekçi si· 
nıflar vardır. "Biz esaseo sosyalistiz. ama 
şimdi CHP'nln güçl.enmesi gerek. biz de 
gönülden sosyalizme baRlıylZ IIDa bu 
durumda ne yapalım, CHP'nin soluna 
bakın ne kadar dalınık, ne kadar ped' 

şan, bunlar birleş .. de biz; de oylarımlZı 
versek' gibisinden ünlü deyim ııe timsah 
gözyaş1an dökenler de var. Bu tlir ma .. 
tık yürütenledD de üzedne gideceksirıiz 
.e bu tlir mantltı tuzla buz eııeceksirıiz. 
Bunlar, yalancı gereİçelerd.en� aldatıcı 
mazeretl_rden başka şeyler d�i1d1r." 

TIP'E VERILECEK HER OY 
ÇtFT OY ACffiLlCı TAŞIYACAKTffi 

Boran, dünyanın hiç bir kapitalist 
ü1kesiDde 'Işçl sınıfıru teıruil edlyorum' 
diyen partilerin yalnızcı bir tane olm ... 
dılını sözlerine ek1eınlştir. Borıın daha 
önce eleştirdiaı mantılın. eD çok oy • 
ian iki partlnln d"mdl hiçbir partiye oy 
verUmemetlne götlireoek bir "tuzak" ol· 
dulunu telınıladı. Boran koDaşmasını 
şöyle oiinIiinlU: 

.. AnlaImunlZ gerekir ki. CHP yerine 
TIP'e oy veıilille.oyW kaybolmayaealı 
tersine tam yeıinl bulmu, olocaktır. An· 
ıitmamız gerekir Id. verilen oylann alır. 
ıııı y'ainızca .. y�dadetııdir. önemU olan, oy verilen partlnln taşıdıRı nitel 
�ıriıl<tır. Işte bugün CHP'nin medlııte 
214 mlUetvekili var. Daha önceki dö. 
nemde 190 milletvekili vardı. Ana bun. 
ca miUetvekW lle CHP, 1965·69 aruın. 
da TIP'li 15 mlUetvekiUnln vermiş oldu· 

Lu mücadeleyi veremedl. Bugün de ...... 
miyor. Demek ki lş, koyun b�şı sayu 
gibi baş .. ymakta delildir. Bir arkadaşı· 
mızın dedlti gibi TIP'e verilen ber oy 
faşizme karşı sıkilmış bir yumruk ol .. 
caktır, veya yioe belirtUdiRI gibi vedlen 
ber oy aslında çıft oy �ırlıRı taşıyacak· 
tır." 

SOSYALıSTLER NABZA GöRE 
ŞERBET VERMEZLER 

Boran konuşmasının bundan sonraki 
bölümünde yerel seçimlerde sosyaliall .. 
dn sorun1ara yaklaşnn biçimleri üzerin· 
de dunnaştuI. Sosyalistler için hiçbir 
sorunun genel sorunlar bütününden ayrı 
düşünülemeyecellnl belirten Boran. bu 
açıdan yerel sorunluın da Tlirki)'e'nlh geDel sonınlan çerçevesinde ele alıııınıııi'J 
gerektilini vurgulamıştır. 

Sosya1istlerin bu tür seçimlerdeki 
propagandasının, sorunıar karşısında 
'balkla birlikte yakınınak' olunaY�caRı. 
m belirten Bo� bunun yanısu:a ayn 
bir yarulgının da 'nabıa göre şerbet ver
mek' olduRunu belirtmiştir. Gerçekçi 
tutumun, sorunların genel sorunların bir 
parçası olarak aiınmasında yattıaınıı b .. 
lirten Boran, sorunların bu bütünlük 
içinde kitlelere wat�acaRın� yine bu 
bütünlük içinde ancak yapılahUecek olan· 
iann .adedUec�inl watmıştır. . Boran özellikle büyük kentleri.ilgUen· 
dilen çeşitli yerel sorunlar üzerinde dur· 
muş ve bunların kapitalist düzenin genel 
sorunları ile nasıl ballmtıh oldulunu, 
büyük ve orta çıkar ç�vrelerinin çıkarla
n Ue bu sorun1ann çözümünün nasıl çe
Uştlıinl örnekleri Ue watınıştır. özellik· 
le trafik ve konut ""runlan lle ilgili ör· 
nekletfe konuşmasını sürdüren Boian, 
gecekonduda yaşaywarın sorunları üz .. 
ıinde aıulıklı 011lIak dıımıuş. sorunların 
kaynakluına detinmiştir. 

Boran sözlerini şöyle tamamlamıştır: 
"CHP'li beledlye başkanlarının bazı 

işler yapmaianna engel olwar yainlZca 
MC ik.tidan Ile MC partiled d�i1d1r. 
CHP'nln kendi yapısı, kendl elemanlan 
ve yöneticileri de bu engeller arasında 
yel aimışlardır. Orta bwjuv .. 1nin ör· 
gütlU gücü. beledlye başkanlannıD yalnız 
bırak�ııı için kendı partUeıinl etki· 
lemiştir. PmpagaDdaluunızdl bunlan 
da blrer blrer watacaRız. 

"özetlenekı hem yerel ıomut &ONO· 
W üzednde durııcaıl7., hem de bu !Lo
runlan genl, çerçeveye. d". balunh 
kapitallat düzene ballay..,�lZ. Bunlan 
yaiDızca blrer şikayet konulan olarak 
bırakmay�ız. Sonınların nedenledni 
watacaRlz. Bu nedenleıden hareketle 
de çözümledni sergUey_aiz;. 

"Bunlum tümünü birden başarabU. 
rnek. zor una şerefli bir görevdir. DiiJı. 
yanm ber yednde I,çl lInıfı partUerinln 
,öıevl zaedur. Çünkli bwjllYl partUeri 
mevcut ıiitem ıçınde mncut d .. ed .... 
,öıe nabza şeıbet vererek oy toplıımaya 
çal"utar. 'Oyaa aooyaUstler ketinUkle hiç
bir zaman nab .. ,öre fOrL>et vennez1er. 
önlerindeki göre. bunUD lçla zaedur. 
Ancak daha önce de belirttiilm .. Ibi 

tarihin çarkı, Itçl IIDdından, i,çl sı
nıfının paıtWnden yana dönmektedir. 
Ve böyle olduiu Içindir id Türkiye'de 
I,çl Ilnıfının partili zoriulı.lan göllisı .. 
yerek zafere ulaşacaktır. 

"Ergeç zafere ulqııcalanızclan hiç 
ku,kum yok." 



12 MART iLE 
SOSYAL 
DEMOKRASi 

Içın KOÇOK 
Bugün ortaya çıkan CHP-MHP yakınlaşmasını, iki parti arasındaki artan 

işbirliğini şaşırtıcı bulanlar oluyor. Aslında şaşırtıcı bulmamak gerekiyor. se
kiz ve dokuz Temmuz tarihfennde toplanan TiJ"kiye işçi Partisi Dördüncü lı 
Temsilcileri toplantısına sunduğu raporda Behice Bo(an şunları söylüyor: 
"Demokratik özgiiliiklerin savunucusu CHP hareketiyle açık tam boy faşiz
min partisi MHP'nin aynı toplumsal kaynaklardan filizlenip boy atması şaşır
tıcı görünse de aslında hiç de şaşırtıcı değildir." (Behice Boran, Örgütlü Bir· 
leşik Güç Yenilmez, Yurt ve Dünya sayı S, sayfa 146) Aynı toplumsal kay· 
naktan su içenler, işbirliği yolunda, kendi varlıklarını engel saymıyorlar. Bu, 
lı\.@:ün çok daha açık olan, birinci nokta. 

Ikinci nokta, birinci noktayı tamamlıyor. Behice Boran, şöyle devam 
ediyor: "Düzen için ve onun egemen sınıfı burjuvazi için temel sorun işçi sı
nıfının politik, ekonomik ve ideolojik hareketini ve onun başını çektiği ge
nelinde demokratik toplumsal muhalefeti kontrol altına alabilmek, kontrol 
altında tutabilmek, sosyalizme yönelişi engelleyerek kapitalizmi SÜ'dii'"ebil
mektir. Bu amacı gerçekleştirmek için de büyük burjuvazinin elinde iki yön
tem vardır. 1) Bastırmak, sindirmek, 2} Oyalamak, oyalayaraJ< sosyalizm yo· 
lundan saptırmak." 12 Mart ile bastırmaya ve sindirmeye çalıştı. 12 Mart son· 
rasında da arkası kesilmeyen komando terörü ile bastınna ve sindirme çabala
rını sii-dürdü. Ancak 12 Mart sonrası dönemde bastırma ve sindirme çabalarıy
la saptırma planları da beraber gitti Beraber gidiyor. 12 Mart ile sosyal demok· 
rasi, bu anlamda, biribirini tamamlıyor. Sosyal demokrasi, 12 Mart'a artan bir 
birikim ile gelen mücadele kararlılığını, mücadele bilincini, durdurma, saptır
ma ve geriletme işlevini görüyor. Bu işlevi tamamlama noktasına doğru hızla 
mesafe alıyor. 

12 Mart, işçi sınıfının siyasal örgütünü, ilericileri ve demokratları bastır
dı, canlar aldı ve hapisler kurdu. Bunları yaptı. Ancak başta işçi sınıfı olmak 
üzere, tüm ilericilerin, demokratların mücadelekararlılığını ve bilincini geri le
temedi. Oağıtamadı ve saptıramadı. Ancak mücadele kararlılığı ile bilincini 
yüksek tutmak için, hergündaha da genişletmek için vazgeçilmez olan örgüt
lü mücadeleye darbe indirdi. 12 Mart öncesinde, kendi içerisinde zaman za
man vazgeçilmez ölçüde sert olan tartışmalarlile büyüyüp serpilen demokratik 
toplumsal muhalefetin başını çeken işçi sınıfının siyasal örgütünü kapattı. Bu, 
kıyılan canların yanında, 12 Mart'ın en büyük kazanımı oldu_ Örgütsüzlük or
tamı içinde sosyalizmi hedefleyen mücadele kararlılığı ile bilincini geriletmek 
kolaylaştı. Bu işi sosyal demokrasi üstlendi_ Haziran seçimleri, bir yanı ile, 
sosyal demokrasinin 12 Mart'ı tamamlayıcı rolünü ne ölçüde yerine getirebiI
miş olduğunu sergiledi. 

12 Mart, kütleyi bastırdı. Sosyal demokrasi, bilinci dağıttı. Kütlesiz bi
linç, bilinçsiz kütle olmaz. Olursa da bir işe yaramaz. Sosyalist iktidara yü
rüyen işçi sınıfı hareketini durdunnak için ikisı de gerekli. üstelik ikisi birden 
gerekli. Dar anlamda 12 Mart döneminin sonunda ikisi birden yapıldı. Hala 
yapılıyor. Biribirini tamamlaycı ölçüde yapıldı. 12 Mart'ın terör örnekleri, 
sosyal demokrasinin ağzında, sosyal demokrasinin çıkar yol olduğunu güçlen- ' 
direbilmenin bir yöntemi haline geldi. 12 Mart'ın terör çizggisi, dar anlamda 12 
Mart döneminin sonunda da sürdii'"üldü. Komando örgütleri terör ve cinayet
lerini eksik etmedi. Sosyal demokrasinin sözcüleri, koyun sayar gibi komando 
kurşunlarına hedef olarak canlarını kaybedenleri saymaya başladılar. Artan 
şehitlerle hükümete gelme arasında bir ilişki kurdular. Tek başına mücadele 
kararlığı ile bilincini geriletmeye yetmeyen ve yetmeyecek olan komando ci
nayetleri, sosyal demokrasinin propaganda malzemesi içinde 12 Mart'ın eksik
liğini tamamlamak için kullanıldı. 

Bugün bu noktanı" sonuna gelindi. yaz başından itibaren 12 Mart çizgi
si ile sosyal demokrasinin ortak noktaları daha somut olarak ortaya çıkmaya 
başladı. Sosyal �rasinir Haziran seçimlerine girmen 12 Mart paşalarını, 
Adalet Parti� ile p�ylaşmasının hiç Je rastlantı olmadı/lı ortaya çıktı. Buglln 
çok somut olarak ortaya Çıktı. Sosyal demokrasi, balyozcu 12 Mart hükümeti· 
nin bir bakanını MHP 'nin adayı olarak mecHs başkanlığına getirdi. Adana gibi 

.' bUyük bir kentte N, Erim'in koruma amirliği ile övünen bir kimse sosyal d&-

-mokrasinin belediye başkanı adayı oldu. Dahası da var. Somut durum, bilinci 
ve ideolojisini de beraberinde getirdio,'Su seçim kampanyasında sosyal demok
rasinin başkanı, "halk" sözünü tümden unuttu. CHP Genel Başkanı hiç bir ko
nuşmasında, bırakınız birzamanların ünlü "halk iktidarı" sözünü, "halk" söz· 
cüğünü de ağzına almaz oldu. "Halk" gitti, yerine "ulus" ya da "Türk Ulusu" 
geldi. "Demokrasiyi kurtannak" deyimi gitti, yerine "devleti kururmak"gel
di. "Devletin rejimden de daha büyük bir tehlikede olduğu" gibi,bırakınlZ sos
yalistleri, burjuva.bilim adamlarının bile anlamakta güçlük çekeceği "tezler" 
ortaya çıktı. 12 Mart ile sosyal demokrasinin ortak çizgileri, 12 Mart deyişle
rinin de ön plana çıkmasına yol açtı. 

Ama tüm bunlar kolay olmadı. CHP Genel Başkanı'nın Kil!:laJ_ ve Bay
rampaşa'da yaptığı konuşmaların yazılı metninde ilk kez şu düşünceler yer 
aldı: "Böyle bunalımlı dönemlerde oylarının ne kadar ağırlık ve değer kann
dığını bilen yurttaşlarımız, herhalde, şu dar geçitten esenliğe çıkışı sağlaya
bilecek bir iktidar oluşturabilmeleri söz konusu olmayan bazı partiler uğrun
da veya bağımsız adaylar uğrunda oy harcamıyacaklardır." Solundaki oyları 
tutsak sayan sosyal demokrasi, ilk kez bu seçimde bu oylardan kuşkulu ol· 
duğunu açığa vurdu. CHP Genel Başkanı, "iktidar oluşturabilmelerisöz ko
nusu olmayan partiler uğrunda" oy harcanmamasını istedi. Halk Partisi'nin, 
MHP ile yakınlaşmasının da etkisiyle, oy isteme gerekçelerinelen kala kala 
yalnızca "iktidar oluşturabilmek" kaldı. 

Bilinçli ve kararlı ilericilerden oy isternek için ileri SÜ"ülebilecek gerek
çelerin en zayıfının "iktidar oluşturabilmek" olduğunu kabul etmek gerde. 
Ancak bu dayanıksız gerekçenin de sosyal demokrasinin başkanı tarafından 
geliştirilmiş olmadığını kabul etmek gerek. Bu gerekçe Haziran seçimlerinden 
önce DiSK üst yönetimi tarafından sosyal demokrasiye oy verilmesinin daya
nağı yapıldı. Şimdi sosyal demokrasi tarafından işçi ve emekçilere karşı kul
lanılıyor. Bu yüzden bu zayıf gerekçe üzerinde durmak gerekiyor. 

Bir kez sosyal demokrasinin oyunu artırdıkça hükümet kapısından uzak
laştığı gözle görülüyor. Sosyal demokrasi, yalnız yetmiş üç seçimlerinden son
ra hükümet ortağı olabildi. Oylarını artırmasına karşın yetmiş beş ve yetmiş 
yedi seçimlerinden sonra hükümet ortağı olamadı. Oylarını artınnadan, yet
mişüç seçimlerinden önce, en azından muhalefet sayılabiliyordu. Tekellere 
karşı, büyük mağazacılığa karşı, teşvik soygununa karşı çıkabiliyordu. Oyunu 
artırdıkça muhalefet bile olamayacağını gösterdi. Çünkü oyunu artırdıkça bü
yük burjuvazinin oyununu oynamayı daha açık bir politika haline getirdi. 

Ikincisi, iktidarla sayı arasında bire bir bir ilişki kurmak, her tli"1ü ilerici
lerin anlayabileceği bir mantık olmaktan çok uzak. Unutmamak gerek: Bilinç
siz sayılar·hiç·bir işe yaramaz. Sayılarla çoğalmayanbilincin fazla bir işe yara
mayacağı gibi. Sayılara güç veren, belli bir sayıya ulaştıktan sonra, sayıları ar
tırmak değildir. Artık sosyalist iktidara yll'üyen hareketi, koyun saymaktan 
ayırt etme zamanı çoktan geldi geçti. KOlleler olmadan sosyalist iktidar ol
maz. Ancak kapitalizmin Tii"kiye'de de hükmünü en derin bir biçimde sürdü
ren eşitsiz gelişme yasasında, belli büyüklüğe ulaşmış kütlelerin sayısal eksi
ğini, kararlı ve bilinçli bir örgüt ile kat kat aşmak mümkün. Anan sayılarda 
ôrgütlenmiş bilinç, iktidarın kapısını aşan tek anahtar durumunda 

Sayılar da, bilinç de birden bire artmaz. Işçi sınıfının siyasal örgütüne 
verilen hiç bir oy boşa gitmez. Bunu anlamak için Haziran seçimlerini hatırla
mak yeterli. Haziran seçimlerinde Tii-kiyelşçi Parti�, sayılarla ölçüldüj!ii"ıde, 
son derece düşük oy aldı. Ama sayılarla ölçüldüğünde bu düşük oy, büyük ser· 
maye ve örgütlerinin anti-komünizm ticaretini durdurmadı. Sosyal demokrasi, 
anti-komünist olduğunu bu seçimlerden sonra ve yerel seçimlere girerken res
mileştirmek ihtiyacını duydu.Bununbir anlamı olmalı. Tlikiye toplumundaki 
mücadele kararlılığı ve bilincinin kökü kazınmadıkça işbirlikçi büyük sennaye 
rahat bir gün görmeyecek. Büyük sermaye bunun çok açık bilincinde. Ilerici 
ve demokratların da oyların bilincinde olmoları gerekli. Oylarını değerlendire
bilmek için, oylarını, nesnel o-Rrak. karşı oldukları büyil<. sermayenin urşlSu\l 
koymaları gerekli. 12 Mart ile sosyal demolirasinin arun içiçeliğine ıerekli 
cevap. oyların bilincine V3rrrW<:tan geçiyor. 



y ELSECi MLERDE 
• MC Hükümeti Başk.nı Demir.I, Baynm Gazetesi'". v.rdlAi dem.çt. 

Am.rikan bankalarının Tirkiy.'y. kredi .çmakta y.va� d.vr.ondıAını söyı.,. 
di "bunun sadece ekonomik kıstaslu içinde müQWı edUdiğini SIlVUMlın 
doğru olduğu kanaatinde detilim" dedi. MC Hükümeti, b.yramd.n bir gün 
önce Mart 1977 Wihind. Moskova'da i"""lanan Tii1<iy�Sovy.tler Birrı· 
ği .konomik i�birliği an�masını onaylayarak yirirliiğ. koydu. 

• Demirel, aynı demetinde, bir hükümet var iken '''şu anda" CHP-AP 
koafisyonu üz.rinde konu�mayacoğını söyledi. Mevcut hükümetin daA"· 
ması halind. CHP·AP hiiktlmeti üzerind. durobileceğini gösterdi. CHP Ge
nel B�ı ise MC ile CHP arasınd. var olduğunu ileri sirdiiğü referandu
mu k.ndisi ile MC arasında bir refennduma indirdi. Bayramda Zonguldak' 
ta CHP adayından şikayet ed.nleR "oylarınızı bana veriyo""nuı, .daylar 
önemli detW' dedi. 

_SOSYALiST 
_HAREKET 
___ TEK 

• TIp Genel Ba�k.nı Boran, y.rel seçimı.rin MC ile CHP .rasınd. bir 
referandum olmadıAını vuIJuladl. Boran, "CHP, niteGği ve kapsamı itib.riy. 
le ",Ila özd� olan bir parti detildir" dedi. ALMASIKTIR 

• 
Türkiye bUlIunın düuyini ve içeriRi-

ni sergileyen s.ynm Gazetelerinin tek. 
ileinç 8yfUl, Ecevit 'in eski ba.a.n da
ruşrnanlan.Dda.n R.enW Şahin�D MC Hü
kümetinin bqı Süleym.a.ı:ı Demirel ile 
yapblı müla.kat oldu. Bu mülakat, ı,a. 
man ı.aman kullandılı ketimeJerle 27 
Mayıs öncesinde Me.nderea'e hakim olan 
"havayı" yansıbyoMu. DemireL üstü k ... 
palı bir biçimde Amerika Birleşik Dev· 
leUeri'odeo yakırurken "çok �yıer lÔy
lemu istiyorum a.ı:na timdi lÖyJey� 
mem" havasını vermeye ç.a.J.ı,�.Demire1, 
emperyalist ülkelerin Türkiye'ye eerekg· 
Ri ölçüde döviz vennemelmDden yaklD' 
dı. Emperyalist ülkeler, Türleiye'ye "(ey. 
kalade cüz:i imka.rıl.u" t.aıuyorlardı. J)e. 
minı, ilerde kendi başına dert açabile
cek dÜflıncrlerini, 'u 8Öz.1ede ifade etti: 

''Türkiye cibi (nkalade rem, t:.ynakı ... 
ra ahip bir i.ilkerıin, dlRer ü11r:elerle mu
kay ... edildiRi ""'tiıd., bulabildi� im· 
kanlar (evka1ade eüıidir. Bunun ııdece 
ekonomik ltıStUJar içinde mütalaa edil
dilini sanmanm dotru oldu.Ru kanaatin· 
d. detilim." 

"SIKINTIYIIZAH EDEMIYORUM" 

Demirel, Remzi Şahin 't pek dertti 
konuştu. Uzun lÜre Ecevit'in yakım ol
duktan .,nra "U,mut T.ciri" adlı kitabı 
ile Ecevit'le baRlarını koparan Remzi 
Şahin'e içini dök:me fanatıru buldu. "Bi· 
:ı.im mü.n.uebette bulunduRumu!: büyük 
ticari bankalar, bilb.ua Bi.r:leşik Ameri· 
o'da dö'VlU çevri1ebi6r mevduat mese
leainde ve yeniden Türkiye'ye kredi ve
rilmesi meııeleleıinde Cevkalade ai:u 

• "lslamköy'lü Sülü" den, 
"Üçkuyu köyünden AIi"ye 

Yılların gazetecisi Mehmet Kemal, gazet«iliği bırakıp falCllığ. b.�ladl. 
Şöyle yazıyor: "Kar�ı kar�ıy. oturup konufurken gördüm ki, ilerd. Ved.t 
DaIokay kadar popüler olacak, çok �yleri ba� Halk Panisi'nin yoğ ... 
rup yeıip;rdiği tipik bir "'sya! demokratı ... " Mehmet Kemal, Ali Dinçer,n 
�\Sina oturur oturmaz bunları .nlarnı�. IslarnköyUl Sülü'den sonra Kır�· 
hir'in Oçkuyu köyünden Ali'nin "çok �i ... b�cak" bir ""ya! demokrat 
olduğunu hemen anlayıverrni�. . 

(}iP Belediye B�kan Adayı Ali Dinçer, Mehmet Kemal'e d.mi� ki: 
"1971 yılmda Endüstri Mühendisi olarak hay.ta atı/dım. Girdiğim ve kazan· 
d,ğım sınavbn. karŞın DiP'li olduğum için işe alınm�ım_" Bunlv yetme
miş, Mehmet Kemal'in kendiğ de eklemiş: "Bu arada bir parantez açalım. 
Devlet Planlama Te�kiı.tı sınavlarmı kaunıyor. Kuandı�ı kendisine bildiri· 
liyor. Tam gidip i� �layacağı zaman, 'hayır sen kazanmadın' diyorlar, i�. 
almıyortar" 

Ne yazık i Ali Dinçer'e mi, yıllann gazetecisi Metvnet Kemal'e mi? Bir: 
Devi .. Planlama T �kilatı IcwuIduğu tarihten beri T .şI<ilat'a ,lu1rnaml� bir 
tek (}iP'1i mevart değil. Iki: Bugün de DPT'de demokrat, ilerici v. CHP eği· 
limli kadrolar var. Oç: Bu tarihte DPT, b.�akan yardımcısı Atili. Kano .. 
manoğlu'na bağlı idi. �Iu'na i .... � söylenebilir ancak bir CHP' 
�yi i� almadı, denemez. Daha 1960 ydonda bile ",Iadarın girmesini yasalda. 
yan MIT rapurlarona "-lı Çıkını"ı. Dört: Konosmaooğlu, B�bakan Yardım
olopıdan .yrılOlca (}iP kont<nja .. ndan I� Bankası yönetim kurulu ansı 
yapı/dı. Be�: uma",n bir dair. �kanı 1977 seçiminde CHP kontenjanınd.n 
mill.hekili yapıldı. Bir diğer ba�kanı Istanbul .dayı oldu. Bir di�er b�kanı 
ç .... kkaI. ad.y adayı oldu. Bunlar mı CHP'Ii Ali Dinçer, işe .Imadıfar? 
Attı: Ali Dinçer, DPT uzman yMdımclSı sınavını k.a.unamadl.Sınav wunakla. 
rncb bunlar yazdı. Bunun için işe ahnmadı. 

Ali Dinçer,n söyleyip d. Mehmet Kemal1n yazdıkJaı-.,dan .. k doğru 
olan, makina ir&ihendisleri b�kanı olması. Ancak seçimi de ilericilerle detil 
,ericilerle i�birliği yap .... k kanndı. Yönetimin sonunda da makine rrlihendi,. 
leri odasını gericilere kaptırde Guetecilik, söyleneni yazmak değil, doğrulan 
ortaya koymak. 

Islarnköylil SiIü'den sonra Oçkuyu köyünden Ali, "Ecevit1 tanımasıy. 
dım, ben de belki silahlı, molotof kokteyıli JIOnçler arasına katılabilirdim. E ... 
vit beni d. demokratik sola çekti." dlyo<. Ecevit,n, Oçkuyu köyünden Ali'yi 
nerey. çektiği bilinmı. .. Ancak Iyi bir I, yapmı� olduğu mulıaklW<. Ali Di ... 
çer7. tiinı ilericilerin ;nıondan çekip ç� ilericilere büyük bir yardımda 
bului1dll. Öirwoa1illnde. miIMr1dillilinde ve politikacılotonda hep sericiln 
i1birliJt yapa. o...., ECetIr.I� Sllll'yG Iıqı.ıw.ı* mıbıl"'" 
çekip ......... ı .... Oçlwylı kJYGndOn A1I'yi ilericilerin aru.ıdan çekip 
çııı...ı.ua 6nemllbIr i, yaptı. 
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i 
davraıımaktadulu" diyen Amerlkancıf)e-
mirel, ç&ft:siıli'ini, töyle dile ,etirdi: 
"Bunun ultastnda .yasi eebeplerin bulu
nup bulunmadılıru zaman ıöaterecelt. 
Yani şimdi, böyle bir iddiada bulunm.a.k 
benim için çok erken. Fakat bir .akıntı· 
mn içinde bulundulumuzu, zaman za· 
man bu Ilkıntıyı iı.ah edemedilimizi ila
de etmeliyim." 

SOVYETLER BIRLI�IILE IŞBIRLI�I 

DemireL, bu' 8Ôzleri ifade etmeye ha
zırlanırken, MC hükümeti bakanlar kuru' 
lu, 16 Mart 1977 tarihinde Moskova'da 
imzalanan takal bir tüzlü onaylanmayan 
Türkiye-Sovyetleı BirtiRi ekonomik i,· 
birlili anla.şma.aru on.ayl.am.ak zorunda 
kalıyordu. Türkiye için en yararlı eko
nomi.k ili,ki\eı:in ancak 80syalist ülkeler
Le kurulabileceRi, dünya ve Türkiye !apj· 
taJizminin ıorunlarıa dolu ıeU,meD i· 
çinde kendilini bir kez daha kabul etti
riyordu. On yıl .üreti bu i,birllRi an1q
rnua ile Sovyetler Birlili, Türkiye'de 
demir-çelik, aliminywn, mdal sanayii, 
enerji üretim ve özellikle tennik santral
lann ku.ru1mıwnda yardımcı otaeaktı. 
Tüm bwjuva partilerinin anti-komünizm 
ve anti-.,vyetiz:m ticaretini tek geçerli 
.yual meta haline getirdiltleri bir or-
tamda Sovyet teknolojisi ve aanayii ile 
işbirlitini kurmak kaÇlOllmu oluyordu. 

Bakanlar Kurulu taraflDdan onayı.· 
nan anlqmaya göre ekonomik j,birtili
nin eeti,meti ve uy(Ulamutnı izlemek j
çin Türk-80vyet Ekonomik t,birliti 
Karma Komisyonu harekete eeçeoeltti. 
Demirel, onaylanan an1qma ile Türkiye' 
nin anayile,memnc U#1am bir yardım
cı bulmanın yanında Batı üUceleri kar,ı· 
ıında pazarlık gücünü de artırmayı 
planlıyordu. 

Son eünlerde ekonomi ile POtitiltanlD 
ne kadar içiçe oldulunu MC bükümeti 
bilecek durumdadır. MC Hükümeti, dö
viz akıntılan nedeniyle in.k ve Libya' 
IUD petrol eönderme konulUndakj tutu
muna .,n dereoe balımb bir bale gel· 
miftir. Irak, karşılıRı ödenmedili için 
Tilrkiye'ye petrol göndermeyi durdur
du. Sonra Nil&Jl ayına odar petrol gön
derme ituanru aldı. lrak'm bu bnn, 
Sedat Hainioin Urail'e gitmeayle dotru· 
dm dofruya iI&i1i bulundu. Am.rika 

TIP lopIGntlllMalı bir .örüntl1 

Birleşik Devletleri, Sedat Haininin yaJ· 
ru:ı.l.ılını mukelernek Için Türkiye'nin 
bu ,ezi lehine demeç vermesini iltedi. 
Ancak petrol musluktannı elinde bulun
dunn 1raIt, Çaılayaniil'in Sodat Haini 
lehine demeç vermesini, petrol mualult
lanru kapatarak, önledi. 

Fakat i, bununla kalmadı. Ameri"a' 
nın hu adamı CaRlayangil, 30 KlWm La· 
rihinde Kahlreyi ziyaret etmek istiyor
du. Arap halkları araslnda haJa saygınlı· 
La sahip Türkiye'nin Dışişleri Bakanı· 
nlO Sedat Heinini ziyaret etmesi, Sedaı 
ve Amerika için a,yn bir öneme ı.ahipti. 
Anc:ak böyle bir ziyaret, Irak'ID petrol 
mualuk.Jannı yeniden ltapatmıwna yol 
açabilecekti_ Bu yüzden MC hükümeti 
iki cami araıında kaldı. Sı.ltıntwru yen
menin bir yolunu, Ecevit 'ten ıonra 
Türk., il. yalunla,maya b"la,yan Lib· 
ya'nın çalnlııı olarak Libya'y. lidecek 
olan Türkef'in ziyaretinde buldu. Tür
kef'in Kedda.fi'yi ikna etmem halinde 
Caılayangjl'in de Kahire'ye gjt.mea. 
mümkün olacalct:ı. 

"şu ANDA" CHP·AP KOALISYONU 

Demirel, bayram demecinde, CHP-AP 
koalisyonu konUlUllda ilk kez yumu4aıc 
bir üalup kullandı. CHP-AP koalisyonu
nu toptan reddetmek yerine "şu anda" 
konu4m&n1O yersizliRi üzerinde durdu. 
Şöyle dedi: i "HaJen bir hükümet görev 
ba..şmda olduRuna göre bir muhayyel 
koaliıyon üzerinde görü,meyi ben hükü' 
metin bqı olaralı: dolru bulmam. Bina· 
enaleyh bir AP-CHP koalisyonu tartı,· 
masın. benim taraf olmam mümkün de
RUdir 'u anda." Ancak Demirel'e göre 
"'u anda" mümlı:ün olm.,an dabalOnra 
mümkün olabilecekti. Demirel, ilk kel. 
bu hükümetin k.alıcı olduRundan aıÖz et
medi ve ,unlan söyledi: "Görev başlDda 
bulunan hükümet 'u veya bu ,ekilde 
görevi bıralura& veya buakmak mecbu
riyelinde kalırsa o zaman yeniden bir 
hükUmet kurma JÖz konUlU olur." 

AP Genel Ba.tkanı CHP-AP koali .. 
yonunu leimlerin w.ediRini bildiRini Ca-
kat bunlar üzerinde &öz lÖyleyemeyece-
Rini açıkladı. Seçimlere eirerken büyük 
sermaye ile empe.rya.1Ut güçler hakkında 
dikkat6 olma ihtiyaclDl duyuyordu. Bu 
konuda da cunlan .öyledi: "Bir AP-CHP .... 



koalisyonunu isteyenler kimsenin meç
bulu detildir. Ve herhalde gerekçeleri 
de kimaemn mecbulü detildir. Ben bu 
konuda bir mütalaa yürütmedilime göre, 
bunun gerekçeleri üzerinde de herhangi 
bir mütaa1ada bulunmak ist.emiyorum." 

"TüM ADAYLAR BENIM" 

CHP Al' koalisyonu, böyle bir kom
binezonun en önemli engeli balinde lö
rülen Demirel'in de tartışma gündemine 
girerken, CHP bir yandan CHP·MHP ve 
diler yandan da daha büyük bir istekle 
bir CHP-AP koalisyonu için yüz kızartı
cı ödünler verirken CHP Genel Başkanı, 
seçim kampany� MC ile CHP arasın
da bir referandum olarak ıöatenne ça
ba1anru sürdürüyordu. CHP böyle bir 
referandum masalı ile tutsak saydılı ile
rici ve demokrat oylano asıl sahibine, 
Türkiye İşçi Partisi'ne akışını önleyebi
leceRini düşünüyordu. 

Fakat bu seçimlerde kullanılan refe
randum masalı, kitlelerin somut tepkisi 
ile karşılaşmaya başladı. Bunun en tipik 
örneRi bayram günü Ecevit'in seçim böl
gesinde ortaya Çıktı. Zonguldak'ın Ulus 
ilçesinde Ecevit'i dinleyenler balımsız 
aday lehine gösteri yaptılar. Bunun üze
rine CHP Genel Başkanı, kendi partisi
nin adayını savunmak ihtiyacını bile 
duymadan "adaylar önemli deRil, bana 
oy vereceksiniz" dedi. Böylece MC ile 
CHP arasında kurulmaya çalışılan rere
randum ma.salı MC ile Ecevit arasında 
bir referanuuma indirgendi. Ecevit, &i
yasal imajının erimesini durdwmak için 
her gün daha çok kendi ismini ön pla
na çıkardı. Bu, referandum masalının. 
bunu ortaya atanlar için bile inandıncı 
olmadıRını gösteren bir işaret oldu. 

BORAN KONUŞUYOR 

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı 
Behice Boran, yerel seçimlerle ilgili ilk 
aynntılı konuşmasını Ankara'da yaptı. 
Tüm TİP örgütüne bir direktif nitelili 
taşıyan ve büyük bir heyecanla dinlenen 
bu konuşmasında Behice Boran, CHP' 
nin referandum mantılını çürüttü. TİP 
Genel Başkanı, bu konuda, şun1an &öy
ledi: ''Türkiye'nin bugünkü koşullarına 
baktılımızda bir başka açıdan da bu 
mantılm geçersiz olduRunu görüyoruz. 
ERer bu seçimler de gerçekten bir refe-
randum ise, bu rererandum AI' ile CHP 
veya bütünüyle MC partileri ile CHP ara
sında bir referandum olmayacaktır. Sal 
ile sol arasında bir referandum olacaktır. 
1k..isi arasında d�lar kadar fark var. 
Çünkü Türkiye'de ne AP salla özdeş 
olan bir partidir ne de CHP .niteliRi ve 
kapsamı itibariyle &Olla özdeş olan bir 
partidir." 

Türkiye İşçi Partisi, atanbul'da Ka
zablanka, Ankara'da Makina Mühendis.
leri &aJonlarında yapılan ve adayıarıa 
parti üyelerinin ve sempatizantaramn ka
tıldıRı toplantılarla yerel seçim kam
panyas.ıru açmış oldu. YÜRÜYüŞ. bu
kıya 'verilirken yerel seçimlerle ilgili tüm 

hazırlıklar tamamlandı. Afişler, yerel se
çimlerle ilgili olarak Türkiye İşçi Partisi' 
nin gÖlÜ.4lerini açıklayan broşürünbaakıaı 
tamamlandı. Çeşitli kentlerde her eve 
kadar daRıtıian bildiriler ile TİP'in &e
çim kampanyası hız kazanmaya başladı. 

TANDO�AN'DA MI TING 

Türkiye İşçi Partisi'nin radyo açık
lamalan, teçim kampanyası her bakım
dan yerel seçimlerde BOsyaliat bareketin 
tek alma.şık olduRunu gösteriyordu. 
Bütün bu seçim kampanyası boyunca 
ifci ve emekçi kütlelerin gerçek &orun
lan, karşılanmayan talepleriı tek tek ia
tekleri i,çi sınıfı ideolojisinin bütünlüRüne 
ne oturtularak dile getiriliyordu. Anka· 
ra İl örgütü ilC 4 Aralık pazar günü Tan
dolan'da yapılacak mitinge hazırlam
yordu. Bu seçimler, Türkiye'nin BOrunla
rının ancak işçi sınıfının müttefild e
mekçilerle iktidar almalan halinde çö
zümlenebileceRini daha geniş yılınıara 
anlatmak için bir olanak olarak ele 
alınıyordu. İşçi sınıfının iktidan için 
mücadele etmek aynı zamanda demokra
ıi için mücadele etmek anlamına geliyor
du. TLP Genel BaşkanJ Beklce Boran bu 
"çimlerde CHP dahilıolun toplam oy
lan aynı dUz.eyde kalsa bile bunun için
de TİP'in oylannın yükselmesinin LO
lun güçlenmesi anlamına gelecelinl' vur
'u1uyordu. • 

---�-��--- --- ---� .- --- - - -------- ----

Bugün dünden bellidir: 

Bugün dUnden bellidir. Tıpkı yarı
nın bugünden kurulduğu gibi. CHP, hiç 
bir zaman faşist siyasal örgüte sınıfsal 
açıdan bakmadı. Sınıfsal açıdan bak
maması, sınıfsal açıdan bakmasının im
kansızlığından ileri geldi. CHP, MHP 
örgütünü sermayenin bir hareketi olarak 
değil de, bir takım sapık ve başı dönmüş 
kimselerin hareketi olarak görmeyi ter
cih etti. Çünkü MHP'ni sermayenin bir 

hareketi olarak görmek aynı zamanda ser
mayeye karşı bir tutum almayı gerekti
riyordu. CHP, sermayeye kar�ı tutum 
alacak her liirlü bakış açısından vebadan 
kaçar gibi kaçtı. 

ÇEKILEN TELGRAFLAR 

YüRüYüŞ'ün 31 Mayıs 1977 tarihli 
11 2. sayısında CHP Genel Başkanı Ece
vit'in, başbakan olarak, ülkü Ocakları 
genel başkanına çekilmj� iki kutlama 
teigrafı yer aldı. Bu telgralların çekildiği 
tarihte ülkü Otakları genel başkanı cina
yet iddiası ile polis tarafından aranıyor
du. Sınıfsal körlük içinde CHP, bir 
takım gönül alıcı telgrallarla faşist ör
gütleri "barışçı" bir çizgiye çekebile
ceğine inanıyordu. 

Yayınlanan telgraflar, gerçeklerin 
üzerine yürüme yerine gerçeklere göz
lerini kapayarak rahata ereceklerini dü· 
şünenleri pek üzdü. üzülmek yerine dü
şünselerdi bugün daha çok üzülmek du
rumunda kalmazlardı. YüRüYüŞ'ün 
26 Temmuz 1977 tarihli 120. sayısında 
yer alan "MHP ile Yakınlaşma Demok
rasiye Ihanettir" başlıklı haber yorumu 
da şaşırtıcı bulmazlard,_ Bu haber yo
rum şöyle başlıyordu: ':CHP ve MHP 
arasında ve dolaylı kanallarla başlatılan 
'diyalog' ilk meyvesini iki partinin genel 
sekreterleri arasında mektuplaşrna ile ver
di. CHP Genel Sekreteri Orhan Eyüboğ
lu 'nun MHP Genel Sekreteri Osman 
Albayrak'a yazdığı mektupta şu tüm
leler yer aldı: "Genel başkanımız Sayın 
Ecevit'in yüreğinde insanlık sevgisi, ba
rış duygusu o kadar kökleşmiştir ki, 
sevgi, barış ve saygı kelimeleri Ecevit' 
in simgesi olmu�tur. " Bu sözler Eyüb
oğlu'nun bir alışkanlık haline getirdiği 
her demeçte Ecevit'in ki�iliğine övgü 
ifade etme politikasının bir örneği ol� 
maktan fazla bir anlam ifade ediyordu. 
En azından bu mektuplaşmadan CHP 
Genel Başkanı'nın haberi olduğunu ve 
belli bir zaman içinde iki parti arasın· 
daki yakınıaşmaya 'ümitle' bakılabile· 
eeğini gösteriyordu." 

ECEVIT VE GüN SAZAK 

GÖRüŞMESI 

Aynı haber yorumda ve tırnak için 
do, işbirliği için MHP'nin CHP'den "ko 
niinizme karşı olduğunun açıklanması 
isteği de yer alıyordu. YüRÜYüŞ, o z.
man bu isteğin CHP Genel Başkanına 
nasıl ulaştırıldığını yazmadı. Şimdi yazı
yor: Istek, bir aracı ile, Ecevit-GUn Sa
zak görüşmesinde dile getirildi. Ecevit, 
kısa azınlık hükümetinin son günlerinde 
başbakanlık konutundan aracı ile MHP 
Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak ile 
konuştu. Göıiişme telefonla yapıldı. 
Görüşmeyi, Ecevit';n adına Ankara Be
lediye Başkanı Vedat Dalokay yapıı. 
Ecevit'in sorularını Gün Sazak'a, Sazak' 
ın cevaplarını da Ecevit'e akla.rdı. Ece-

• "Şecaat arzederken sirkatin söyler" sözünü, Uıuslararası serma
yenin Türkiye sözdlsi! Abdi ıpekçi doğruladı_ Geçen pazar günkü 
başyazısında hain Sedat'ın ısrail ziyareti ile CHP-MHP işbirliği ile 
meclis başkanı seçilmesi arasında paralellik kurdu. Hain Sedat'ın 
gezisine ve CHP'nin MHP adayını meclis başkanı seçmesine karşı 
çıkanları "içerdeki ve dışardaki fanatikler" adlı yazısı ile eleştirdi. 

• YüRüYüŞ'ün 26 Temmuz 1977 tarihli sayısında yer alan 
"MHP ile Yakınlaşma Demokrasiye !hanettir" başlıklı haber yo
rumda işbirliği için MHP'nin CHP 'den "komünizme karşı olduğu
nun açıklanmasını" istediği yazıldı. Meclis başkanı seçimi dolayı- • 

siyle CHP Genel Başkanı bu açıklamayı da yaptı. CHP, MHP ile 
işbirliğini bir CHP-MHP ya da CHP-AP hükümetinin aracı olarak 
kuUarunak istiyor. 
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vit, Gün Sazaı,'., "faşist olmadığınız
dan nasıt emin olacağız?" diye sordu. 
Sazak, karşılıklı açıklamalarla bunun 
yapılabileceğini bildirdi. MHP, Ecevit' 
in CHP'nin anti-komünist olduğunu 
açıklamasını istiyordu. MHP, faşist ol
madığını açıklayacaktı. Ecevit, bu söz· 
lere nasıl güvenileceğini sorunca Sazak 
"biz sizin açıklamanıza giiveneceğiz, siz 
de bizimkine güveneceksiniz" dedi. 

CHP, bu açıklamayı, mecli� başkanı 
seçimi dolay�ıyla yaptı. Başkan seçi-

mi nden sonra CHP Genel Sekreteri Eyüb
oğlu, "biz faşistleri de barışçı yapıyo
ruz" diye övündU. Iki parti arasında "di
yalog" ilerliyordu. CHP, MHP ile güç
lendirdiği diyaloğu bir CHP-AP ko.lis
yonuna araç olarak kullanmak istiyor. 
Bu kez AP'ne ı;th demek istiyor: Ya 
CHP-MHP koalisyonu ya da CHP-AP 
koalisyonu. CHP Genel Başkanının ye
rel seçimlerden sonn. vaad ettiği "hükü
met" işte bu iki alternatife dayanıyor
du. 
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iLERiCiLiK VE SOSYILiZM I III 
IELER YAPıLıYOR ? 

Yeni bir seçim dönemine girildi. 5 
Haziran 'lO üzerinden çok geçmeden na· 
bızlar yeniden hızla atmaya başladı. 
Gündemde yine "ilerid" i "demokrat" 
ve hatta "sosyalist" aydınlanmlZID ne· 
bızlannın nasıl attı.lı sorusu var. ıletiti 
basının sayfalanna şöyle biI göz ahi· 
dıj!ında bazı ipuçlan bulmak mümkün. 
Bu ipuçlan, 5 HI.1.iran seçimleri öncesi· 
ne kıyasla daha [arklı bir ortamda ol· 
dufumuzu gösteriyor. En azından ''illa 
CHP" tuttunnasırun büyük gediklerle 
gide .. k yıkılınaya yüz tuttugu görülü' 
yor. !Jerld basının sayfalan, köşeleri 
ve sütünJan bunun dürüst yada "kıvrak" 
örnekleri ile dolu. 

ŞARKı DEGIL ŞARKıcı 

örnekler üzerinde durulacak. Ancak 
bu örnekleri kavrayabiLmek için biraz 
cerilere dönmek gerekli. öyle çok -da 
gerilere deeil, ısmail Cem 'in TRT genel 
müdürtüRünden alındIı dönemlere. 

Hıtırlayacaksınız, bu dönemde tüm 
ilerici, demokrat ve sosyalist kamuoyu 
Cem'in TRT'den alınmıı.sı karşı Çıktı. 
Cem 'in TRT'nio yasal genel müdürü ol· 
dutunu savundu. Bugün de savunuyor. 

örgütlü sosyalist bare.kel de, onun dı· 
şındakiler de Cem lin TRT genel müdür· 
)üeünü savundular. Ama burada örgüUü 
sosyalist hareketin [ıırldı yaklaşmıına da 
gözleri kapamamak ge"'kiyor. Y alıuu:a 
sosyalist hareket Cem TRT'sini eleştire
rek, Cem TRT'sini ilericilik açwndan 
beeenmeyerek Cem 'in TRT genel mü· 
dürliilünü savundu. Dileneri için Cem 
dönemi TR'I"sinin içeriRi ve bu içeriein 
eleştirisi nedense biç önem taşunadı. 
Böyleleri için önemli olan yalnızca 
Cemln CHPliliei ve CHP biikiimetl tara· 
[ından işbaşma getirilmesiydi. Kısacası, 
onlar için önemli olan şarkı dtlll, şarin· 
Ci idi. 

!ımalı cem olayı konusunda allIWl 
tavır bu kadar önemli ml? Tek başına 
belld d<eU. Ama öyle görülüyor ki, Cem· 
TRT ilişkileri konusunda klmi Uericil .. 
rin takındıj!ı tavır 1973-77 döneminin 
tek "ak.ılcı" ,tek "tutarlı", tek 'ilerici" 
tam olanık gösterilmek Isteniyor. Gide
rrk kın1makla birlikte, örnekleri son 
günlere dek uzanıyor. 

ŞARKICIYA EŞLIK EDENLER 

Giderek kırılmakla birlikte, dedik. 
Gerçekten de gld ... k kırılıyor. En azın· 
dan şöyle bir gözlernde bulunmak müm
kün: Geçmişte CIIP'nin her adımında, 
Ecevit ln her çıkışında bır keramet ara· 
yan kalemlerin sayısı giderek az.alıyor. 
En wndan bunu açık açık yapamıyor
lar. Peki, buniann U!mü de gerçekieri 
gönneye mi başladı? öyle oldueu pek 
sanılmamalı. Daha çok şaşkınlık için· 
deler. Şaşlunlıklanru yavaş yavaş 
bır bezeinliee, bıkkınlıea götürenler de 
ur. Bunlann Ir'ISlD.da en etkili olanla· 
n giderek her olaya dövünüp "dünya. 
mn ne kadar kötü oldulunu" anlatan 
�nı filozonanna benzediler. Şikayet
siz, gamsız, kasaveUiz blrtek yazılan 
yok. Ama işçi Il.JU!ma hiçbir zaman 
fÜYenemeyenler için başka bir yol da 
yok. 

Bır de kendi içlerinde "tutarlı .. ol. 
maya çalışanlar vaı. Ama önemli olan 
yaıolUa "kendi içinde" tuLar:iJ olmak 
delil; dolnı çizgide ve kendi içinde tu· 
tarlı olmak. Yanlış yerde, bele hele br. 
met arayıcılılında tutarlı olma.k öyle 
büyiık bır fazilet deeıı. 

MecUs başkanlılı seçiminde MHP Ile 
işblrlill yapıluken kimi CIIP'W.r dahi 
"MHP'yı ..... rulqtınyoruz .. diye ı..y. 
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kınrken, haytrlı olması demokrasi adma 
hiç de temenni edilemeyecek bir ışbırli· 
einde büyük keramet ve büyük taktlk 
arayanlar çıkmadı mı? UsteUk de faşiz
me karşı bunca "onurlu savaşırnı" veren 
bır kişI. Bakın CIIP-MHP işblrlilindeld 
keramet nerede imiş: 

.. CIIP kunnaylm seçimlerden bu 
yana, bu çözümü benimsetmek için ça
ba harcamışlar. sonunda hUkümet o.rt.ak. 
lan arasında bir çatlaklık yaratarak MHP 
oytannı yanlanna çekmeyi başarmışlar· 
dtr." 

Bu,ndan da ötesi var: 
''Su noktada MHP'mn CHP adayın. 

desteklemesi bu desteııı .. elarken de, 
ileri siirdueJ 'adayınız komunizme karşı 
olmalı' gibi çaedışı ve saçma sapan ko· 
şullar üzerindedurulabiJir. Fakat bu tar· 
tışma şimdilik ikinci planda kalmıştar. 
Şimdi önemli olan, bu seçim dolayısıyla 
hiikiimet kanatlan arasında doean çeliş· 
Idlerdir." (DüRiim Çôzilldii, Ulur Mum· 
cu. Cumhuriyet, 19 Kasım Cumartesi) 

Faşizmi tanımada ve sergilernede usta 
ve deneyimli olanlann böylesine aıtr 
yanJışlara nasıl ve neyin adına düştük· 
lerini anlayabilmek mümkün deııı. De
mek ki şarkıya detil şarkıcıya ÖDem 
vermek gerçekten de pek büyük bır has
talık. 

TABLO TÜMDEN KARANlıK DEGIL 

Yine de basında, ııerici kesimde şıış
kınlıea gömiilenle .. yada "bıok deyici. 
lik" bataeına süriiItIenenlere bakıp tab
lonun tümden ka.ranlık oldulu sanılma
mah. 

Sosyalistler, tabloyu bütünü ile göre
bUen kişııer. Kannlık tonlann hakim 
olduRu bır tablonun aydınlık yantan, 
sosyalist çalışmanın odak noktalarını 
oluştunır. UmutsuzluRa, bezginliee ve 
yılgınlıea karşın "ya MC ya CIIP" da· 
yalmasının etkinliRini giderek )'illi. 
mesi, tablonun aydı.n.1ık yanını oluşturu
yor. 5 Hııziran'dan bu yana altı ay geç· 
ti. Aradan geçen altı ay, sosyalist alma· 
şıeın kenara itildieı koşullarda CIIP'nin 
ne ölçüde salıa kayahileceeini kanıtladı. 
Aradan geçen altı ay, sosyalist h ... ketin 
etkinllei artmadılı �ce, tabandaki de
mokrat. öRelo!rin CHP'yi tutarlı demok· 
rat bir çizgide tutmakla yete ... z kala· 
eak.lanOl ortaya çıkerc:h Kısacası 
"sosyalizmin baynıRıoı yüksekte tutma· 
dıkça, demokr.ısi bayraeının da yük. 
sekt.e tutulamayac:alı" itiraz edilemez 
bir biçimde gözler önüne serildi. 

"Sosyalizm bayratını yüksekte tut
ınadıkça dernokr.ısi bayraeının da yük. 
sekte tutulamayaeaRınl" göremeyenler, 
hiç kWilumlZ yalnızca ııericiler, demok· 
",tlar deeu. Bu temel gerçell gö .. me
yenler arasında "&Osyanstim" dlyenler, 
üstelik bunun tekeline 58hlp olduklannı 
iddia edenler de bulunuyor. 

Sosyalist tıa..ketin karşısında yanlış· 
lar olur. YanJış çizgiler olur. Sosyalist 
hareket yanlışlann peşinden süriiklenen 
gerçekten içten, dilrlist klfilerle bu çiz. 
gilerin yanJışlıklaı2 ırta1ıkum oportünlst 
ve kariyerist patrcnlan arasında her za
man bır ayının yapar. Yanlışlan gerçek 
anlamıyla mahkum edebilmek ıçın z0-
runlu koşullardan biri de bu. 

Siyasal kariyerleri Ue birlikte yanlış 
yapmaya peşinen mahkum olmu, kari· 
yerist çi"i yada son glinlerdeki deyi. 
miyle "siyaset" patronlan, 6 Hazlran' 
dan önce CHP'nin desteklenmesini, üs
telik de kayıtsız şartsız desteklenmeıini 
büyük bır taktik yada "UUC'nin bır ge
rotı .. olarak delerlendirdiler. Tabanla· 
nna d. böyle anlaUılar. 6 Hazlwı &aba· 
ba De birlikle ... kınlık dönemi bqladı. 

YEREL SEçiMLER ÖNCESINDE ILERICI BASINDA ILGINÇ GELIşME. 
LER OLUYOR. KIMI KALEMLER GERÇEK BIR BEZGINLlGIN IÇERI. 
SINDELER. YAZMAMAYı TERCIH EDIYORLAR. KIMILERI ISE KAYIT· 
SiZ ŞARTSıZ CHP DESTEKLEYiCillGI TUTUMUNU "DEMOKRASI 
ADıNA" SÜRDÜROYORLAR. AMA BIR DE CHP KARŞıSıNDAKI TU· 
TUMLARINI "SOSYALIZM ADıNA" SAPTAMA DURUMUNDA OLAN· 
LAR VAR. BUNLAR "SOSYALIZM ADıNA" ıSTANBUL'DA KOTIL'E, 

ANKARA'DA DINÇER'E, ıZMIT'TE KARAKADlLAR'A MI  OYLARıNı 

VERECEKLERI 

CIIP'nin kuynıluna takılarak CHP Ile 
gliçbiriili yapdamayacaeı bergün yeni 
olaylarla ortaya çıkıyordu. 

Bu kez de zaman zaman "sert" za
man zaman "bilimsel" kdıklı bır CIIP 
eleştirmeni oldular. Oldular ama sosya· 
list harekette siyasal davranışlar ber za· 
man kaRıda dökülen kelimelerden daha 
büyük önem taşır. Ne yaptıklarına 
asıl bu açıdan bakmak ge"k. 

BU SEFER ELEŞTIREREK 
DESTEKLEYECEKLERMlş 

önce kaeıda dökÜıenler. 
CHP'deki önseçimJerden önce PoUti· 

ka gazetesiniı' vazarian CIIP'nin göbek· 
çi t.akımının itimadına mazhar olan 
Dinçer, Katil, Karakadı1u'a karşı kam· 
panya a.çtılar. Sosyalizm adına yapd· 
ması gerekeni yaptı.la.r. Buna diyecek 
olamaz. Bir de şu satırlara bakalım: 

''Bunun dışında II Aralık seçimle
rini Türkiye ölçüsünde "Re[erandum" 
diye niLelemek, gerçeklerle ve seçim 
IonuçlIDyla baedaşmayacaktu. öme
Rin katılınada büyük bır düşlqo ve CIIP 
oylannda önemU azalma göri.ılürse, bu· 
na bakarak "halkımız MC'yi istlyor" s0-
nucunu mu Çluracalız'! Kı,ku.suz ba
yu. 

''Bu yüzden II Aralık .. çimlerinde 
alınacak sonucu referandum olarak de. 
lil, \izerinde düşünülmesi, durum tesbi· 
tl yapUmut ve yeni yöneUmJer saptan· 
mUl gereken bır " veri" kabul etmek 
çok daha gerçekçi ve ııeriye dönük o· 
Iıil." (Oya Baydar, Neyin Referandumu, 
PoUUka 19 Kasım Cumartesi) 

Meram çok açık deeii. Aıruı dunım 
ümitsiz de d<eU. Acaba II Aralık seçim. 
lerini "veri" kabul edip yenı yöneUmler 
saptanınca ne olacak1 Nud bır siyasal 
tavır al ınacak'l 

Durumun yine "iimJtsiz" oldulu da. 
ha ıonra ortaya çıktı. Belki ,,,kınlıktan 
ne yaptıklannı bilmiyorlar, belld de ar. 
iaımda IÖrilt ayrıIıRı yar ama birtaç IÜD 

CHP 'YI CIDDIYE 
ALMAltIANIN EN 
TEHLIKELI 
BELIRTISI, KA YITSIZ 
ŞARTSıZ CHP 
DESTEKLEYICISI 
OLMAK. CHP 
LIDERININ "AP·CHP 
KOALISYONUNA 
HA YıR " 
PANKARTıNı 
TOPLAMASI 
BOYLELERIIÇIN 
ANLAMLı DEGIL MU 

sonra "yenı yönelimlerin" ne oldueu 
ortaya Çıktı. Bır başka kalemden. Yazı· 
da, CIIP'nin MHP ile yaptıeı lşbirUel 
çok baklı ve çok yerinde olarak eleşti· 
rildlkten sonra sıra, baklarun altzdan 
çıkanlmasına geliyor. Şöyle: 

"önümüzde bir yerel seçim var. Bu 
seçimde deMoylann bölünmemesi" ilkesi 
sawnulacaktu kuşkusuz. Ama kimileri· 
nin yapbeı gibi 'baenna taş basarak' de
RU, bunun ilkesel tutarldıeından yola Çı' 
karak. 

"Ancak oylar bölünmesin denerek 
CHP bu seçimde de desteklenecekse bu· 
nun anlamı CIIP eleştiri dışı bırakdacak, 
ne yapıp eylerse 'iyi eyler' denecek de
eildir." (Aydın Engin, Testı Çatiadı, 
Bari Kınlmasa, Politika 22 Kasım Salı) 

Ya şaşkınlıktan ne dediklerini bilmı· 
yorlar, yada sözü edilen "yeni yönetim" 
bu. Yani "CIIP'nin ba�", taş basarak de· 
�H, eleştirilerek desteklenmesi" 

Ne kadar "yeni bir yönetim" 9-ei1L 
ml? Ne kadar büyük ve köklü bır Poüti· 
ka deelşikllRi delil ml? Ve hiç kWiku, 
$UZ eklemek ge .. k: Eeer bu .. tm ar bir 
şaşkınlıRın ürünU deeUse, eeer "yeni yö· 
nelim" gerçekten d. CIIP'nin "bae", taş 
basmıdan "ı"ne eyle..., iyi eyler" deme· 
den desteklenmesi Ise hem baenna taş 
basarak CIIP'yi destekleyenler, bem 
eleştirmeden destekleyenler, bem de 
CIIP'nin hıok deyiciliRini yapanlar böy· 
lelerinden daha çok saygıya Iayıktmar. 
En azından onlar yaptıklan ifi sosya· 
lizm tekeli adına yapmıyorlar. 

HAYDI "DESTEKLEYI,,!" 

lıter baRnnıu taş bum, lateneım kı' 
na yakın; iater huzur lçlnde Ye güle .. k 
oylannlZl aandıj!a bıraJwı, iateneım du· 
daklaruuzd. acı bır te�l.; CHP'yi 
Ister .. rı ele,tlrin Ister yumuşak. Ama, 
Kotll'e, Kuakadılar' .. Dınçer'e ve be�: 
urlerine liIteUk de "ıoayallmı adına 
oy ve .. n tüm "alyaal çlzgller'j Idm olu" 
u olauıı,Uerlde bu kız .. rÇilkleD &01)'. 
LIZırı ..ıma boiip y ..... JdordIr. 



YARINLAR 

BUGüN DEN 

K U RULU R 
Yonl 1OÇim'" JU1dum ..... n lçiao ltildlll ekono· 

mik tophımal ve aiyuai buaalınuıı &ün ıoçtikç. d .. 
Ii�, o_çi boikia d .... biJilk ,okluUuIWıra 
--.1, u .. a, .. dR miicod_ .,nuada k ..... -
dılı d_balik bak .. �D ,ok edilmooi 
\çID ...... .. _ıIID &ırmadınJdıIı bırortamda ,apı-
..,.,.. U .... _ pııif _çi klllololiıı amul .... ı..ı� 
Iİ CHP'ııID i. _ bu bwıolıaılanıı by .... ı __ e 
iktl _ _  ..- pol_ 1ee ııIdCek daIıa beIir-
Lin bır fUlldo octqa çılıı,.... Bu Iıo� -
ç"'ıp oaıııll 110 pçi_. /IııııIIIr . .... ım __ bir 
_ w.,.; tıoı- te 0_ bır TIIıId,o'Ji as-
tQa __ oömiiıii .. __ _ ııimait ıçın 
__ d_lıatllı ıııiIeodolodo 11 AnIıIı ,otel _çim
iiLi cı.ı. bır _ Iı_ önomll bir _ olerak 
.....,.... 

oNEIILI BIR BELGE 

AaCıOIı bıı qioııaiuı doIorloadlrllebilmooi, ı,çi .. 
� lıI&IoIada ,...... ko..,ıJarma aldınıana önl .. 
DIP. bır illçildo do olee , ...... ..,ıı.nnı diioelt.bll .. 
eot, demobalilı: bait ... iIoCiiıfiiIıIodn konmup ,etifll· 
_ ... 1opbiIocot, IKi .. emokçiJodn blliııçl .. 
alp, �ı..ıııi lıısIaııdırabi_ ad_ atıla
� doirı>, _b, llIıoB .. iISftIIJI bır mücodele 
ıoroiıtiımelıtodlr. Miieodeloıılıı do ...... IUtarIı bır bl· . çlmde -ııoııı_ ioo ............. _ dolru .p
_. ...ıli duramwı ıyı dol .. ıoadlrilmeoioi, 
daiıa LIOII ye b&,ıııı __ o uIqobilmek ıçın &üncel 
ıö .. .ıerin belirloıımoolııl .. bu IIıI ,örn oruuıdaltl 
baI-. bütüııliiltÜD kaYıaıımUmı •• kanatılmaouu 
1-. 

Bu aııiayı, cIoInıllUIUDda bazır1aııoralt yayımla
ii&ii Ttiıki,. "çi Pariiai'aiıı "Y.el Yöaotimler De
_tıaliklofllrllıMldIr" bro,lirü bu .. ekaioime ce
ftP ftI'8Il, mücadele panıpektifierini belirleyeD, işçi 
auufı .. _çı kiUeledn, tilııı d.mokratların, ilerici· 
ItriD mtk:adtiltıliDe "ık tutan '&nemli bir bele. olarak: 
beliriyor. 

Ycel yölMtimleıin demokratiklefID_ için, TİP 
ildldara ,.ldIllade ,erçeldettirııecek plOpm mad
doloriad ... aluıtıhır da içeren bir wnut ile_TIP MYK' 
nun y.el .çirnl_e ilitkin bildiri.niD yflf aldıl'ı bu 
55 ..,-falık k.itapçılın ilk bölümünde keDt OlaulU ve 
kent aoru.nlan inceleniyor. 

RANT KIME GIDIYOR 

a .... fların omualanııa yiikl ....... _. o1ııulor, "01-
,...ı iktidar buıju.azioin ennd.n alaımadaıı, klpila
ıı.ı ai_mo .,n _011 PçaJıtuı klflelerin temel 
aorwıloruıın, koni aonııılan da dahil köklü -çöziimlor. 
ı.a .... tUlUlemlJOcalını ıöotermeIıtodlr. 

ADeaIt, kenll.r, "balımaızlılı, dOlllOkraai, .. .,a
ımıı mlleadeleaiııln önc:ii ,iic:ii olen i,çi klUelerin yqa
<biı, tüm toplumun her türlü baakl " IÖmÜlÜden kur-
tulıquı için ...ılon mücad.loIeıIn odaklqtılı alanlar· 
dır; çalı,... yıluılann ö'1Üllaıme ve mücad.ı.lerioin 
... ileri boyullara u\qabııdill ,.r_. Bu nedenle, 
kent yaDetlnıleriDin demokratiklettirilmeli için veri
len mücadelede, I,çl IUldI .. . mekçl lıl UeIain blllnç-
1enIp öııütlenmoa\nd. 90k daha ııeri olonoklor ,aral
mu açllmdan da öDem tqunaktadır." Aynca, "kellt 
yönethnleri. ıelecekteki lÖıniiıiiiüz ft mutlu toplu
miLLi olu,turulmuı Için IfÇI IUldI '" emekçi Yılmia
rm llIı IldIdar dmeylmladoi kuaııdılı önomU birim· 
_." En b&flo aon olerak "kenı ,ö_mieri, bu
llliodOll ı,çi .. . mekçllain ,...... dilaoJinln biraz ol· 
IUD yilk.ltilmeai, beBrU ferahlama olanaklarının yara· 
tılınau Için JıuUamlabiloeek önemli araçlardır." 

SORUNLAR, KIMIN SORUNLARI? · 

ı!u ,enel aplamalar, Iilkemiz Için de blitlinüyle 
leçerU bulunmaktadır. Türkiye'deki yerel yönetimle
rin tarihi ge6fi,mioe ve buıünkü konumlarına baktt
IJlJUzda; yerel yönetimlerin doluş � gelitmelerinin 
kapltalistle,menin geli,im ve gerekleri paraletinde 
oldulu göıülecektir. Oysa kent nüfualarmın bUyük bir 
çotunluA:unu işçiler ve emekçiler olUftunnaktadır. 
Bu durumda buaün kenU«de «taya çıkan ,orunlar 
örnelin konut, ulaşun sorunlan işçi ve emekçilerin 
sorunlan olmaktadır. Bul'juvazi için hayat pahaWıA:ı 
nasal bir ıorun detil.ae konut ta öyledir. Ula.tım soru
nu emekçiler için işlerine zamanında yeti,ebilme. 
kuyruktarda bekleme, yalmura, çamura tutuıma, yıp
ıamna dolayısıyla sallılını yitirme gibi önemli bir LO
run iken, burjuvazi için ulaşım arabalarmı daha rahat 
park etme, ya Cia sürat yapma zevkini tatmin açısın
dan bir BOrun olmaktadır. Bu durumun nedeni merke
zi Iiyual iktidarda oldulu ,ibi yerel yönetim organ
larında da burjuvazi ve yandaşIanrun egemeD olmasın
da yatmaktadır. Bu örneklerin ,österdili gibi yerel 
yönetimlerin demokratikleştidlerelt, emekçilerden 
yana uygulamalarla "bugünkü yasal çerçevede dahi 
işçi ve emekçilere götürebilecekleri hizmetlerin" ıer
çeltle,tirilebilmesinin temel koşulu, "yerel yönetim 
organlarına i,çi ve emekçilerin politili örgütleri eliy
le hakim olmalarıdır." Türkiye ışçi Partisi broşüründe 
kent sorunlarının çözümü için hayata geçirilmeli ıe
rekli olarak saptanan ilk ilke bu. 

YENI BIR ÖRGtJT ACı 

Kent ıorunllrmın aaptan.m&IJ berteyden önce 
kentl .. me oleumnun temeUerinin, özünün belirlen
meline ballıdır. Bu bakımdan "Günümüz kentleri t& 
mel olarak ltapltaJizmin ürünüdür" , Kapitalist gelişme 
kentleri toplumsal yaıpmm temel merkezleri duru
mUDa ,oIImıIttb'. Bu ned.nle, kapilafiat ülkelerde 
.yaa1 lttldara ahip olan burjun&i kentleri kendi ii- Ayrıca, "yerel yönetimJain bugünkü öllüteel ya
nllaı çlluılanna ,öre düzenıemektedir. Bu diizenı"j, pı1anUçihde. yerel mecliıılerde işçi ve em�Çn�n çQr 
m •• tölDiıiiye dayanaıı _epitaH. tUt.me öZcü�tüm/''l Runhllu.Mllamalarma ek olarak VÖD4;timlerin demoAc·", 
etitliz1ikJerin e.A keak.in bir biçimde ıUot bün,,,lerin- ,aUkletmesi için ıq�leQ\!,.lıiııkf V� mücade,elerLd'ı, 
de yer almuu:ıa yoL açmaktadır. roplumun �aı:a �,«�l,eJune��lr. Bu amaçla, yerel .ı:n,eclisleriı;ı kararlar�· 
bölÜDmÜfliilü ve. lÖmUren ile iÖmüriUen sınıflar ara- na yönlendirebilmek ve hayata rıeçitebilmek içlrl. 
auıda tllrkblık wl çeı,ki" kent yaf8l1l.Ulda kesin çiZ. yerel yönetimlerde mahalle düzeyine kadar inen yeni 
ıP_le lzleoebllr. Bu ç_çeve içerilinde, .. emeD aını(- bir örgüt alı ııeli,tirilmelidir. Belediye semt orıan1m 
lar, m.bzl liyual iktidarlirma ek olarak yerel yöne- denebilecek. bu örgüt alı etiyle, l,çi ve emekçilerin 80' 
dmler eU,.le de, ı,çi " emekçilertn yqam ko,uJlan- mut istem ve önerileriyle eleştirileri yerel yönetimlere 
aı IlÖmUıtiyii eıı ÜR dÜH)'e ç&k.acak. bir biçimde dü- ulaftırılmalı, karşıhkh olarak yapılabilenler ile yapıla· 
Mallmektedir_. B1JIÜD1di kent eorunlatmm önemli mayanların nedenleri onlara anlatılmalı ve böylece 
bir böliimiiniin Dedeni, kapitalitt ,eliomen.in plaıwzlı' burjuvazinin giritebileceli her türlü baltalama. hareke-Iİ ve kentı.tn büyümeci ile leni,leyen kent alanların- ti daha batından önlenmelidir." 
da, bqta topraklann deter kaz:annuw olmak üzere, ıkinci olarak "yerel yönetimler, kapitali,t merke-ortay. çıkan ranlm ve mal w hlzmet ,«eksinimleri- zl yönetimin mali ve klarl vesayetinden kurtanlmalı· 
nın ııetirectıli kazaııçlaıa.eıemen ıırutlarm el koymuı dır". Merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin karaılan 
olgulUdur. IIEtemen mutlar, başta büyük. Qur.juvazi, kendi sınıf .. ı çıkarlan Ile çatışttkça,. öUlönllen ön-
dÜZellin kendilerine &ılladıtı bu rant ve kAr olanak!a- lemleri engeııeyebilmek için yerel yönetimlere yapa-
nm, ıınılaal çlkarlan.na en unun biçimde deterlen- bileceO' mali basloların engellenebitmesi için belediye 
dilmekte, bu arada el konulan deterler:n bir bölümü' gelirleri düzenlenmeli , emlak: ve ,ereüye verıileri be-
nü büyük burjuvazi kendisine yandaşlar uA:lamak lediyelere bırakılmahdır. Belediyelerin idari kararla· 
için kul1anmalı:tadır." nna merkezi yönetimin müdahal"leleri önlenmelidir. 

NIHAI ÇÖZÜME KADAR ÜRETICI BELEDIYE 

Kent.eı Y8.4amm ,erektlrdi� aııari hizmetler için UçUncü olarak, burjuvazinin kenUeI mal ve hiz-
yapılın harcamalar ise en büyük ölçüde i,çl ve emekçi metlerin üretiminden doRan rant ve ıpekülatif kazanç-

, , 

larml eıııeDeme ... itçi .. emekçileri en dÜlük Beret 
oovlyoaioi yük.ltmlyocalt up,; ,...... k<>tu\laruıo 
bapaet.mo laIoRloi .ftI.lIoyocek öıılomler olerak "otrıı
tejIIı ınal ve hizmetler belediyeler .li,le iired1molldlr." 
BunuD lçiD ; a) Alt yapı hizmetleri olanca alırlılıyla 
" çi ve emekçilerin .. mtlaine yöo1eodirilmeUdir . 
b) U\qımda olu .... \ekold klrlerm 0_ lıoIdınla-
bilmooıi lçla tophr kamu \aturuıcılılı •• lIfIIrIlmelidir. 
c) Ua, ekmek .. aırayla diL_ ıcıel bealn moidaleri· 
nin üretim " daı.tımı kamulqtaılmabd ... d) Kentle· 
rimizde .n yiik_k opoiıülallt iuıuııç k_ topıalr.· 
ian dolmaklada. Bu nedenle kent topıalr.lan kamu
lqtınImalıdır. B\llÜn yIlriIr\IiIıteki ,...ıar boledlyolere 
kam ..... Iırma yetkl . .... mittb'. ı,çi .. ..... kçilerin 
konut IOI'UDunun çörimii için önlemler abnmabılır. 
.) BooIeııme, ",lık .. lıii1tir olaııienııda da -..ıat
tırma te IıoopantIfler ııohıı>la bu aIaDdaIıi _ te ıııa
moller bollqtmp ııcıı.ı.ı-p çabtılmalıd ... 

SoD ikl ilke lee "Yonl ,_mi ... itçi .. 0_
çilerl bnl JO ...... ıçın ö_lemeIIdlr" ilkaal ilo "Ile
lediy. Blrllklorlıılıı ,oIi,lirilmeoi " Ilkeleridir. Bu .,
nullCU Ilkorıiıı ,erçoltlofllrllmoai, bır yaııdaıı bl:unet 
alan .. ka_ ,oıılt\etocoaı gibi, m_ yöDeti· 
miD veaayetindeD çıkma yolunda daha -aırlıklı bir 
gii<; olerak domokmlik\qme mlicad.leoiıuI. yer aIUı
maauu -aleJOealttır. 

Günümiiod. I,çl ... emekçI _ ,ono d .. 
mokratik bir yerel yönetimin IcçekletlD8li ve kent
.. ı }"&farnm dolurduRu eorunlann çözüme kaVUftu
rul.muının ilkeleri böylece belirlendikten BOnn. "ön
celilde yapılması ,ereken iOI.". konut aorunu, uı8fım 
sorunu, beslenme .,runu, -alık lOI'unu, elitim eoru· 
DU, kültür ve "Dat .,runu . .. yi, ve denetim lOtun
lan, çevre kirleomelii M)runu olarak lU'a.laııınU.la. Bu 
matanan aoru.nJarın somut çözümlerinin incelenm. 
sinden iee çok önemli bir 80nuç ortaya çıll:m.akta. Sa
yılan her ıorun ve çözümleri birbirlerine akı ılIaya 
bakb ve bülünl.yid bir özellik \atınıekla. Om"in, 
çevre kirtanmaai torunu, _Ilık. uJqım sorunları ile 
90k yak.ndan ilitkin. 

SORUNLARA SOSYAUSTÇE BAKMAK 

TİP'in " Yerel Yönetimler Dernokratikle,tirilme
lidir" broşürü yalnızca, batımsızlık, demokmai, sosya
lizm mücadelesinde yerel yönetimi demokratikleştir
me mücadelesinin anlam ve önemini ortaya Çıkarmak
la kalmıyor, eD az ODun kadar önemli bir lOnucu da 
ortaya getiriyor. Bu IODUÇ; Türkiye i,çı S1Dıfının poli
tik hareketinin, Türkiye İşçi Partisi'nin ülkemizin so
runlarını, işçi ıırurının ve halkın yuvı.na 9ÖUneyi bil
dilini de bir .kez daha kanıthyor. 

Türkiye i,çi l1nıfımn politik hareketi bu biliDç wl 
,elişme düzeyi ile II Aralık .. çimierine kmbyor. Bu 
&eçimlerde, ,orunlan ve çözümleri ortaya koyuyor. 
Hem de hiçbir vaadte bulun.ın.abızın. l;ünkü TUrkiye 
ı,çi PUtisi çözüm önerilerini lÖlterirklJl, bunların 
ırerçekı.ştilllmeainll> 'ancat '" Çı '.., emOkçllerin b
ruU,'liıtarlı .. aeb.tu müddoıesl�4Ie o_b old"'u
n-u biliyor ve ,öyle söylüyor; "YannIU' bucüoou ku· 
nılur" . TR bunun için seçimlere katılıyor ve oy illi· 
fOr. 
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K PiTA ST Ü 
YÖ E iM 

DEMOK ASi, SO 
j KeııUoI _ dOfWdııI1L çeIı.tI .. --, 

birçok talitalist ülkede politik mücadelenin temel 
mIJırıLL<ı Iıallne gelmiştlr. Bu olgu nedeniyle kent � 
nınlan uluslannı.sı blUmsel ""syalin yazının önemli 
tartışma konulan arasına girmlştir. 

GÜni.i.müzde yerel yönetimlerin kapitalist. toplum
daki yeri, kent sorunlarının çözümü için Işçi sınıfı ve 
müttefikleri Ile tekelci büyük serm�e ve onun kont.
rolüDdeld devlet güçleri aramıdaki DlÜc.:İelenln öne
mi yerel yönetimlerin demokıatikleşmesinln demok
ra� ve sosyalizm mücadelesi içindeki konumu gibi � 
runlar geniş ölçüde dej!erlendirllmektedir. Bu konuda 
çeşitli kapitalist ülkelerde işçi sını!ı prilerinin müc. 
deleleri de önemli pratik deneyimler manıimarnu 
.. ılamıştır. 

KAPIT AIlZM1N GEUŞMESI VE 
KENTLEŞME OLGUSU 

� Kentler ve kentleşme, kapitallzmln geUşmeslyle 
SOD derece ıtkı bir ilişki içtndedir. Burjuva boUerinin 
CeUşlmll Işçi ,anıtının bu yerleşme birimlerinde yo
Ruıı!qması ve sını! bilincine u1qarak örgütlenmesıyle 
içiçe olmuştur. Bu nedenle Lenin, kentleri " hallwı 
ekonomlk, Sıyasal ve ruhal yaşamının merkezi" ola· 
rak nltelemlştlr. 

Bqta bir deyişle tapitalist kentler buıjuva toJ> 
lumunun uzlaıjmaz toplumsal çelişkilerinin bır odak 
noklaaı olonı,tuL Kapitalist kentlerin ıoruıılaruıı, � 
pitaU. toplumdaki temel oorunlartlan ve sını! çeU,tl. 
Ieılnden ayırmak mümkün dej!ildir. Bu nedenle blJim. 
",i aooyallltl .. kent ooruıı!&nıııı kapitalist toplumda 
Izledltleri Ilnıf mücadelesi straıejislnin önemli bir par· 
çası olarak yaklaşmaktadırlar. 

Günümıl<de kentsel &orunlar, yalruzcıı kentleıln 
IllÜnü olduRu kapitalizmln temel mıı!Iara olan serm. 
ye ve Işçi ıınıfı msındatl dotrudan çeUşkiden kay· 
nalıJarunıızlar. Bu lIOrunlar sermayenin mant�ı gereRI 
dayatılan gUnlük yaşam koşuIları, günlük yaşamın ör
gütlenme biçimi sonucunda sermayenin temel çıkar
lanyla, tüm em.kçi unı! ve tabakalar aruında doRru· 
dan bır çeUşkl olarak ortaya Çıkmaktadular. Yani (Ii
nümüı.de butiuva kenllerdekl lOrunlann bir bunalımı 
döouşmealnio temeliode tekelci büyük sermayenin \Le 
onunla işbirliRi Iıallndeld uaiak tabakaların kent 
nUfusunu baskı ve IÖmün.i altında tuhnasl yatmakta
dır. Bu oluşum egemen AIUfiara karŞı balkın büyük 
çotunlulunun k&l11 çıkışının kaynaklarıru n ..... 1 ol. 

.... � .. böyı- ..,.ı 1ı,lıIledn detı,� 
mInIn nesnel terneu.rtnl de blrUkte ,etlrmelrtedlr. 

Kapitalist ülkelerde kent oorunlm .. yerel yön .. 
dm düzeyinde ıiirdlllÜlen mücadelenin bugünkü pıad· 
Rlne girmeden önce kentsel çeUştl ve aorunlann ne· 
ler olduıuna kısaca deRinrnek yararlı olacaktır. 

"DAHA ÇOK KAR" VE 
YEREL YÖNETIMLER 

Günümıl<de kentsel çeliikiden söz etmek, ıkı diri 
temel IONnu ele almayı gerektirtr. Bu sorunların 
birincisi, kentsel alanın düzenlenmesi, bu alandaki 
topraklann topluaısal vp teknik bölünmesidir. Itlnclsl 
ise, üretim. dılıtun ve koUetti! b.i.k.etim araçlaruun iş
letilmesidir. Kollektif tüketim araçtan il. konut, ei!!· 
tim, .. Ilık, ulaşım ve dil er lıizmeUer ltade edilm.kt .. 
dir. 

Böylece sıralanan kent sorunlarının belirlenmesi 
ise ancak ekonomik ve sosyal gelişimin locelenmesiyle 
mümkün olabillr. 

Kapitallzmln gelişmesinin yol açtıltı sermay.nln 
yolunlaşmasıı üretim \'e işletme yönetim birimlerinin 
de hem yoRuolaşmasml hem de merkeziJeşmesini bir
likte getirmektedir. Tekelci ,eUşme geretleri ve kapi. 
talizrnin eşitsiz gelişme yasaları bu yolunlaşmanan ve 
merkezileşmenin büyüS' metlopoUerde ıerçekleşmesi. 
ne yol açmaktadır. Büyük merkezleıde yoıuıılqan 
üretim araçlan ve üretim birimleri, emek gücünün de 
bu yörelerde yoRuıı!qmasıyla Içiçedir. Bu Içiçellk 
emek gücünün yeniden üretimi için gerekli tüketim 
araçlarının da yoRunlaşmasını zorunlu kılar. 

Tükedm araçları ya bireysel kullanım ya da kol· 
lektif bir kuliarum Içindir. Kollektif kullanımın belir
leyicisi ise tüketim Sirecinin ne ... el olarak oosya!izas.. 
yonunu içermektedir ve bu da kollektif tükellme ayn. 
ian ançl&nn kamu ya da kamunun da katıldıltı bir 
yöneilm altında olmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrı· 
ca günümıl<de blrey..,1 tüketim araçlaruıın giderekl_ll' 
tan bir biçimde koUekti! tüketim araçlarının gelişm .. 
lerine baRımIı bale geldiRini gözönünden uzak tutma. 
mak g .... kir. örnej!in otomobilin kullanımı , bir yol 
şebekesinia varl�ına baılıdu. Böylece, tekelci klrlara 
en yüksek dıl<eyde, genişleyen emek gUcünün yenıden 
üretiml Için Ucretleri .. ari düzeyde tutma biçiminde 
beliren temel çeliştl, bir yandan da büyük boyutlar 
Uzanan kollektit tüketim _çlarına aynlan fonlann 
yarattlRı gelire el koyma mücadelesini de birUkı. 
cetirir. Ecemen sını!iar bu fonlm el koyabilmek Için 
yerel yönetimleıl eIlerlnde tutmak, emekçl kitleled 
m .. kezl yönetim yanında bu yolda da baıkı altında 
tutmaya çal]4ırıar. 

EMEKÇILER YARARıNA 
DÜZENLEMELER 

'1 öte yandan I .. "",ı! mücadelelerinin gelişimi, 
özellikle ı,çl sınıfının güçlenmesl, emekçi klUelerin 
gerebinlrnlerini de genl,l.tm.ktedir. Genişleyon 
,ereksinimler tse kolleldlf tükeilm harcamalan içln 
dej!işken sermayenin gid .. ek daha fazla bır bölümU. 
nün loI)'allzasyonunu zorunlu kılar. ı,ıe güWmüzde 
kent aorunlarının, bunlardan doRan çellftllerin .ını! 
mücadeleleıl aç"m<lan taşıdıj!ı önem ve kent lIOru .. 
larırun bir ölçüde çözümlendiRI yönetim blriml olan 
y ... ı yöııetlmleıln ele geçirilmesi mücadelesinin ar. 
kasında bu olu,um yatmaktadır. 

BıR öRNEK FRANSA KENTLI!R1NDEKl 
BUNALıM 

Bug\in p!itallst dünyanın iltillllASlZ bütün kent. 
lerinde, kapitalist slstemln bu temel nitelikleri ned .. 
nlyle büyük bır bunalun yaşanmaktadır. Kapitalist 'I .. 
temln günümıl<de Içine ItlldiRI yapısal bunalun koşul. 
tan Ise, kenllerdeld bunalımları daha da büyük boyut
lanı ulaştırmaktadır. Fransız KomUnist PartisI Merkez 
Komltesl Oyesl Marcel Rosette, Fransa kenUerinde 
bunalunı $Öyle özellemektedir: 2-

"Konut bunalımı öz.lllkle dayarulmaz boyutlam 
ulaşmıştır. Sad..,. Işçi sınıfını dej!il, kentlerin geıı" 
mesinde emeRl olan, f.akat kentlerin geleceıınl çiz. 
mekte rolü olmayan aydıntan ve memurları da etldl .. 

FIKRET AKMAN 
ızmit Belediye Bqkan Adayı 

Tllridye I�çi Partisi ızmit Belediye Başlwı A 
yı Fikm Aknwı 1931 yılıncb ızmit'le doldu. 19 
yılındo seb !Ulıt F.ıırikasında Iıçi olarak çoıll 
b.ılMlı. OW som TIIrI< Koblo falır\ıc.ncı. çoı 
Aknwı, 15·16 H:ulnn dlrenlll neılinlyle1ıun Çı 
dı. 

Akmon 1970 yılındo Tnrldye iKi 'artlsi'ııc ii 
Aday Dye iken Pa1I kapaııldı. 1975 ydındo kuru 
TIP'in kuruaıl ... ı ..... ncb bWlrıan Akmarı, lıaIen T 
Koaeli Iı Başkanıdı" 

mekledir. Bug\in ülkede konut d"mda oon der..,., el· 
verişsiz ko,ullarda yqarnak zorunda kalan 76 bın tl· 
,I vardır. 2 .mılyon 700 bin aıle yıkılmaya yüz tutmu" 
akarsuyu olmayan, 4 mllyon 900 bın tl,1 1ae aşın k. 
labalık evleıde üstü.e yaşamaktadır. Gııcıde bızlanan 
toplumaal yokauUıı,ma &Onucunda aaıWtaız yaşam 
koşullan ve aşın kaJabalıklaşma yaYlınlqmalrtadır. 
Kiralar, kredlU ma Wzleıl, LıaJIı hlzrneUer\ lçln kesJ. 
I.n verıııer roket hızıyla yükaelmektedlr. Bu ııarcam. 
lar aıle bütçesini sanmakta, idıa borçlın akıl aimai 
boyutlara ulaşmaktadır. Sonuç olarak mıllıder -
dUyor ve dar ,ellrU aileler dnlet tucilııUD aracı pol' 
zoru Ue .Ylerinden barklarından ıülÜlUyorlar. Gaz, 
elektrik _ veremeyeeek dunımda olan .y.1z aııa 



ELE DE YEREL 
UNLARı 

LizM MÜCADELESi 
_. Koiıırt b.....ıımı, l<iIIIUreI teo\ııIodn ve halk biz. 
metlerinin yoldutu; çevrenin sürekli tahribatı ile çok 
kritik durumda." 
Lt Bunalım koşullarında, işçi sınıfmın kentleroeki 

mUcadelesi de yolunluk kazanmış, bu mücadeleler so
nucunda birçok kapitalist ülkede, işçi sınıfının bilim
sel sosyalist partileri önemli başarılar kazanarak yerel 
yönetimleri ellerine geçirmişlerdir. Bugün yalnız Ital· 
ya'da mevcut 20 bölge yönetiminin 6'sı "sol birlikler" 

t::\yönetilmektedir. Bunlann 4'ünün başkanları kolDÜ' 
�tir:Yine ıtalya'da mevcut 94 i1'den ıtalyan nüfusu· 
nun % GO'ından razlasının yaşamakta oldu�u 48 ilde 
"sol birlik"ler yönetimdedir. 1977 Mart yerel seçim· 
lerinde Fransa'da "SOL Birlik" büyük bir başarı sa�la
yarak, .. ı cepheden daha fazla oy toplayabiimiştir. 

CEYHUN CAN 
Adana Belediye Başkan Adayı 

Ceyhun C." 1940 yılında Adona'nın Ko .... ilçe· 
doldu. Istanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir 

.. ndiu avuutiojı yaptı. Öğrencilili sırasında çe. 
Ö'llllt faaliyetlerine katıldı. 1975 yılında kurulan 

i,çi Par1isl'nin kurucu"'ı arasında bulundu. 
TIp Adona il  baıkill1ıdır. 

Fransa'ruo Paris ve Bordeaux: hariç hemen hemen 
metropol niteliıine sahip kentıertnin hepsinde "sol 
birHk" belediye meclislerinde çogunluga sahiptir. Bu 
kazanılan beldelerde, yönetimi elinde tutan ve genel 
olarak kapitalist ülkelerde yerel yönetimlerde raaliyet 
gösteren tüm bilimsel sosyalistler, kent sorunlarına 
nihai çözümün ve sağlıklı bir kentleşmenln sağlanabiı· 
mesinin ancak bütünüyle siyasal IkUdarın deıışmesl ve 
yem sınıfsal lUşkUerin kunılmas.ı, yani sosyalizme g� 
çi,le ıri.imkün oldutu görüşünü gözden uzak tutma
muta, bu nedenle kent sorunlarııun çözümüne yak
laşırken, Idtlelerin bu sorunların genel toplumaal k. 
rakterini kavramasına büyük: önem vermektedirler. 
Ancak yine deneyimlerinden de hareketle, yerel röne-

tım cIiiMyI.ı. çoı..--, yabuca _çl ldtl. 
lerin yaşarniannda kısmi bır takım iyileşUrmelerin de
ğii, toplumda köklü nilel bır dönüşümü gerçekleştir· 
meye dönük bir takım araçların da sa�lanabiie�nI 
savunmaktadırlar. Bilimsel sosyalistlerin yerel yöne
timdeki ·çalışmalarının ülkenin demokratikleşmesi ve 
sosyalizm yolunda kazarurn1ar saRlanmasının ilkelerin
den birisini, İtalyan Komünist Partisi yöneticilerinden 
Armanda Cossutta şöyle belirlemektedir: "Yerel 
yönetimler, bölgelere ayrılmalı ve merkezi yönetimin 
mali ve idari vesayetinden kurtarılmalıdır." Cossutta' 
ya göre bu bir "ademi merkeziyetçilik" olmayıp, de
mokratik katılımın saRlanmasmda bir araçtır. Merkezi 
yetki yo�n1aşmasl dolayısıyle, burjuvazinin merkezi 
hakimiyeti toplumda çeşitli "çarpıklıkların" kayn. 

.�ını oluşturmaktadır. Uygulanacak yerel ekonomi po. 
litikasında, bölgelerin yerel yönetimlerinin desantrali
zasyonu ile merkez yönetiminin mali ve idari baskısın
dan kurtulması, bölgelerdeld mevcut güç ilişkilerinin 
farklılıklarına da baıiı olarak, çeşitli kent sorunları· 
nın çözümünü kOlaylaştıracaktır. Z 

YEREL SORUNLARıN GENEL 
TOPLUMSAL KARAKTERI 

5 Roma Belediye Meclisi Komi.irı1St Grubu Yöneti
cisi Antonello Falomi, "emekçilerin yaşamını bugün
dn iyileştirme çabaları" üzerinde durarak, emekçilere 
götürülen alt yapı hizmetlerine öncelik tanımanın ve 
kentlerde ortaya çıkan spekülasyontarla mücadelenin, 
kamu hizmetlerini sallamada sınıfsal temelleri emek
çi kitlelere göstererek sosyalizm mücadelesine yeni 
yandaşlar kazanmaya yol açt�ıru, kendi deneyinin 
önemli bir sonucu olarak belirtiyor. Turin belediye 
ba.şkanı Diego Novelli ise kent yönetiminin ve beledi
l.� başkanımn yetkilerinin darııaı veya sorunlann ulu
sal' düzeyde çözülmemiş olmasının, yerel sorunları 
çözmeyi engellemesi, güçlükler çıkarması konulanna 
deRindieindei y.erel sorunların çözümünün ulusal dü
zeydeki sorunlar ile ilişkisinin, partisinin yerel yöne
timlerin demOkratikleştirilmesi için yürüttüRü kam
panyada daha beiirginleşti�lni, ülke diileyinde yürü
tülen demokratikleşme kampanyasına güç kazandırdı-
eım bildirerek, yerel yönetimlerin demokratikleşme
sinin, "insanın kültürel deeerlerinin ve özleminin ka-

pltaliR iiNII .. ..... _ _  boi- ILIr 
amaca çevrilebilecek bir örgütlenme ,eretlni" ortaya 
çıkard�ını &öylüyor. !., 

Milano belediye meclisi komünist grup başkanı 
Mottini'nln anlattilları da, yerel yönetimlerde btUo; 
sel sosyalistlerin azınlık oldukları yerlerde bile, Mil. 
no deneyiminden hareketle, ilerici güçlerin " belediye 
meçlisi dışındaki çeşitli güçlerle ve özellikle işçi sen
dikaları ile bağlarıını sıkılaştırarak, uyum içinde 
hareketle" emekçiler yararına düzenlemeler yapılm. 
sının imkan dahilinde oldu�unu anlatmaktadır. Mot· 
tini bu mücadele sonucu alınan önlemlerin "sorunu 
köklü bir şekilde çözmeye etvennediRini", bu önlem
lerin işçilerin durumunu geçici bir süre için düzelttiRi
ni anlattıktan sonra, "biz bunu kitlelere göstererek, 
bu sorunlann köklü olarak çözümünün ancak. başka 
bir sosyal ve ekonomik sistemde mümkün oldueunu 
açıklıyoruz" diyor. Mottini; "sosyalizm geldi�inde 
bütün sorunların çözeleceeini söylemek çok kolaydır. 
Fakat sosyalist toplumun temellerini atmak için gün

' Iük bir çalışma yapmadan, her an sosyalizm için sa
vaşmadan sosyalizm asla gelmiyecektir" diyerek bu
günlerin yarından kurulacBl'ını, vurguluyor. 

GENIŞ KITLELER YEREL SORUNLARıN 
öNEMINI KA VRA YINCA 

b Görüldüğü gibi yerel sorunların kapitalist siste
min temel sorunlarıyla olan baRının geniş kitleler 
tarafından kavranması, bilimsel sosyalistlerin, demok
ratik güçlerin yerel yönetimlerdeki faaliyetinin önem
li bir yönünü Oluşturmaktadır. Bu bakımdan, yerel 
yönetimlerd"e ilerici politikaların uygulanmuı, yalnız 
bu yönetim birimlerinin toplumun genel demokratik· 
leşmesi sürecindeki işlevinin yerine getirilmesi açısın
dan de�il, aynı zamanda emekçi kitlelerin daha ileri 
toplumsal ve politik hedefler için de seferber edilmesi 
için olanaklar yaratmaktadır. Bu, toplumdaıd genel 
güçle, dengesinl işçi sınıfı ve emekçi kitleler lehine 
etkileyebilecek, sosyalizme doeru giden mücadeleye 
geniş kitlelerin kazanılınasını sağlayabilecek bir du
rumdur. 

II Amlık'ta bütün 'IUrkiye'de yapılacak yerel se
çimlere en etkin biçimde katılan bilimsel sosyalist 
hareket, bu seçim platronnundaki ııi.icadelesini de ay
nı bilimsel anlayışla yürütmektedir. 



ORDU'DA BELEDiYE 
iSCiLERiNiN BASARIS I 

i i i 

DISK'E BA�LI GENEL-Iş SENDIKASıNIN ORDU ŞUBESI, BELEDIYE 
TEMizLIK VE OTOBOS I ŞKOLLARıNDA 1 1 .10.1917 TARIHINDEN 
BAŞLAYARAK OTUZBEŞ GON SORE ILE GREVE GITTI. BU SORE so. 
NUNDA GREV IşçilER AÇıSıNDAN OLUMLU SONUÇLANDı. KONU 
ILE ILGILI OLARAK ARKADAŞıMız SENDIKA ŞUBE B�ŞKANI ZEKI 
YAŞAR TIRYAKI ILE BIR GöROŞME YAPMıŞTıR. GöROŞMEYI 
OKURlARIMIZA SUNUYORUZ. 

$ayııı Zelti Yaşar TiryaJıi. bir yıl için· 
de Ordu aelediyui işym'nde ikinci pi.. 
vinizipe boşan ile bitirdinh. Birinci ..,. 
Ikinci greuinizdelti tomut toleplerinUi 
.öyler miainiz1ı 

1976 Ha.zir&ıu.ı:ıda yapbtımız birinci 
grev, bir "bak erevi" idi. Hat edilmi" 
ıeçmi, ücret alacak..tanmız&\ ilitkin La
leplerimizi içe.riyordu. tkiuo gre't'imiz 
iae, i, kolu düzeyinde Türkiye ççmda 
alını, oldulumuz yetkimize d.y�, 
.:>n aylarda artan hay.t pah.ahlılıru da 
8'-'%. önüne alıp, üyelerimize hiç delibe 
bir nefes aldınbilecek düzeyde ücret 
artı 'I saa1.aına.k t.alebh:nizden dogan 
"menfaat. erevi" idi Bunun d. ötesinde 
üye.leıirJ!iFn berbiriııi.nC"haJen Ordu � 

lediLeRndenbnbin liranın üurinde ala· 
caklan bu1unmalı:ta idi. Grev .:lnunda 
bu alacak.lan.rn.uın beter bln liralık kllml 
ödenmi,ti.r. 

Birinci ue ikinci greuinize Itotdon işçi· 
l.tr arasındagözleyebildiliniz rU�lik ve 
nitelik {orklıllldanm .öyler mia iniz;ı 

1976 yılındaki ilk IrI'"imize lire-rken 
üye .. yımız çok at. ve gren katılan i,çi 

Zdi YO-far Tiryolıi 

.. yuı altmı, ovannda idi. Bu ko,ullar 
altında üyelerimiz bem kendi içlerinde, 
hem de dışa kartı uınlıkta olm.ala.nnın 
ü.urleıinde yarattıı i olunıauz etkiler 
kar,wnda daha dirençli ve daha huçın 
olma özellili gölte.nnişlerdir. Faht bu 

"Seha Meray " adı 
emokra tik üniversit 

mücadelesinde 
bayra klaştırılıyor 
Tüm öğretim Oyeleri Derneği (TOMÖD) geçtiğimiz günlerde yitirdi�i 

üyesi Seha Mer.ıy adına h ... yılın Anlık .yındo bir ödül .ermeyi kmıtlaıtırdı. 

'SEHA MERAY ŞEREF öDOlO' .dını �ıyocak bu ödül o yıl Içinde öz ... k 

ve demokr.ıtik üni •• ,.,it. niladele';". en çok katkıda bulun.n öğretim üye

sine Yenıecek.. 
Bin dokuz yüz emierde ye .Itmışlorın b�ındo ülkedeki genel uy.nışın 

.e po6tik bilinçlenmenin sözcülij�ilniI üstlenen ye ."ti-demokr.ıtik u�ulam.· 

Iorın karşısında ",sini sık sık etkin biçimde yükıelten üniy ... ıitelerimiz buılin 
bir suskunluk içind.ler. F.şlst t .. m.nışın odoklorındon biri han". g.len Yuk
..ıc öğrenim kurumlorancı. önc.leri yalnız ölrencileri hedef .Ion baskı, t ... 6r 
ve gld .. ılor anık .çıkça öğretim üyeı ... i". d. yö".ldili halde bu wolwnluk 
Inatla tIIrilyor. Bu olu""'lZkılun içind. yiltsden eneIer ellirOot _cı... biri 
de Seha M .... y'ın ıH ldl. aııınoel klşl�linin bIyIlkIIIIIInIhI yollt .... w bu ..... 
teiğinin bir ıereii olarak demokraılye ve iiZIIIrILIe olm .ımnız tutkusuyla 
özerk ye demokntik Unlverıite miladeleslrin ön ıntınncb yer �i sehı Me
ray hocamız. 

Bu niicildelede �Iınnwı g .... ken y ... i be6nen .., ÖıeI olarak OOTO b ... 

nalımıyla i,ili olon bir yazı'''' ha .. yotoğında bidrirl<en Sola M .... y ODTO 
özerk oldıCu CÜn bir .,.t dlkilmaini •• bu ..,11 .. ",nIonn yuılnwını ö_i· 
yordu: 

"1976-1917 yıllorında Ikıidarda bulunan Cephe lu.ımetI ile onun buy· 
ruğundaki bir MIll ... ıı Heyeti ye bır relctllrGn, lIni...ıtemlzi çalın ","ıl". 
süriid.me çabalarıra, Unl_ıitemiı illfttim IIyeIerInln yordımallr.,ın, öl· 
rencilerimizin, kardeş öteki Dnioerml.ln "" TIiıI< ban .... bI&nçll dauI!Y. 
i. '''1'1 olunmuştur. Onlyerslternlz, bunclan b6y1e de hiçbir Sıyasal Iktidar .. 
kölesi olmaksızın, i .... n haklor.,.., diqünc:e iiıIIktIIDne, bil,.,.I .. YllIIlıp en 
üstün yeri _ ... ek, her um.", diinil deiil � yapyoı:ak, yuniu ..... ve 
dünyo ingnluına .... t1u yorınlor haz .. lannmorııb bllm .. 1 katkılorı en LISt cfti. 
z.yde gerçekleştirmeyi b.,ı"", pev bilecektir.· 

TOMÖD'Iin son karMı, Sola Meny Iıocaıııwn y ..... OOTO ıçın deliL 
tiım üni".,oItel ... için d. ,eçerli olan bu iÇ1lll dı .... hayata pçirmeıle 
önemli bir adımdır. 'SEHA MERA Y ŞEREF 000\..0', Iı.rici, deıııcıkm lIIte
tim üy.lerinin gönilnde bu dejerfl hoanın ........ duyulan "YVfI bır kez daia 
perçinl ... ken aynı uınanda özerk ye demokmlk OnhIrılte ml'C!I"rl •• .., ,,,.. 

, ri". onun Ş8'efli ....... taıııllik o/araIın yaıataaktr. 
0 . . • 

Necı 

ırevimiz MUlDda bem nicel, bem de p-evimiz ·ııruında i,ve.ren t.araluldan i,· 
nite.ı açıdan çok daha (ÜVenli, çok daha ten atılan ukad .. 1anmızın tekrar Lte 
emin olarak ıöriiudüle:r. Bu duylUlaı aldınlmall, JÖzle,menin ı,veren t&ratin. 
içeninde bijyük bir rahatlıkLa.. daha önce dan ihlali balinde üyelerimizin .h4k 
,ölteımi, olduktan hırÇJnlı.k.lannı gö.. d.ire.nltine geçebileceli 'fe I,.venin de 
tenneyip, bilinç diJ.uylerinin ,eçen u· dinni,e geçen i,çiler �ak.kında hiçbir 
man içersinde öne.m1i ölçüde yübıelme-- kanunl i,lem yaptıram.ıyacalı, i,yerin-
ane dayalı olarak, ı,çi an.ı!uwı miiea· de muaf .. llerinin, .ndUı: . ... e i .... eren 
delesinin kıaa ıiirede 8Onuçlanam.ıyıcalt- t.enuildlerinden oıu,an bir kurul tan-
nın bilina içeninde daha rahat hareket {ı.ndan apt.a.D.m.u:l, i, yuuuuo 13 ye 14. 
duıumundaydılarj. Bu dunım Oe.el·l, maddeleriııi. ı,çıı .. lehi.e ,eti,lirilmetl 
OnIu ŞubeU ijyelerinin k.ıaa _yılabll� ve kendi iltetf, ile .,-nl.an i,çilerin ludem 
cek bir lÜre içeni..Dde önemli ölçüde i. tuminatluını alabilmeleri, otu IÜn 
S,me Içinde olduklannı ıö.teımi,tir. olan kıdem t&zminatmm Jwkbej ,un. 
Grevimizin kıu. aürede bitmelini hiçbir çıkanlmuı, 1 Mayıs'ın i,çı bayramıola· 
ÜYemi.z be.kJemiyordu. 1 Onlar artık, rak i,verene kllbul ettirilme.u, lÖZle,me 
grevlerinin i,çi ıınılırun 'okulu" olma ıüresi.noe hiçbi.r I,çinini, akdiniD yual 
nitelilim ber iki direnl,leri ar&IlDda ya· t.umlnah veriL. bile fetedilemiyecell, 
.-yarak ölrenmi,lerdi. Bu anlayı, te bi. &lt�, .lira o� ac� ücret.. IÖzl�tme Rj. 
linç içersinde grevimiz ualJ.k.lı bir şekil. �JI I�ID�� yüUe���:. arad� farkın 
de yüriimiit ..-e başanlı olarak bitmi,ti.r. uy�lenmıZln .. 0 ,iinltü ucretlenDe Uave 
Otuzbe, fÜnliik (!'e. IUUlnda grey çadır- e(hl�oeli ... ı:wn .�u kazarumlannuz top-
1anmız arzu edilir biçimde i,çi IUUflmn lu .uzleşme ıle ,unnce &ltına a.lınnu,tır . 
olculu olma niLeliRini gö&te.müştir. E.konornilı:�emoluatik kazanımlanmızın 

Grmniz .ıraando. ';Y06; partiler. d� 
mokrafik kitle örgütle'; ii« kordef .endi· 
kolorlo do.ho yokın iÜfkı1er içine girebil· 
diniz mU 

EYet. Grevimiz IUUlnda ilerici .yu 
partiler ve demokratik kitle öqıülleri 
yanunuda olduklannı ilk sık. belirttiler 
ve bunu .:>mutta da ıöste.rdiler. CHP. 
TIP TSıP ve TöR DER . TOM·DER, 
TOS-DER ve Halkevi Şubesi erevimizi 
bumda ve y'Iyınladıldan bildiri lerde 
dest.ekledi.klerini açıkladllar. Grevimiz, 
ilerici örgütlerin dest.elinden de öLe 
şehrimizde emekçi kesimlerin de iJı;i ve 
d ..... Aiııi ..alamayı b ....... ştır. Beledi· 
yeden özel çıkartan olan küçük bir çıkar 
grubunun dı,ında grevimiz emekçi balk 
arumda destek ullarruştır. 

Oreu lOnucu elde dHliniz elıoMrnik· 
demokrotik Ito.zonımlo.rınız, açıklar mısı
nız/ 

BilindiRi &ibi toplu i, IÖrle,meleri ile 
i,çiler, ekonomik demokratik kazanım
lar elde etmeye çalı,ırlar. Biz. Geneı·ı, 
Ordu Şubesi olarak. işveren durumun· 
daki Orou Belediye Bqkaru ile toplu 
IÖdeşme görü,meleri lUuında, 1.S. 
1977 taı:ihinden ,eçerli olarak iki yıl 
.Üftli bazı elı:onomik�emokratik kaza· 
nım.lar talebinde bulunduk. Ancak i,· 
veren bu IÖzleşmeyi imzalamaktan ka· 
çmdl� Bunun üzerine 11.10.1977 tari· 
hinde (reve iltmek zorunda kaldık. 
Otuzbe, gün .üren pevimiz ILTUlnda el· 
de ettilimlz kazanımlanmız fÖyle ii· 
ralanabilir: Günlük ücret zamlanrun 110 
Iirad.. 120 liraya çıkanlmuı,blrinı:i 

• Orgt;IU;, birle,llı .ücün &oteri 

alınmasında i,çi arkadqlanrwzın oldu· 
lu kadar, Uerici, demokrat arkada,ıa· 
n.mız.ıo da etkin rolü ve delteli olınu,· 
tur. Bu ,erçeli özellikle belirtmek iıt� 
rim. 

Be�diyelerin demokratik/eştirilme.i 
oç"ındon dÜfüncelerinjzi oçıklor mu,. 
nız/ 

Bilinciili gibi belediyeler, lı:entlt�,me
nin ıoncu olarak belli sınırlar içinde ya' 
,ayan ve çeşitU meslek gruplanndan 
oluşan insanlar topluIuRu biçiminde 
olu,maktadır. Belediye yönetimleri ise, 
özde bu olu,umun demokratik yo.n.a. 
ması olına durumundadır. Fakat görü' 
yoruz Id, belediye yönetimleri bu geni, 
ldUelerin ve demokratik kille örgütleri· 
nin iradeleri dışıoda burjuva partilerinin 
ve dar çıkar gruplarının yuvalan biçi· 
minde işlemek,tedir. Mahalli özellikler 
laşıyuı belediye yönetimleri, işçi ve 
emekçilerin gerçek t..emıilcileri ile tüm 
demokratik kitle örgütlerinin ortakı.· 
şa yönettikleri bir kurum olmalıdır. 
Bu kurum t.emJilcilerinio serbe&t irade
leri ile aldıktan kararlar devlet memuru 
nitelilinde bulunan valilerin ve iktidar
lann denetiminde delil, balımsız Y8ll' 
organlannın denetiminde olmalıdır. An· 
cak o zaman belediye yönetimlen de
mokratikle,tirilmiş olur. Ancak o za
man emekçi halk. hizmet götÜ%'enlerle, 
belediye hizmetini dar çıkar gruplanna 
ıunanlar ayudediJebilir. Hizmet ancak 
O zaman emekçi halka. !katılmadan gö· 
türülebilir. Ve hizmeti üreLenJer ancak o 
zaman ÜH!ttiklerinin kar,ılılınıalabilider. 
Kentimiz ancak: o Z.am&D aatlıklı bir 
biçimde gelfip, inanca . y .... ndabilen 
bir yerleşim merkezi haline ,elir. 



Sağl ık 

Dr. Gazanfer 

AKSAKOoLU 

Bır toplumun sa�hRınl. o toplumun içinde bulundu�u sosyal ve ekono· 
mlk koşuıiordan soyuııayamayı •. Topluma götürülen saRiık hizmetleri için 
de aynı şey geçerli. Gölürülen sa�lık hizmeti. ülkede egemen üretım Ilişkisi 
ile paralellik gostermek zorunda. Bir ülkede her mal ve hizmet pazar için üre-. 
tiliyorsay salhk hizmetinin de farklı bir konum alacatı düşünuıemez. Türkiye' 
de, üretim ilişkUerinin gereli olarak, sallılın da alım-satım i yapılan bir meta· 
durumunda oldu�u görülüyor. Türkiye'de yaşayan kişilerin saRI�ınl ve bu 
kişilere götüriilen sağlık hizmetini delerlendirirken bu görüş açısını kaçıro 
mamak ge:rekiyoı. 

NEREDEN NEREYE 

Türkiye'de sallık hizmetinin öıgüııü olarak çalışması Cumhuriyel'le 
başlar. Ekonomlnin devletçilik temeli üzerine otuıtuldu�u dönemde Dr. Re· 
fik Saydam 'm öncüJ.ülünde önemü örgütlenme çabaları ve örnek kuruluşların himıete sokulmaları göılenir. Işçi ,",ortalarının da kuruldu�u daha sonraki 
dönemlerde ileri adunlar atılır, ancak sigortactlılm yanlış yorumlmması sonu
cu ciddi ba1aIar ortay. çıkar. Hizmeti üretecek kişilerin eRitim devresini la· 
mamlachktau sonra pazar ormanına salınmuı ve hizmetin ancak satm alabile
cek kişilerin yararlanabileeell nitelikte olması özellikleri 1960 lara kadar gi· 
derek yotunıaşır. 196O·da .. &yOI düzenlemelerin _Aırlık kazandIAl sırada, saA· 
lık konUlUnda da çal"maIar yepddıtı görülür. Dr. Nusrel Fişek tarafında'n ha· 
zırlanan '" ııatııtıı yaşam. batkından herkesin yarartanmasını amaçlayan 
"S�lık Hizmet_ SosyalIeştlrllmesi" yasası 1961 ydında kahul edilir ve 
1963 ydmd. yüriirliile girer. Birkaç yd iyi işleyen yasa, mevcul üretim iUşki· 
lerine len dÜftütü ve baskı gruplarının direnciyle karşılaştlRı için zamanla 
etkinliAlnı yitirir ve günümüze, saAlık hizmetinin pazarda satılması ilkesinin 
yasaUaşlırılnwı ard.ırun. gelen Genel S�lık Sigortası'nın taıtışddlAıoıtama 
gelinir. 

BiR ÖLÇüT: BEBEK ÖLüMLERI 

Geçen süre içinde ülkede sallık düzeyinin Istenilene ulaşamadlRını göz· 
leınJeyebUmek için bir·iki ömeAe bakmak yeterli. SaAiık düzeyinin ölçülebiı· 
mesi için almabilecek çok sayıda ölçüt var. Cocuk ölüm1eri en önemlilerin
den. Hem nic:elili. hem niteliii açısından. Bir ülkede 0-41'aş arasında saptanan 
ölUmlerin hem IIYıslnın, hem nedenlerinin incelenmesi, ülkenin sosy�kono· 
mik yapıli konuıunda önemli Ipuçim verebiliyor.Bu öliimJer genellikle beslenme bozuklutu, ana saAbilDI önem verilmeyi�, çevre koşullarının .. Ilık· 
sızIıt� ıeUr düzeyiDIn diişütlliAü cıııi temel nedenlere dayanıyor. Bu ölçütler 
ülkenin genel yapısı için çok önemll. Temel nedenlere dayandıAı lçin de sal· 
lık bilimleri bu ö1iimJerin çolunJulunu önlenebilir öliimJer oJarü: tarundıyor. 
Tmloyu gözden geçirmekte yarar var: 

TABLO.ı. çqlW ülkelenle 0·4 yOfmda ölenlerin tüm öleDlere yüzdesi 

i=:' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  � 5�:: 
Bulgaristan. . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  % 6.2 
Filipinler . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . .  .' %41.8 

(Kaynak:1.) 

K ..... Türkiye'de ölen her iki tı�den biri. beş yOfından kUçük. Bunla· 
nn çolu d. bebek. Kaba bir heaapla ülkede günde 460 bebek. bir yd·bile.y ... • 

ma .olanalı bulamadan ölüyor. öliimJerin ya .. gllre dalıbmı dışında, ölüm ne
�enıne gore de daldonı yapdır. Bunların Incelenmesi.çocuk ölümlerinin % 80' 
ınden Caıluının tıbbın önlenebilir kabul ettili öliimJer oldulunu göııteri�. 

SORUN !:lEKIM YOKLU(';U MU? 

. Sallık bilinderi kurallarından bir şu ilkeyi getırıyor: Kişinin bastalanma· 
d.n önce sa�lıtının korunması, hastalandıkton ",nra iyileştiriimeye çalışılma· 
sına oranla hem çok daha kolay, hem çok daha ucuz. SaRhIm korunması ise 
sosyal ve ekonomik: yapmm dUzenlenmesine dayanıyor. 

ötedenberi Türkiye'de &aRıtı'ın düzenlenememesinin nedeni olarak he
kim YOkluau gölterildi. Bır yahk politikasının yürüklükte olduau. ancak he· 
klm .. olmadılı Içın bu poııııkanın yürütülemediAI söylendı. Ileri sürülen görüQ 
tüm.yle yanlış. Türkiye·de. Saalık düzeyi çok yüksek ülkelerdeki kadar olma· 
sa bile, uygun bir modelle hizmeti yürUtebilecek sayıda hekim dışı personel 
vll. Tablo, bunu kanıtlıyor. 

• 
• 

Sorun hekim 
yokluğu mu ? 

TABLO.U. Çeşilli ülkelerde hekim başma düşen nüfus 

i!�
y

� :  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Bulgaristan . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . • • • . . . . . . .  
Pakistan . . . . . . • • • . . . . . • • • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . .  
Endonezya . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . • • . • . • . .  

(Kaynak:4! ve 3) 

1787 
729 
538 

4857 
29051 

Ancak, bu hekimlerin nasıl ve hangi amaçla yetiştirildiRine ve ülke için· 
deki da�ılunlannm nasıl oldueuM bakmakta yarar var. Dalıhmına örnek tab· 
loda: 

TABLO llL. Türkiye'nin çeşitli illerinde bekim başına düşen nüfus 

Ankara . . . . . . • . • . . . . . . . . • • . . . . . • . . . • . . . . . . . .  

:=r
b

�. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Adıyaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  " . . . . . . . . . . . • • . .  
Gümüşhane . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . • . .  
NiAde . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . .  

(Kaynak: 3) 

500 
400 
690 

15870 
14170 
17150 

üretim ilişkilerinin gereli olarak. hizmeti kim satın alabiliyorsa, hetım 
orada yerleşir. Tabloda gösteriiemeyen bir ayrıntı da QU: Metropoller içinde 
de daAdon bozukluAu söz konusu. Yenl,ahlr'deki hekim d�donı ile Ankara' 
nın Ilçe ve köyleri. halta Altında�'daId arasında önemli-sayısal fark var. üste
lik ülkedeki tüm hekinderin % 38.5·i kamu kesimi d"ınd •• aerbest çalışıyor.', 
(Kaynak: 2) " ,  :.': 

AŞIRI UZMANLAŞMA 

Türkiye'de hekimlerin düzensiz daidunları dıııında göııtenlilderi diier 
bir özellik, aşırı uzmanlaşm •. Yıllar süren alan çalışınalar� toplumlarda görfi. 
len hastalıtların % 95 ının pratisyen hekinde çöziimlenebileceAini, ancal< % 5 
kadarının uzman betlın ve büyük saAlık kurulu ,ları gerektirdlAini .öııterdl. 
Üslelik "Alık bilimleri yasalarına gö ... , en öııemD hastalıklar toplum içinde en 
sık görülen. en çok ölüme yol .çan ve en çok sakat b_nlar. Bu t\ir hastalık· 
lada sav.ş da ancal< toplum içinde çal,....., pratlsyen betınder yetl.tlrUme
siyle .. ılanahilir. Oy .. Türtıye'de hekimlerin % 61.6 " uzman. (K.ynak: 2) 
Çürıtü Tıp Fakülteleri hetınderi uzııwıIaşmaya özeııdirlyor. Bir nedenl uz. 
manlaşmış hekimin bUimsel olarıııtJardan ve piyasadan daha çok yararlanabil. 
mesi. Dller bir nedenl ıçın ABD'de görevlı. kişilllI de ıörev! denli önemli bir 
hekim şu örnekleri veriyor: (K.ynak: 4) "1971 yılında, .... Uşmiş ülkelerden 
ABD'ne löçmÜf olan 6756 hekimin ABD'ne saAladıtl kazonç. Ülkedeki 129 
tıp Cakültesinin bir yıllık toplam liderinin yansın. eşit" "1960·1970 ydları 
arasında, Latin Amerlk.·da yetlştiriUp ABD'ne yerleşmlQ olan hekimlerin bu 
ülkeye blrlncU yada Ikincil yoOarıa kuaııdırdıtıarı, 400 milyon dolar kadar. 
Oy .. .  ynı aiire ıçınde ABD'den L. Amerika ülkelerine tıbbi "yardım" ol"'" 
20 mllyon dolar lönderilmlQ." A2geli,ml, Wkolerdeki eıııım teknolojisiDIn iii
ke gerçeklerine uymay" nedenleri konUlUnda daha Cul. ııu.unnıey' ıeıek ftif 
mı? " 

Sosyalleştirme projesı. pratisyen betlın ye betım ciıt. saAlık penoMıı 
çal"ıınlmuı temeline dayalı bir program Ue. ülkenin saAiık .. ruDlarına pııi, 
ölçüıte çÖeIim letlrllebUeeellnl göllerdl. BUDun için ıeıetll pratllyaıı betlm 
say ... I .. _kiz bini """ıyordu. Y.DI vırolanın üçtebirini. PıatIk, ,eçerU ye U
cuz bir çözüm . olması. çıkar çevıelerince mgeOenmey. çalışdınuına yaW. 

NIHAI ÇÖZüME KADAR 

ülkede yürürlükte ol.n "Alık hizmetinin çetişklsl. üretim ilişkilerinin 
özünden kaynaklanıyor. Dol.yısıyla çözüm. üretim ilişkisinin dellşmesi ile,. 
Iebll.cek. Ancal< bu doAişlnl gerçekleşinceye kadar sılhlı (yad . .. alıkıııl",) 
olur,nı bırakmay. ki .... nin hakkı ve yettısl yok. Düny. üzerinde benzer ın. 
tim IIiQklslni YOfsyan. yine de .. runa birçok yönden çözüm bul.bilmlQ ülke
ler var. Bunun ıçin de sallılın satılan ve satın alınan bir meta olmaktın çık. 
ralması gerekiyor. Varolan üretim ilişkileri içinde soruna en Iyi çözüm olarak 
beliren SaAlık Hizmetlerinln SoayalleQtlrilmeSı ilkesinin bu nedenle destek· 
lenmesi ve yaygınlaşmasına çall,ı1ması gerekiyor. Halkın sıllıkh yaşamı hak· 
kına sahip çıkacalı ve saltık hizmetlerinin tümüyle devletleştirilmesini salı. 
yacalı zamana kadu bu çaba sürdürülmeU. 
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*YUN"'NIST"'N SEçiMLERI SONUCUND .... YUN"'NIST"'N KOMONlsT 
P"'RTlsl'NIN ELDE ETTlıjl B"'Ş"'RI. GERICI GOÇlERIN VE REVlz
YONIZMIN. IşÇI sıNıFı HAREKETINE. UlUS ... l SINIRl ... R ıÇiNDE 
GÜÇlENEBILMEK IÇiN ENTERNASYON ... L1ZMDEN ODON VERMEYI 
ONEREN ARKADAN VURMA GIRIşIMLERININ GEÇERSIZllıjlNI 
ORTAYA KOYMUŞTUR_ 

.Yunanlstan'da ",çim ıonuçları belli 
oldu_ Başbakan Kanunanll,'ln Yenı De
mokrasi Partisi 'nın oyları % S4 �en % 
42'ye düştü. Buna göre Kaııımanlls1n 
partisi 175 mllletveklll çıkarabUd!. Buna 
karşılık Andr"s Papandreau'nun ııosyal 
demokrat efltimli PASOK partisi oyla
mu % 25 'e çıkararak ıeçen parlamento
dakJ LS sandalyeslnl 90'10 üzerine yIilt
.. Itti_ Merkeza EDIK partısı i .. sandal
y. saYlSımn 57 'den 15 'e düşmesi ile se
çlnılerdekl en alır yenilgiye ulrodL 

KARAMANlls VIZE ALAMADı 

Seçimlerden en büyük başarıyla çıkan 
örgütlerden blrt Yunanistan Kon:i.inlsl 
Partisi oldu_ YKP oy orarunlO % 8_S'a 
yükselterek parlamentodakl gücilnii ıkı 
katının üzerine, 5 mlUetvetilloden II 
nılUelveldline ÇıkardL 

Çeşitli sol, sosyaJlst, liberal e�timU 
grup ve partıler ise seçmenlerin dest�
nı elde edemeciller. Kendisine "iç" adını 
Lakan "Komünisı PartlsI"nln daILÜ oldu
Ru beşti Ittifak ancak % 2_S oranında oy 
topiayabildi. Yenl liberalı ... de % 1 ora
mnda oy alabildiler. 

Cuntacı, a�1Jl mleı, faşist çevrelerin 
destefinl alan v. Karamanli.,. eski seç
menleri nden bır bölümünün oylarını kı>-

peran Mllliyelçl Cepb. Partisi umulanın 
üzerinde oy topladL Bu parti % 7 oranı 
ile S mllletvekUl Çıkardı. 

Bu sonuçlar bır bütün olarak ele aıın· 
dılanda Yunanlstan'daId demokratik 
güçlerin başarlSlru siınaelemektedlr. G ... -
çı Kanmanlls'ln partisi seçim sistenılnln 
özelURl nedeniyle parlamentoda ra.bat 
bır çoRuruula dayanan Iktidarını kurma 
olanalım bulmuştur. Fakat bu Iktidar 
Karamanlls'e emperyaUzmln ve büyük 
ıekela burjuvazinin Istekleri doRrultu
",nda uygulamaya çalıştlRı potitlka ıçın 
ger.kU rizey! vermemiştır. Tam t...sıne 
Yunanıstan balkının büylilt çolu.n1uRu
nun KaramanUs'n bılıüne kadar IzlediRI 
politiklYI benlırısemedlRI, bundan 90 ... 
Iktldanru daba rahat sürdürmek ıçın ara
dıRı desteRl ona vermey! reddettiRI anla
şılmışlır. Karamanlls bundan böyle poU· 
tıkasının temel çizgilerinl gözden geçlr
rnek zorundadır. 

EMPERYALIZMIN VE GERlclLlıjlN 
HIZMETINDE Üç Yıl 

KaramanUs1n partisi geçen ;eçimier
de elde ettiRI büyük çolunluRu, Yuna
nlstan'da demokrasinin kurtancısı ve ye
niden kurucusu postuna bürünerek kitle
led kendisi ile cuntanın ged gelmesi ara-

PKP ekonomik bunahmdan 
çıkış yolunu gösteriyor 

Portekiz ekonomisinin içinde bulunduğu bunalım son aylarda ileri bo
yutları ulaştı. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun yayınla
dığı son rapord. da Ponekiz'in Güney A..-up. ülkeleri ansındaekooomik buna
lımı en ağır biçimiyle yaşayan ü1lkeler arasında olduğu açıklandı. Ponekiz'in 
azınlık Sosyolist Pani yönetimi ekooomik bunalımdan çıkış umuduyla IMF' 
nin yardım vaatlerine bel bağlamış durumda. Ekooomik bunalımın derinleş
mesinin ülllede gerici gOçlerin genel bir gıdırısı için yeşil ışık yakma olasılı
ğı beürmiş bulunuyor. 

Ponekiz Komilnist Panisi bu koşullarda ülkenin ekooomik buıulımdan Çı_ 
karılması için gerekli yolları gösteriyor. PKP Merkez Komitesi'nin geçen Ni· 
san .yınd. yapılan toplantısında ekooomik buıulımdan çıkış yolunun araştı_ 
nlma.sı için bir Ulusal Konferans toplanması kanrlaştırılmış.. ve söz konu.su 
konferans Haziran ayında toplanmıştı. PiilIti'nin ekonomik bUrWundan çıkış 
yolunun araşurılması amacıyla dÜl.enlediği Konferans öncesinde, Pani Mer
kcz Komitesi tarafından huırlanan 80 belge üzerinde 1283 hazırlık toplantı
sı yap ılmıştı. !oplamılara geniş ölçtde Partisiz emekçiler de katılmıştı. Kon. 
ferans boyunca Parti Yayım Komisyonu'na 3S0'den çok öneri ve yorum ile. 
tilmişti. Son ayların gelişmeleri PKP Ulusal Konferans'ının çözümlemelerinin 
geçeriiiiğini bir kez daha unıtladı. 

PKP Ulusal Konferansı'nm sonuçlarına g�re, ekonomik bunalımın ortadan 
kaldırılmasma yönelik girişimlerin, ülkenin dış ticaret ve ödemeler dengesi 
.çıklannın giderilmesi". yönelmesi gerekiyor. Bunun için ülke içindeki li'e
timin artltılması;  bu amaçla da sanayide ve wunda millileşıjrilmi� ve emekçi. 
lerin kontrolündeki sektörlerin güçlendirilmesi gerekiyor. PKP'nin �onuyla il. 
gili önerileri JU önlemleri içeriyor: 

Rekabete en dayanıklı ve büyiic yaıl'ıml ... gerektirmeyen io-lInler yeğlene
rek yerli ia'ün seçiminde bütün potansiyellerin titizlikle hesaplanırwı; ihracat 
üzerindeki devlet denetimi uyumlandırılıp güçlendirilerek ithalatın anltılmuı 
ve ihracaıın artlt'llmasl; eldeki üretim tesislerinin ve insan gOcü kaynaklvının 
azami ö:çUdr kullanılarak ithal edilmekte olan maddierin üretiminin artırılma. 
sı; ithalat yükünü taşımaya yardım edecek dı, gelirlerin {turizm, işçi dövizleri. gibi) harekete geçirilmesi. ulusal egemenliğe saygı tem.linde alınan dış kre
dılenn üretım alanına yönlendirilmesi, elektrik enerjisi, yakıt, hammadde gibi 
genel �y�k

. 
usarrufu için li'etken olnuyan ve isn{cı harc:anWMI engelleye. 

<ek bır politıkanın uygulanması; planlama, kredi •• y.tU'lm1ar politikısı � 
run ve san.ıyi politilasa. ticaret ve fiyat politiknı gibi politikalMın by� ı. 
rılması vb. 

PKP Ulu .. 1 Konfenns'ınd. uluıal .konominin ancak .mekçi holkın aktif 
katılımı canlandırılabileceti be&nilerek ıerici hiicümet formWlerine de ıw,ı 
çıkılnıı�tı_ Ponekiz ekooomisindekJ son IoO"""Ier, PKP'ııin öngörWerini k� � um""" dojrul<ıyarak somut önorilerinin haklılot .. ı daha ıeni, ç ..... lerd. '\.. ı"",,/amıttr. 
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Yunanistan 

secimlerinin ardından " 

SECiMLER 
, 

SIGI 'E SULI 
NELER BETiRDi 7 

sında bır tercihe zorlayarak kazanmıştL 
Yunanıstan halkı 1974 Temmuz'unda 
sona eren faşist cunla dönenılnln kesin 
olarak kapanması ıçın tek alternatıl ola
nık oylannı Karamanlis'ln partisinde 
toplamak zorunda bırakılmıştL Kara
manIls, Yunanlstan ballanın temel de
mokraıık LıaIiıanrU geri almasını kendisi 
Için bır presııj kll)lnaRma dönüştürerek 
genlş ki�elerin desteRlnl toplamışıL 

Son Uç yılın deneyleri Ise Karamanlis 
IktidarllUn Yunanıstan emekçi halkının 
temel sorunla-ına çözüm getlremeyece
Rlnl ortaya koymuştur. Kanmanıls bii
tünü Ile emperyaUzmln Yunanistan'daki 
oayanıık noktalarnu güçlendlrmey! ve 
büyük lekelierin ekononılk, toplumsal 
ve politik egemeniiRIni saRlamlaştırmayı 
amaçlayan bir politika Izlemiştir. Yuna
nlstan'ın kapitalist Avrupa ülkelerine gö
re açık bır biçim alan geriURlnln, bu üi
kelen ve bl! bütün olarak emperyalizme 
baeunıılıRın devam etUrildiRl, kitlelerin 
yoksulluRunun, büyük ıekeUerin yoran
na işleyen ekonomık bunalimm, enfla.s.. 
yon ve lş,;zliltin sürdüriildUeU ortaya 
çıkmıştır. Bu koşullarda sınıf mücadele
si de kaçırolmaz bır blçlmd. kesklnle" 
nılştir. 

KaramanUs'In poUlikaSl faşist güçle
dn gedletilmeslnl de sallamarnıştır. 
Tam tersine KaramanUs iktidarının, cun· 
lacı eRIBnılerinl sürdüren geria ordu 
çevreleriyle i1işkilerinl sıklaştırması, sal
dırgan NATO merkezleriyle balıarını 
güçlendirmesi, KJb",'ta Klerides gıbı 
emp..-yallznıln ve CIA'nln en güvenilir 
adarnlarıru desteklemesi, raşlst güçleri 
gerileımek bir yana, bu güçlerin elklle
rinin sürekli olarak artmasına neden ol
muştur. Milliyetçi C.phe Partisinln son 
seçimlerde % 7 orarunda oy toplayabil
mesl, KaramanU.ın üç y�lık Iktidarının 
sonuçlanndan birisidir. 

KaramanUs son .. çimieri kitielerde 
sürdüeünü ve artllRuıl varsaydlRı glıCÜnü 
I.patlarnak, emperyaUzm ve bUyük tekel
ler yaranna nazırladıeı yenı eylem prog
ramını onaylatmak ve ilerici demokratik 
,üçlerin meydan okumasına mn vermek 
umuduyla Ilan etmışıı. Seçimler I .. lam 
ıersi biçimde sonuçlanmışıır. Yunanla
tan balkı alırlaşan IÖmilrliniin, emperya
llun. baRıml�ıaın artmasının, ekonomık 
bu.naiımın ve fa,lst güçledn yenıden .ı
kilinl duyunnUlrun gerçek ıorumluları. 
nı l.arudıluıı IÖllerml,tlr. Karamanıla 
bundan oonra klııelerdeki detltlkUk öz
Ienılnl bır ölçUde tar,ılamaya, 1,ç1 IDU
rının 'e .mekçl kiU.lerln tll.plerinl ce
.aplanıaya yöne.k öalenıler aJmak zorunda �eakt •. 

PASOK'UN BAŞARI NEDENLERI 

Yunanistan balIunın Karamanlls Ikti
darının politikasına karşı lepldsl, bır 
yanda sosyal demokrat eRlllmil PASOK' 
ta, diR er yandan dı YKP'nde topladıRı 
oylarında ortaya çıkmıştır. Mavros'un 
merkeza EDıK partisinin neredeyse si
Uomey. dolru gitmesi, Idtlelerln orta 
yolcu çözümleri reddettlklerinl, terdh
lednl saRla sol arasında yapııklarnu gös
ternılşlir. Kitleler, bılıünkü egemen poli
tikayı ı ... sine çevirme olanaJını gördük
leri alternatire yöneıımektedlrler. 

A. Papandreau'nun OderliRlndeld PA
SOK Güney Avrupa sosyal demokrat 
partilerinin ortak özelliklerini taşımak
tadır. PASOK'un NATO 'ya, Amerıktın 
üsierine karŞı tutumu, AET'ye giriş ka
rannın gözden geçirilmesini Istemesi, 
politikasının genlş klııelerde destek bu
lan lierici çizgisini oluşturmaktadır. Bu
na karş�ık özellikle Türk-Yunan anlaş
mazlaıı, Kıbrıs bunalımı gıbı konularda 
takındaıı şoven nıllUyetçl politika, PA
SOK 'u Işçi .anılından ve anU-emperya
list güçlerden koparma lehUkeol laşı
maktadır. PASOK'un seçim kampanyası 
boyunca IzlediRI, Işçi sınırının ve emek
çi klUelerin çıkarlanndan yana çıkan, 
genlş kapsaırıiı kamulaştırmaları öngö
ren poUtlka, onu seçimlerin sayısal ola
rak en başar�ı gücü hall ne getırmi,tir. 

YKP'NIN BAŞARıSı VE 
GERlclılıjlN PLANLARı 

Yunanlstan Komünist Partlsi'nln lek 
başına glrdlRI seçimlerde, oylarım ve 
miUetvekilierinl güçlil bır biçimde artır
ması ise, Yunanistan'ın ve tüm Avrupa' 
mn polıtık yaşarrunda büyük önem taşı· 
maktadır. Yunanıstan KomUnist Parti'" 
nln başarısı yoRun ve çok yönlü bır antl
koIDÜnlst kampanya ortamında .Ide 
e<!llnılştir. Bır yandan YKP'nln Idu.lere 
ulaşma ve propapnda olanaklarIlU sınır
lamak ıçın Iktidar taralından her Wdii 
antl-demo1aat1k yönt.m. başvurulmu," 
lur. 011... yandan ve daha önemlili, 
YKP'nln .nternaayona1lzrnine •• ıum 
dUnya I,çl ıınılı partileriyle dayaru,ma
ıına karşı saldırmak ıçın gerld &Uçler ye 
burjuva politikacıları tararmdan ber iilI' 
LU olanaklan yaıulıırul"",tır. Bu saIdrı
lam .mperyallzmln baıın, yaym, pıopa

landa orpnları dı tam CIZ tatd""'I.
ömetln 17 K_m tarihlnl lafıyan N ..... 
w.k, YKP'nlD "Moako.I'daD ıyda 2 
mllyOD rubl. a1dolIDID U1ımID ..ıııııııı. 
DI (!i" yuıııakUılır, 



YKP'nln bu engelleri aşarak kazandı. 
lı başan antl·komünlzmln yenllglsinl 
slmgelemektedlt. Güçlü bit blUmsel sos· 
ya1lsl. aRIlI�ın Yunanlstan politik yaşa· 
mında kendlsinl göstennesi, Yunanlstan 
halkının emperyalizme baRıınlıl�ın art· 
tmlmasma ve ekonomik bunalıma karşı, 
daha ıyı çalışma ve yaşam koşullan, da· 
ha ileri demokratik haklar ve sosyalizm 
ıçın mücadelesinl güçlendirecektir. YKP' 
nln başarısı Karamanlls Iktidarının gizli 
ve açık faşist güçlerle lşblrliıııne ve geri· 
d güçlerin demokrasiye yönelık tertip

lerine karşı da kesin bır cevap olmuştur. 

Yunanlstan'da blUmsel sosyalizmin güç· 

lenmesi karşısında, başta ABD ve F. AI· 

manya olmak üzere emperyalizmin bu 

ülkeyi dünya sosyalizmine ve Avıupa'da

kı lIerid güçlere karşı bır sıçrama tab· 

tası haline getirme, ODU yeniden NATO i 

nun askeri hegemonyası altına çekme 

planları gözden geçlrilmek zorunda kala

caktır. 

ÖDON VERMEDEN BAŞARI 
MOMKONDOR 

YKP'nin başarısı Avurapa'da yumu· 
şama, barış ve işblrliııı ortamının geliş· 
mesi için de önemli bir kazanım olmuş
tur. Bilindiııı gibi emperyalizm. A vru· 
patdaki yumuşama sürecini durdurmak 
için Avrupa'da bilimsel sosyalizmin güç· 
tenmesini durdunnaya, işçi sınıfı hale-

'" ketini kapitalist sistemle uyumlaştuma· 
ya bel baıtamaktadır. Sosyalist ülkeleri 
ve işçi sınıfı partilerinin enternasyona
list dayanışmasııu bedef alan antl·ko· 
münist ideolojik kampanya ile, iki sis-. 
tem arasında barış içinde bir arada yaşa
manın, kapitalist ülkeler emekçileri için 
yaratt�ı ilerid·demokratik kazarumların 
ve olanakların ortadan kaldırılmasına ça· 
lışmaktadu. Yunanistan'da bilimsel sos· 
yalizmin güçlenmesi, bu girişimlerin 
tarihin akışıyla çelişti�inl belgeleınJş, 
Avrupa'da güçler dengesinin barış, de-

Yunani6tan MUU dolrukJrı görüyor 

makrasi ve sosyalizm güçleri lehine sür· 
dü�ünü göstermiştir. 

YKP'nin başarlSl, bilimsel sosyalist 
harekete "soldan" yönelen saldıraların 
da geçersIzlielnJ ortaya koymuştur. Yu
nanistan'da gericl güçler, oportünlzmi ve 
revizyonlzmi kullanarak işçi sınıfmın 
politik hareketlnl bölmek ıçın bugüne 
kadar en yo�un glrişlmleıde bulunınuş. 
lardır. Son seçlmleıde de YKP'nln bilim· 
sel sosyalizme ve proleter enternasyona
lizınlne dayanan polıtık çizgisine karşı 
çıkan revizyonist akım ve örgütler, em
peryalist ve burjuva basın organlan tara
fından "Avrupa Komünizmi" etiketiyle 
ılisienerek YKP'ne karşı saldırt�mıştır. 
Bu akım ve örglitler propagandalarını 
anti·komünizme ve anti-sovyetizme da
yandırmışlardır, Seçim sonuçlan bu 
propagandarun Yunanlstan işçi mutında 
hiçbir taban bulamad�ını, ancak kitlele
rin politik bakımdan gelişmemiş son de
rece dar bir kesimlnl etkileyebildiııınl 
göstermiştir. YKP ise oylarının ana bö
lümünü işçi sınıfının ve köy yoksulları
nın en yolun yerleşim bölgelerinde top
Imıştır. YKP ülkenln "içinde" de işçi 
sınıfının en ileri unsurlarına dayandıRını 
göstenniştlr. Bu sonuçlar, gerid güçlerin 
ve revizyonlzmln, işçi sınıfı hareketine, 
ulusal sınıılar içinde güçlenebilmek için 
enternasyonalizmden ödün vermeyi öne
ıen arkadan vurma girişimlerinin geçer
sizllRini ortaya koymuştur. Bu örnek 
Ekim Devriml'nln 60. y� kutlama top· 
lantısında konuşan SBKP Genel Sekre
teri Brejnev'in "komünistlerin toplum
daki yerlerinln tanınmasına karşalık sos
yalizm için mücadeleden vazgeçip enter
nasyonalist sınıfsal dayanışmadan ayrıla
rak ödün vennelerinin istendiline" deRi· 
nn sözlerinin canlı bir kanıtıdu. "Korri.i
nistJer toplumdaki yerlerini çoktandır 
devrimci mücadeleleriyle kazanmışlar
dıı. Onların toplumdaki rolünü halklar 
tanımıştır ve bunu geri almaya kimse
nin gücü yetmez." • 

Karamanli6. ''görkemli'' gö .... 
terilere karfın, ger;ciU';n dii· 
melUu.yunda hızla yol alma· 
,mı oy kaybederek ödedi. 

Sedat ' ı n  i haneti n i n  
hesab ı  sor.u lacakt ı r  

Hain Sedo.t mu.tlaka hesap verecek. 1114-
n�tinin cezasını çekecek. Onu siyonist. 
ler de kurtaramayacak. 

Enver Sedat 'ın Kudüs'te tsrail yöneti· 
cileriyle buluşması gerçekleşti. Buluş
manın yankıları ve tartışması sürüyor. 
Ayrıca Ortado�u sorunuyla ilgili yenl 
gelişmeler de bekleniyor. Birleşmiş Mll
letler Genel Kurul'unda Ortadolu soru
nuyla ilgili görüşmeler, Sedat'ın Kudüs 
gerisinin hemen ertesinde başladı. BM' 
d�ki görüşmelerde söz alan ABD temsil
cisi, Ortadotu'daki bütün taranarı "Se
dat 'ın başIattıRı barış girişimini sürdür· 
meye" çalırdı. 

Sedat-Begin buluşmasından sonra Mı
sıı'ın yeni politikasının tçyüzünü ortaya 
koyan bazı gelişmeler de oldu. Mısır hü
kümeti FKö'nün üst düzeyde üç yöneti
cıSlni sınır dışı etti. Mısır'la dilcr Arap 
ülkeleri ve Filistin kurtuluş hareketi ara
sındaki çelişkilerin derinleşmesini sim
geleyen benzeri gelişmeler birbirini izle
di. Libya Mısır'la diplomaUk ilişkilerini 
kesti. 

ANLAŞMAZLıK "PSIKOLOJIK" MI? 

Sedat.Begin buluşmasının ilginç yanı, 
bUrjuva dünyasında zamanımızm en ().. 
nemli olaylarından biri olarak gösteril. 
mesiydi. Türkiye'nin burjuva basınında 
da aynı yönde yorumlar ve delerlendir. 
meler yap�dı. Sedat'ın ısrail'le tek ba· 
şına uzlaşma girişimi. onun büyük dev
let adamı nitelikleriyle açıklanarak övül· 
meye çalışıldı. 

Söz konusu yayınlar Sedat-Begin bu. 
luşmaSlnının propaganda niteliRini orta· 
ya koymaktadır. Sedat.Begin buluşması, 
Ortado�u'da barışla Ilgili umutları ikili 
gö�melere ballamak ve anlaşmazılı�ın 
temel yönlerinin gözlemek amacıyla 
planlanmışttr. Sedat'ın geusine başlama
dan önce kullandıRı şu sözler anlamlıdır: 
"Arap-Israil anlaşmazlıRının yüzde 70'i 
psikolojik, ancak yüzde 30'u öze ilişkin· 
dir." Demek oluyor kı milyonların göz
lerini kamaştıran gösterişli bulllfmalarla 
" psikolojik sorunlar " yumul)atddıktan 

ve giderildikten sonra OrtadoRu sorunu
nun çözümü için bir engel kalmayacak
tır! Böylece OrtadoRu bunalımının te
metinde emperyalizmin OrtadOlU halk
larını köleleştirme amacının ve siyonist 
güçlerin yayılmacı emeUerinin yattılı 
gözardı edilmektedir. Sedat bu tutu
muyla ulusal ve toplumsal kurtuluş mü· 
cadelesi veren Arap halklarını oyalama 
ve 5aptlIma amacına hizmet etmiştir. 

ÇABALAR NEYE YöNELIK 

MıslI-ısrail yakınlaşmasının propa· 
gandaya dönük ikinci önemli amacı ise, 
Filistin halkını ve FlUstin kurtuluş hare
ketini OrtadoA"u sorununun çözümü
nün önünde bir engel gibi göstermektir. 
Dünya kamuoYunda yaratılmak istenen 
görüntü, Filistin Arap halkı ve onun 
temsilcisi FKö dışlanarak Ortadolu'da
ki devletler arasındaki uyuşmayla buna
lımın tatlıya ballanabildili görüntüsü
dür. Sedat-Begin buluşmasının ilk ha
berlerinin yayılmaSlndan�itibaren burju
va dünyasında Filistin kurtuluş hareketi
ni ve FKö 'nü karalamaya yönelik yoiun 
bir kampanya başlatı1mıştıı. Sedat'm 
gezisinden sonra Sudan gibi gerici rejim
lerde FKö 'ne ve FKö üyelerine karşı 
girişilen tertipler bu kampanyanın so
nuçlarıdır. Bütün bu gelişmeler Filistin 
kurtuluş hareketini Ortadolu sorunu
nun çözümünün dışında tutmaya ve so
runun çözümü perdesi aklasında Filis
tin halkını köleleştirmeye yöneliktir. 

AET NIÇIN HOŞNUT 

Bugüne kadar, Arap ülkelerindeki e
konomik çıkarlarının sarsı1maSlna neden 
olmamak ve Amerikan emperyalizmi 
karşısındaki konumJarınl korumak ama
cıyla, OrtadoRu sorununda dolrudan ta
raf gözükmemeye çalışan AET ülkeleri 
de, Sedat-Begin buluşması üzerine lu
tumlannı açlRa vumıuşlardır. AET üyesi 
devletler, Mısır-ısrail yakınlaşmasının 
OrtadoRu sorununa çözüm getirebilece
tini öne sürerek Amerikan emperyaliz
miyle ve siyonizmle çıkar ortaklılını 
belgelemiştir. Avrupa emperyalizmi de 
Ortadolu'da· ulusal kurtuluş hareketinin 
durdurulmasından ve dünyanın bu böl· 
gesinde yeni sömürgeci ilişkilerin sürdü· 
rülmesinden yanadır. Bunun için Arap 
kurtuluş harekeUndeki ilerici ölelerin 
tasfiye edilmesine ve tutucu, gerici güç. 
lerle işbirlilinin kurulmasını ÇalıŞmak. 
tadır. Sedat ısrail'le yakınlaşma &ürecini 
başlatarak, Ortadotu'da emperyalizmle 
daha sıkı bir biçimde bütünleşmeye ça
bşantüm gerici, tutucu güçlere yeşil ışık 
yaKmıştır. 

HESAP VERECEKLER 

Bütün bu olumsuz gelişmelere raL
men Ortadolu'da emperyalizmin ve iş
birliJ<çisi &iyonizmin çıkarlarına bir çö
zümün empoze edilmesi mümkün delil. 

dir. Ortadolu'dıki Arap halklarının 
ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesi 
tüm dünyadaki ilerici, demokrat • ba
rışçı güçlerin desteline sahiptir. Dünya 
sosyalist sistemi bu kurtuluş mücadele
sinin en güçlü ve en güvenilir dostudur, 
Ortadotu sorununun çözümü mutlaka 
dolal uluslararası plalformlarınd" ola
caktır. Sedat türü işbirnkçilerin bunu 
önelemeye gücü yetmeyecektir. Onla· 
rın ihanetinin de heıabt sorularaktır 

YUR(')'('Ş :l!' 1\ , ..... 1\: ' . i .  
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_i _, � ıı. _  .. a1iYo,. KüItılr 

_ dı vnaııin )'0& __ .. faşumi. tiltihu&l . iw$ı .... 
b1I ___ AOCaIr. bu yopıiiı:km o .... yon .. ....ı bir ki_tik ,.ıış. 

ıumo __ ol dı .. ıÇ .. dllN biçimiyle � kooabllmetidlr. 
� __ boşiniatia ko uı pı_ bu ilerl kilit 
Ikıitnılbs .... 1aIr.ı 1tUOaımIaır. siftc içinde YHi demoltntlt kuarumiar tWtike 
........u .. _ demOItn<LIırIa 1OO)..ıiSıIerUı o aIaDdaIr.I başanian da lum 
a. .;;.... __ klo$tiri!mesı atraşma bO::ıda bulu_. Eo tıılarb ve 
,..-çek __ __ iş� sınıfllWl Si,YaSaI �iin verdlti d. ci· 

_ daha bır açıkiıt � ilen DiN mücodelesi iş� sınılının 
sıy-ı __ kop � .  '. zaman demotraıWeşm. dolrul· 
.- lam odmılar atılsa. kiiıiIt aIarıı dı ..."weşir ve yeal boyutlar kı· 
Dar 1'irtJ}�'de 1961 ""'" bunım bir Ometıdlr. t7 Mayıs .,msı IÖ,.,O 
__ oıtarı:ıda L1.P turulrnıış, yay .. bayatmdan butiirı sanat dallanni 
ve kiiItiııWı ller aIarıma itodar bir bpırdarıma, bır earıianma ,&Wnüştür. sa
_ _  � kmdiDi smııIamayrp bw:ıunziai.n ecemenlitıne so. 
__ � tmmayı Iıed� "çı _ılmırı siyasal barelro<i. kültür 
OIPSmıa dı b1ı paspet:ıit içinde yair.iaşır. yeı.na<r IÇık ve beJirıln olma
yu ilm kLILW ymıoe ıçeatryle sosyaiııt, biçimıyle ulusal ve rubuyla da en· 
__ bu .. � '" ilen kuarıımlarıiı bu &mo .. yo..eJilt 
ı...r kiIrNDOUe ta$I OIaaıtJııı nrııUJar. 

lÇEBlcrru: SO Y AUST BIR KULTUR 

KaPıWiSL <o tmdisDdOll 0DCr Celıeıı _ toplumlann kültlir 
boyatma r6:0 tmıOIde -.ıl bir !arklılı,., nrdı. � ıoplum bıçimlerin
de ec- ....rm ltiiIıiinIne klışı ezilea suuihr keadl kilit_nDI bir ölçiide 
de olsa yaş&1p piştırebm,-oı:lardı. Yanı ıki om tiinftl yapı ,örWııyordu. 
Bır y-. e(OIDOD PÇIı!rUı kiiı.iirii, ote yandan ezile. SırUfIarm küllWü. Halk 
_ kmdi c- •• cö.-ı.Dru, <oplımızal deterler lislerııim ve sa
_ ec-ı..m - �'" yopı:abiliyodardL Kapıtali.ım meta üre
ımımo � lı:iiIı.iftI faaliy_ d. bu tür iftcırni.n yasalan içinde ,,,. 
�. ita:pııaimı - - ....... bır meta olarak �. Emekçi SırUOar kiiJtii. 
re! __ o _ alıc:ı dwumurırlad.ıı.r. Bir y-. ecunen 
ıüçler n bir dı _ ,�p biçirnlendJrdıti kiiitliı:, dı,er yanda tiil· 
.- e mabtimı _ .. ecemenloree yıırmlaıı toplımızal deterler sisie
__ .. -. _ye zoı:larwı emoIr.çi sıruOar. 80 toplımızal deRedeı 
__ .- lımW:IOmıi cıotnodan ılişir.llerio detiJ., rnetalar uac:ılıfıy· 
la ıaı.Y>I> mCaIr.. 1muııonıı birer eyiom .....,; baJırıe celrnelıori yolu 
OçıImıPı Hor faaIiYn _ ymıoe celireDJor dıl_ni keadl eyiom irin· 
_ _  .ı..::. _ eyiom .....,; tıaIinde ,orür. Poll1ii !aaliyet lÇUI oy 
... ye.-. eboooaö !aliyet için tülr.ma, .... Caalryeti için ..y;rd din· 
iryıcı .. okııyucudm ....," (LIIıiItim 10)'1 32. sayfa 20) 

_ iw$ı -- _ eıııokçi.led PaS! izleyıd du.rumwıdaıı ak· 
t.I y-.a dlUlUDllDl C� C_o Burjırnzırıın oIindeki bütiıı kltle ile
...... � kUIIamraIr. empou ermeye çabp"ı ideoıOji .. toplımızal de
L- H.emirıo ir.zrlı ",ıkabw-k ıçın öıciaJii bır miicodele ...uıneudlr. Bu ör· 
Ci&Ii lDiıCOdeIedO ıtçi otmfı partiii.niıı ruhi kıqkuaıı blriod dereeede önemli, 
dir. '" Iııçl>ir demoknlik _ partira. yrruıi doldurıımı.ı. Ama kendlne 
_ .... oJaoalr. ideolojik .. kiiIUreI ala.ııı .. ",mit olan _ de -

..... ıl..,.... B mir:adeiryi, yasal .yaal Ö1fılllenmeyi yaprrwn.tŞ bı· 
D tiıkior, _ 'ltiltiır , " lıIIk" ımi _ bulu ..... demeltkrlo ıerçek· 
......-. BIlDiIra b:ıdııitian ıçınde '1uiı." IÖ ... ,eçen _ 
.... cı.. .,-..I (lUP çaIıJıma � demoltlmlir. Buıp, .. nnin yoz 
__ ' � �_ Ir.aqı � �k olarılar k  ... 
di Ye<JOmıi büea,ı� belde ..... işçi otmf ..... Ifyaal horeketindnı kop
_ _  �w. 

tııı: __ _  bu ,..... .,_ &O ,-ı1 OOaYııIiZmin _Iutuniı, 
_ lı:iUekrıııIO moddı ,erek._lerinın'" karş-..ı. ,<ıoınme
.....,. 5ooyalmaa, WıIU ilk ku , .. çek abiair. iIUIoriDi 1_ en i_ 
ıoııı- olcl 1r.aMJaııııfta. Kanımca, _ bılim odarıılan, etlUmcller 
'" ""''''''-- iaıalmdarı iki __ .".....ıaır.ı ',,",ID bu _ yömi i" 
- iijıyi C.--]ruoc!ır "  (1ıIiU D .. ,do • . Yurt y. o..n,.ı 10)'1 6. ayfa 
ıU) Geçebeı de abiair.i çia'ume IÇftUde olan Ir.apitaJlııt topl""", karşı .... 
,... topiıuııDJl uotiıoiul. yelaı.ace nocularımıyor. oya ki bu _lük 
_dı __ oldal a Clb! 1IaemIe .1o almıp 1,loıımolidlr. llorid bır Arııed-

pıa.a olu Mike I>uıdow. _ __  "h .. donf."ıwı Uderi .e 
çiii ABD dea �melr.lor .eu,.or. Yurt ... DiiD,.a·aıa IDD IO)'IIU>da Y" aJan 1- batb bOIiOaıIm de a.ktarmaM yanr _:oıun bu yozlaşına artık 

� " • a.aOeI devı!m' adIanYIa orıoy\anıDalr.la. Halk k'.ı.&p1ı.tJıe. 
ı.,; upot ..".. -IYI lntllırUıl, WIiPbane _ılan i� ç-. 1r.aı:t_, e<aJr1eıo __ � ayn blr  ..... yl lr.olu ..... ,.ı. --- ye OUGLde 1iddot, "fP' -. ABD Ideoizyoaunda en 
", ... Ir.o_ o"" ..... "'. s... F..- ElWIIiMr'ırı25 Ocak 1978 .. y-' 

aa t.e\e'ri"Yon r.>i>!Iwim_ l>w1lht N_u' 'TV y. Ei-reda' odlı ma-

kalesinde ",yle db'or: 'ABD 1.1e\�onu dilnyod. en ıyı ... ç Işlemeye le,vlk 
eden okul dUNmundldll' " 

Bu yodaşma .. çiinım wf ABD'ye öqü detlldir kuşkusuz. Toplunual 
deterlu astemindeki bu çöküşiın moddl temeli YU: Kapitalist ıır.tlm biçimi 
.. onu. doyandıtı öul mUlklyel. Işte bu.un ıçı. bu aI,nda verilen mUoade
le 1osya1lımi lıedel1cmeUdlr. BalımsWık, demokrasi, .,syalizmln bUIUnlutU 
burada da dolNwuyo,. Sosyalist kUltlir de ,ncak ıosyaliıme ıeçı,ten aonra 
mümk\lD olacattır. KapllallJl ıır.tlm ilişldJed ıçınde ne kadar elkln ve b" an· 
h blr mücodele veriline veriwn. Işçi sınıfının ıosyalist kUltllrU yeıednce oluş· 
tllNla.mu.. Ancak bu otıu. burjuYUiye kuşı ldeolojlk ve külıiftl mUcadelenln 
ihmal edIIebile«tl ... ucuıuı ,ötUnnemeUdlr. Burjuvadnln emekçi ... ı!lar U. 
ıerlndeki yo' kültür ve toplunual de'.,Ie, sistemi baskısını kır,bllm_k veyı 
e . ... ,dan eıkisinl uallabllmek için ıdeolojık '" kUlılirel mUcadele eri_I_ne· 
mu bır cö",., oluü dUNYO'. Sosyalist külIlir Insanın Insanca yaşıyabildiRi. 
blrblnyle Itardeşce ilişldJe' kurabildltı ve klşiliRiyle berabe, yelene,lnI se,· 
_çe ,eUştlreblldlRl blr duı.ende, yanı IosyaIisI düzende oluşup geUş_blll,. 

BIÇIMIYLE ULASAL RUHUYLA ENTERNASYONAUST BIR KULTUR 

Uluslar \arthsel sürecin belirti blr döneminde ortayı çıiı.mışlardır. Yıni 
ulus, \anıı.eı ve ....".,1 blr cuçekllr. Blr sınıl temeU üzerinde. burjuvadnln .e 
kapılalizmfıı ,..,şlrnIyle ortaya çıkar ve ,eUşir. Sınıl ... toplumun kUNIUşuyII 
da oıudan kaybolacaklır. faklı sınıl ... toplumu. kllNlmasınl kıdar bu .... 
nel , .. çeltUt bilimsel ansyalistle' ıçın önemini kONt. Ulus ,erçeRlnin �di. 
ma\eryIIlst olrıuıyan blr ı.ezdir. Ulus gibi ulusal kültür de nesnel blr ,e,çelr.Hk. 
\ir. feodalimıe karşı mucadelesinde kapllallzm. ulusların kuıt&ncısı ve ulusal 
külltinin C"'ştinciıi ık .. emperyalizm dönemine ulusian ve onların kUlıürünU 
ezen '" büyük ,üç baUne ,elmlşlir. Buıuı karşılık ulusı.H'lltilnl;ıtU ve ulusal 
kiillllrü koruyup geUşlire<elt olanlar. ışçi sınılı ve emekçi hallr. kltleleridir ar' 
tık. falr.a1 ulusal lr.ültür de durııRan delil, Iletlemeye ve geUşmeye IÇık olma· 
lıdır. Bat ... blr blçlmd. ulusal kültüre sahıp çıkılamaz. Maddi koşullar. yı· 
şam kO$L!lan o deoli CarItlıJaşıyo, kl bu yeni moddl lemel üzerinde ulusal Ir.üi· 
t.uıwı birçok yönü eskimIş blO'. Cine'de ulusal kurtuluş savaşının önderi 
Amilcar Cobraı bu konuda şöyle dlyor: ''bize göre kUltürel direnl,ımlz yanrlı 
ve yapıCl olanı sak.lamaIı. fakl1 bu yapıluten de giysilerimizi, yeme içme alış
kanlıIr.lanmın, tlirkü aöylem. ve dans etme biçimimiz! ve özellilr.le do,ıyla 
olan ilişkilerimizin biçimi ai .. balta birbirimizle olan Wşkilerimizln biçimi· 
ni d. yavaş ya", det"llrmeOyiz. Bilim dışı, bilimden uıak olan berşeyi 
kültüriimiiıden aökilp almalıyız, benüz bugün olm... bUe yarın muUül. 
Şayet iyi çal"ınair. yum bu mümkUn olıcattır." Blr UI",", kendl lr.illıüründen 
daba ıyı biçblr t<Y taııı\amaı. Ozlemlerial • ..,vdaluın� öfkelerini bulunız kül· 
üır:terind •. Oqlirco ,elişme olaıuıRı bulmuş bütiln uluslaım yaşamı blrblrinden 
zencin ve renItU bin, kullür badnesidir. bin, külIlir miruıdır. Her alanda ol· 
dulu (ibi küllür alanında dı a1h1lizmden uıak olın I,çl ıınılı. hlçblr ülkede 
küllür mirasını �e\meı. O ınirastan Ileriye dönüir. blr anlayışla yarularur. 

Ulusal külltinin ceU,mesinl önleyen bUWn engelle, ıncak aosyaHIIl bl, 
diızende ortadan kaldınlablllr. Çok uluslu bl, ülke olan Sovyelle, Bı,ıılln· 
deki büıün uluslar kencü dillerinden ıelenek göreneklerine ve (olkloduma kı· 
dar lr.ü1tiiderini ö74Urce ,eO,Urme ol&nlllnl kavuşmu,lardır. Oy .. Çarlık "". 
monınd. bu uluslaım ulusal biUndnl YOkotmek ıçın he, tUrlU bulr.ı ve zulüzn 
denenml,U. Sosyaiizmin kUNtmasıyiı bu uluJlar Ir.endi dWerinde öR,enlm 
yapma, folklortumı geliştirme halr.lr.ına ahip olmuşlardır. 

Işçi edı ve ıım çallfOJllar.yani bilWn emekçi sınıf ve tabalr.alar ken· 
dı ulusal kilJlialmnl unginl"tirip ceUftlrirlerken dlle, ulusların kIBtUrledne 
de, kendlnlnkine yalr.ın 01= olmuın. il&L duyar ve .. yeı beale,. Zılen başka 
uluslaım .arlılına .. Ir.ülıürüne .. y,�ı olrıuıyan blr ulus, kendl ulusal .arlılı· 
nın 'e lr.ilUıruniın cerçek anlamıyla bllindnde deRUdlr. BlUm .. 1 IDsy.u.ue" 
bW.Wı uluslaım b,,",ç� bır şeklde blrblrlerine ylltl .. malarının mUcadeleslnl 
Yem. SSCB lçınd kl uluslaım IlItklled bu ıçıdan da önemlldir ve aosyaliz. 
ml., bidun uluıiann b,,",ç� blr şekild. blrblrlerine yalr.l .. malarını çıbuk. 
\aşlırdılıru .e onlann Ir.ayıuıflrl&llnl haıırladlRınl ,österlr. Uluolararuı küıtUr 
aI"veri4l.bem YUDlUflmayl Wkıda bulunur, hemde ulusların blrbl,lerinlnçok 
detJ4lk ye renIr.ll lr.ülwrbadne�dnd.n yuatlanr:nalarının .. Rw. 

Sosyalizm b14Un lilIr.elerde kurulUD". lek blr dUnyl ekonomiJI de olu· 
şaealr.tır. BOyle olu ... topralr. lULL\1In aıılarnlaruıı yltI,eeekler. halklar an· 
ıında maddl .e kül1üre1 all4Yerl,1b artmuı onları daha çok birbiried .. yü· 
Iaşlıracalr.tır. O ıarrwı uluzlarlr.andld1llerlnlrı yanıma, W,kilerln Ir.otaştaşlır· 
maIr. ıçın erıl8rwyonaJ bır dlUn ıeretlnl duyacalr.lardır. "8a dU IDn d __ 
uncın bır dU olacattır çilnIr.U çe.ıtU ulusaJ ıIIIIerIa y .... yavaş olu',,,, kay' 
rı&fOWIJ>CI.On dolaeair.tır." (r061 .. " Feı..ı...ıa Tomol lıuı.t, Soylı .18) 
Uluıiann oıtodan lr.aJIr.mUı _nde orlalr. bır tiiiio birlik'" orlalr. bır klldlr
dı olUflrlOyI başIo)raeair.tır. Biçimiyle ui ...... lçn,tyI. IDIY_ kilWrlerlo 
iy'" Y. �k oruk dUle Ir.aynaşmolanndan hem biçim. bom IQIIIllylo IDIy&' 
JIJt kil"" olu acülır 



Onceki yıllarda "ıllıı""" "EI Kapısı", "Nereye P,yidar?" ve "Ortak" 
adlı oyunlarıyla tanıdığımız Bilgesu E",nus'un "Ikili Oyun" adını taşıyan 
yeni oyunu geçtiğimiz giinlerde ıstanbul'da Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelen· 
moye başWıdı. Maclt Kopor'ln sahneyc koyduğu oyunda Genco Erkal ve 

"ikili Oyun" 
yaza.rı 
Bilgesu · 
Erenus ile 
bir konu,ma 

Kemal öZER 
. ---------------
Ikili oyun ilk bakışta. IUUtalıklı bir 

ilişkinin .rgi�nmui. Oyunda tipik ola
rok vmlen kişiler için telt çıkı, yolunun 
ıiytuileşmek, ıiyOlOl eylem biçiminde 
vurgularıdılı .öylenebilu mi' Sizce bu
nun naM' temelleri nedir' Sergilenen 
ıli,kittin kurtulu,u ayalOl �ylemle ge� 
çdleşir mit 

Soru bütün Yürüyüş Dergisi okuyucu· 
lan oyunu görmÜljcesi.ne düzenlenmiş. 
Izlemeyenleri dÜ!jünerek, daha küçük s0-
rular üretip bir kaç açılllamada bulun· 
mada yarar var. 

Kimler arasında geçiyor sözü edilen 
bu hastalıklı· ilişki? Bir kan koca bunlar, 
ikisi de yüksek ölrenimli. Ellimleri, yö· 
nelişleriyle genelde' ilerici aydın tanımı- ' 
na giriyorlar. Kadın bir bankada ÇalıŞı· 
yor, erkek üniversitede öltetim göi-ev
lisi. 10 yıllık evliler ve' bir çocuklan var. 

Onlan içinde bulunduldıın bu Ilerici 
aydın çizgisinde bocalattınp, izleyende 
hastalıklı bir ilişkinin kişileri Ç$Şunl 
yaptıran1bangi yanlandu'? 

Bu iki kişi umulmaz bir dengenin pe. 
şindedirler. Terazinin bir gözüne şartlan
mışlıklanm, rahatlanna dÜşkünlüklerini, 
eksen olma, kendi adına davranma tu� 
kulanm, korku ve evha.rolannı, yani bi
reyciliRin bilumum hudavatım doldur
muşlardır. Tıka basa hem de. öteki göz. 
de ise, toplum üstüne ,toplumculuk üs
tüne, ortak.laşacılık üstüne, düşünüp 
duyduklan, okuyup ölrendikleri. IYI 
niyet, vicdan ,akıl, hiç bir şey yetmez bu 
terazlyl dengede tutmaya. IUa da denge· 
de durmalı diyen de ikili oyunlara "lı· 
nacaktır çaresiz. Hele bır bastırma, hele 
bir yıldırma dönemiy.. yaşanan, Ikili 
oyunlar binbir dereden Lu ge!irmelene, 
kaçışlar, avutma1ar, şqırtmacalar, sap
malar, dönmeler, dikenleşmelerle uzar 
gider. 

Dostlar TIyatrosun .. oergilenen lklll 
Oyun 'da, Işte böylesi kalın bir çizgideki 
bastalıklı lIişkldir·söz konuıu olan. Yok· 
sa bu salıtlıklann, oyun kişilerinin şu 
ya da bu özel durumlanndan, şurda ya 
da burda çalışma1anndan, aıle çe.,.le· 
rinden, yıprarunış .evllllklednden geldi· 
llni ıllan dÜ!jünınek yarultıcı olur. 

Soruda ilk bakışta dense de, hasta· 
lık1ı bır lUşkinin sergilenmesi tanımı, de
rinlemesine bir yorum getiriyor. Biz bu 
ara epeyce karşılaştık bu ilginç tarum· 
la. IId ayn kesimden Iletildl bize. Blrlnd 
kesim, kendı hastalıklanyla baş etmiş, 
deli,me gücünü yerinde kullanmış, ör
gütlü sosyalist aydınlardı. Ve bu denU l
kili oyunlann artık açık açık sergilenme
sinden yanaydılar. öteki kesimdekiler 
Ise hala Ikili oyunlardan kurtulmamış. 

lılın tepkisine dÜ!jüyorlar, cılız kaygılı 
bir özsavunma ile ikili oyun kişilerine 
hastalıklı kişiler deyip, böylece kendı· 
lerinden ötelediklerini sanıyorlardı. 

Biz Ikili Oyun 'un kotancılan, Ikili 
Oyun 'u hastalıklı Ilişkilerin sergilendı· 
li de�il de, seyircinin bastaiıkiı ilişkile· 
re karşı aşılandılı bir oyun olarak dü· 
şünüyoruz. Mikrobun en azgın, en yay
gın oldu�u bir dönemde, uzaktan yakm· 
dan bulaşmak ibtimali olan herkes için. 
Umutsuzlanınak, yılınak adma delil, 
iylleşip ço�almak ıçın taru tamına. 

Oyundaki kişilerin siyasileşmesi soru· 
nuna gelice. Biz İkili Oyun 'un kişilerini 
oyunun başından sonuna deein siyasi
leşmenin dışmda dÜ!jünmedlk. Oyun 
süresi içinde siyasilikleri gerçek rengini 
buldu yalnızca? Siyasileşmenin dışında 
kalmanın olanak.ız oldu�u ç�ımızda, 
bu iki kişi, kaçışlanyla, edilgin tutum
lanyla, karşı olduklan egemen güçlerin 
ekme�lne y� . olup sürüldüler. Siyasi· 
leşmenin dikalasıdıı bu da. Devrimci ha
reketin içinde olarak, siyasileşrnek ise, 
güncel somut görevler üstlenerek ger
çekleşir. Bunun için de bireyciliein saf· 
ralanndan annmak gerekir. önce. özve
ri, yaratıcı güç, yürek, bilek gerekir. 
Yoksa, Ikili Oyun 'daki gibi, berkes bi· 
raz da kendi hayatım yaşayacaktır o 
zaman... Vişne çürüRü oje&er, aslında, 
her neyse, Pavlovun köpeRi, ve dışar· 
dan bakmalarla .. Egemen güçler tarafın
dan bilgiize! yenip yutulana kadar. 

. ---------------
Oyundaki kişilerin işlerine bakışı ü-

zerinde uzun uzun duruluyor. Onlorın 
işlerine bakışı, toplum.ıal konumları. ki· 
şUeI bunalımla" açılındGn bu denli be
lirleyici midir' 

lkiU Oyun 'daki kişilerin Iş yerlerine 
bakıŞl, özellikle erkeRin gelişthinek iste
diRi güdük bir yöntemden kaynaklanı· 
yor.Çevreye ve olaylara dı,ardan bak· 
mak yöntemi bu. Bır kaşı hafiCçe yukan 
kalkık olan bu bilgıç yöntem,kendinden 
başka de�er tarumazların üretııli, ku· 
rumlar, kurallar, deRerler, kavramlar ve 
Calan filanlar üstüdÜl. DikkatU .. bakar· 
sanız, alzı ıyı ıar yanan·bu olgun ve par· 
lak adamın ardında salya sümilk bir ço· 
cuk glzlenir. Kabahatı, sorumluiulu her 
an başkasına yükiemeRe hazıı, .en a&
lansın sen kaplansm diyecek bir avutu· 
cu bekler, bu koca çocuk. Bulamazsa, 
o zaman da kendi lendine yapar bu işI. 
Hani pek boş bulunmaya da gelmez 
karşısında. Yanlışı allayıp pullamayı, 
göz ve gönül boyasını pek Iyi bilir. 
Bir de Ikili Oyun'un erkek kişisi gibi, 
yaratıcı gücünün son kahnlılannı da 

. _ _ ______ _ _ ... _ ' __ 'T ... A�""' '''''''.''' _'' 

Meral Onuktav rol aldılar. Ozelllkle tatllhlı IÇ«Ik ve sorılledlll lBtkiler IÇi· 
sından dikkati çeken, seyredenler arasında çqitli tartı,ma ve eleıılfllere 
yol aç,n, geniş Ilgi derleyen yapıt hakkında y ..... 'N yönelttiilmi . ....... 
ları ve yanıtlarını aşaııda sunuyoruz: 

"ıkili Oyun "dan bir ıohne 

''Dışardan Bakmak" yönteminin sunu
luşuna harcarsa .. Bir de bakarsınlZ ina
Dlvermişsiniz ona. ''Yahu yalan mı bu 
söyledikleri, nedir bu çektilimiz, şu 
başımıza gelene bak" bile demeniz 
mümkündür mesela. O zaman da gerçek
ten vay başmuza gelenler. Sokaklar, 
kuyrulunu tramvay çilnemiş aalanlar
dan geçilmez olur bir anda. Bunu önıe
mek için belki de , IkiU Oyun 'un bazıla· 
rına göre beklenmedik bir şekilde blti· 
şi, şaşırtma verişi, lkili Oyun kişisine 
karşı zayıflıklarından ileri gellyor. Ku· 
ramlara da dışardan bakıldıRı kuldacı· 
başılar üçleşti sahnesinde bile aymazlık· 
lan sürmüşse eeer, birden öylesi bir tu
zakta buluyorlar ki kendilerini, bir de 
bakıyorlar yanlarında Ikili Oyun 'un ki· 
şilerinden başka kimse kalmamış. O za
man zorlu bir hesaplaşma başlıyor ister 
istemez. Alçak gönüllü açıklamalardan 
korkmayan seyircilerimizin söyledikle· 
rinden biliyoruz bunu. Oyundaki kişiyle 
özdeşmenin, oyuna gelmenin telaşı, 
utancı, oyunda çıktıktan sonra bir uzun 
süre de izliyor onlan. Evde, işte, okulda, 
nerde olurlarsa olsunlar, bir sözcükte, 
bir tutumda, bir susmada, bir savunma
da, eskisinden daha sık yakaIayıveriyor
lar kendilerini. 

Oyunun yazan ve Dostlar Tiyatrosu' 
nun da gerçekleştirmek istedi�i buydu 
zaten. 

. ---------------
Kukla oyunu e.p';'i içinde .unulon 

Amerika, Soııyetler ue Çin eleştiriıi, .u· 
nuluş biçimiyle, konunun ciddilili ka,... 
şuında ,eyirci açılından aaklneGlı bir 
durum yaratmıyor mu' 

İkili Oyun 'un erkek oyuncusu, "in
unlık adına oynattlRı üç baş kuklacı" 
sahnesinde bu kez de kapitalizmle sosya
lizmi ıynı keCeye koyma yanlışlı�ına dü· 
şüyor. Böylesi çarpık bir özdür, o sahne
nin sunuş biçimini gerçekleştiren. Bu 
yanlışı sahnelerken, pek de ciddi kalına· 
mazdı S81)Jyorum. Bu nedenle oyun sü
rerken oyun kişilerinin gltglde .. la 
kaymasıyla ilgili gerekli sinyalieri alanlar 
için bu sunuşun hiç bir sakıncısı yok· 
tur. Boş bulunmuşlu için ise, oyun son· 
ruı, kendileriyle hesaplaşacaklan en ö
nemli noktalardan birini kapsar bu sah· 
ne. 

. ----------��-
Oyunun g�lif;m ,üreci içinde, kadın 

,ürekli rahatıız olan, sorguya çeken, he
,apıaşma epilimi gö,teren kişi' oldutu 
halde, bitimde kendini rahatsız eden 
şeyleri kabul eden bir insan durumuna 
geliyor. Oyunu çeşitli toplumaa' ko· 
nurnda kişilerin (aydın, yarı aydın, işçi, 

ölrenci v!J) izleyeceiini dÜfiinerek bu 
ıonuçla oyunda dile ,etirilen ilişkiyi 
yetereince "mahkum" ettiliniz ileri 
sürülebilir mit Ke.in bir çözümün deme
yelim oma. "yirc; öniine çıkarılacak 
köklü bir seçene'in üzerine Jaha (azla 
balılması gerekmez miydi' 

Her ne kadar karşıttnış gibi göriilleler 
de, Ikili Oyun 'un kadm ve erkeli, birbi· 
rini tümleyen kişilerdir bu ikili oyun· 
da_ Erkelin nereden çıkıp nereye yu
d�ını sahne üzerinde daha kolay izle
riz de, kadlD daha güç ele verir kendini. 
Bildili, duydulu bütün dolrulan urala· 
yarak yapar bunu da. Çok dost ahbap ri· 
ca etti bize bu konuda. Kadının sızlana
rak da olsa kendi sonunu daha bir gecik
tirmesi, kimi seyircide onunla özdeşip 
rahat etme gereksemesi duyuruyor. 
Oyunun sonunda kadının gerçek çizgi
sinde donuşu. önlenmez bir düş kınk11� 
Rı yaratıyor onIarda. ''Yahu'' dıyorlar, 
"hiç de�ilse kadm bütün bu bildikleri 
aşkına kurtanlamaz mıydı sonunda? 
Tüm karşı ÇıktıRı yanlışlara dönÜ!jmesi 
haktan reva mı yani?" 

Oysa Ikili Oyun'un kadınının ikili 
oyunu da bu işte. "Yalnızca bilmek ye� 
mez. karar verip davranmak gerek" tili
ni bile biliyor ikili oyunun kadını, ve 
davranarnıyor bir türlü. Hani oyunun 
sonunda ikisinin dansa dunnalanndan az 
önce birkenna çekilip dense ki ona, 
"Hadi üzülme, işte devrimci hareketin 
içinde olacaksın artık. Güncel devrimd 
görevleri başlıyor." Kimbilir ne kadar 
çok bahane bulurdu ayak üstü; o�lunun 
sütsaatiyle, kolej Ilnavı haztrlıklan dı 
dahil buna. 

Dost ahbap boll,1asın bizi, ikili oyu· 
nun bu akışı içinde, ikili oyunun kedı
nının da erke�inin de başkaca bir çaresi 
yok, dansedecekler, oyunun ıonundı. 
Böyle bir son da, Dostlar Tiyatrosu se
ylrcisi ıçın (aydın, yan ayd.ın, işçi, öı· 
tenci vb deniyor &oruda) aanınz yelerin
ce güçlü bir ıaecenelin vurgulanınasa ve 
hat,Ia kesin bir çözümdÜl. 

İkili Oyun'un ıonu için kimilerince 
geliştirilen busuiyet gıllba biraz da, 
dans etmek eylemlnin fazlaca abartık 
oluşundan ileri geliyor Sona itirazı 
olanlar delişme güçlerini içlerinde tıŞI
mıyorlarsa eRer, onlar da dans elmeyip 
burç biUmini seçsinler o zaman, mutfak 
bilimi ya da. Herhalde bu yaştan, bu 
baştan sonra, oturup da ruhcululı baş· 
layıcak halleri yok. Hiç de�ilse bu burç 
bilimi ile mutfak bitiminin yabancı adla· 
rı da var, sonu "Ioji" diye biliyor. Kim· 
bilir belki, durum vaziyet, "bir kaş ha· 
fifçe yukarı kalkık bir biçimde" bir su
re daha idare edilir böylelikle. 
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t nlC elediye anlay.,. 

a i I�-acaklır 
1977 ÖNSEÇIMLERINDE ON SEçiM KURUMUNUN NASıı lşlEDIGINI GÖRDüK. TAM ANLAMı 
ILE HALK ISTESE BILE "BIZE NE BIz BILDIGIMlzl SEÇERIz" HAVASı EGEMENDI. TEK TOp· 
lUMCU GÖRüŞ YAYıLMASIN. VERlEŞMESIN. KÖKLEŞMESIN DE NE OLURSA OLSUN HAVA· 
Sı. BU NEDENLE 1977-1981 BELEDIYELERI HALKıN. KENTLININ DEGlı TOPlUMCUlUKTAN 
UZAK PARTilERIN VE DElEGElERIN BElEDIVElERI OLACAK GIBI GÖRüNÜYOR. BU ILK VE 
TEK DENEVIM DE DEGIl. NE ZAMAN HALKTAN YANA BAŞARILI BIR UYGULAMA ÇABASı 
GÖRüLSE. SISTEM HEMEN BUNU BASTıRMAK IçiN ÖRGOTlENIR. VAPI. DüZEN SORUNU BU. 

'to Beledi)'ecililt onJoy'f.nızdaki tunmi nasıl d� 
lerümdiriyor.unuz r  

'* Bizde belediyeler merkezi sistemin zorbrTWI 
ve bm vermesiyle kurul/TlJş, di�er deyişle kentli 
nüfus g ... ekJindl�i için değil. """kezi id"e öyle iste
dili için oluşmuş yerel yönetim örgütleri. Tıpkı Ion
Q örgütü &ibi. Binı dıı bu nedenle bel<diyeler bir tür· 
iü merkezi yönetimin 'ftsıyetinden kurtulaJTWnltlar, 
Iwrtulmolm I .. enmerriş. Vine bu nedenle bel<diyeler 
yılIM yılı Dikey; yönelmei< Için benimsenen � .. emle
ri" kentaerdeki iıyraw-ı olrn..ışlar. 

1930 yılındıı Çrk>rtlliUl bel<diyeler y;msı devrin 
yönetim ve kent .. "Iıyışlnl yansrtrrası ıçısaıeb" çok 
ilginç. Belediyeleri kentin terrizJiğinden, kentli nü
fusa henüz kentleşme gjreci başlamamış olduiuncb.n, 
kent kökenlilere dıılu .. lut I"� koşullMı 1"""1-
masınd ... " sorumlu tutuyor cb konut gibi. eğitim gibi 
kentte tüketilen m,ı,llinn üretimi gibi toplumsal içe
rikli hizmetlerin seçimini ihtiyari (seçmeli) bırakıyor. 
Kısaca batıda gerıştirilen "güzel kent", "yönetfmin 
ıylUSI kent" anlayışını getirmek ve yerleştirmek ini· 
yor. 

1950'lere gelindi�inde ise. kentleşme olayı .rtık 
oluşmuş ve yerleşrriştir. Özellikle büyük kentlerin 
çevreleri gecekondu kuşıklırıyla çevrilmeye başlamış 
eski kent dokusu yeni gen:k.sinmelere yanıt veremez 
duruma gelmiştir. 

Bu dönemde belediye anlayışında cb. bir değişme 
hemen görülür. Yalnıııca bir park yapmak, sobldan 
temiz tutmak yeterli olmamaktadır. Gec.ekondul�r bü
tün "istemezük" söylentilerine r.ı.ğmen bir düşük üc.
retli çalışan ve oy deposu olar.ı..k görüldüklerinden, ye
ni belediye anlayışı gec:ek.ondu için en alt düzeyde de 
olSl kentsel hizmet gawrüp bunları hoşnut eden bir 
içerik kaunmlş"tır. Kent kökenliler için ise, büyük 
meydanlar, geniş yollar yapılmış, "imarcı belediye" 
bvrımı gelişmiştir. 

1970'lere gefindiğinde kentlerde artık köy ki). 
kenli kentli nüfus, kent kökenlilerin sıyısını aşmıştır. 
Toplum çeşitli etkenlerle büyük bir dönüşüm. deği
şim süreci içine girmiŞ"tir. Kentli nüfus için üretilen 
hizmetler gerek nitelik gerekse nicelik olarak yetersiı 
kalmış, toplumdaki birikim, yeni bir belediyecilik .in
Lıyışının yeşermesine neden olmuştur. 

tr N�dir bu yem bel.tdiyecilik onkrylfın," temel 
özelli'i' 

• Yeni belediyedlik anlayışının temel özelliği, 
toplumcu difnya görüşüne dayanması, belediye baş
kanlarını baş..,..1ı, başınsız, becerikli, beceriksiz, yol 
I"p" • •  u getirdi i" dıı getirmedi diye de�erlendirmek. 
ten öte sınıfSli içerikli bir eleştiri getirmesi. Bu nok
adıı toplumun en doğ.ı çefişki� ortal" çıkıyor. Be
lediyelerin yapı olır.ık vlr olan özellikleri toplumcu 
bir uygulamayı sınırlıyor. Bugünkü belediye, lapitalist 
toplumun be1ediyni. Bu yüzden de işlevleri temel 
kentsel altyapı sağlanması, kentsel hizmet üretimi 
imM denetimi. kentlinin gOnlük gw gereksinimlerini 
kMŞllayMl ekonomik kesimin kent içindeki eylemleri-

ni düzenlemek ve denetlemekle sınırlı kalıyor. Daha 
doğrusu kalması için hem merkezi yönetim ve sosyı� 
list olm.l"n tım �y ... 1 pırtiler. hem de belediyetilik 
yapıları ıorluyor. 

Ama ülkede kapitıliunin gelişmesiyle görevler ve 
işlevler de değişiyor ", belediyelere y.sıdıı ihtiy"; 
ol .... k gösterilen görevler ve dıılu başk.lırı d. yükle
niyor. 

1) 1973-1977 dÔMminde bu eJr ıöreu�r noaıl yo
",unlDnd .. yeni b�lediyedlilt on.loylf' n� denli ben.im· 
"nip uyıuJarruıya yon.ııd,r 

.. 1973-1977 döneminde bir iki� dışard. bnh 
i� .. bütün büyük kentler sosyal demok .. t belediye 
başk."lırınQ yönetildi. Bu doğal olarık bir ... 1.,," 
d�il. Büyük ve küçük kent belediyeleri ..... nd. 
önemli ideolojik f.ırklar .... dır. Küçük bel<diyelerin 
yerleşmeleri kademelenmesindeki yeri hemşehrilik 
gibi yöresel göriişla-e güç kazarxilrır. Bunun yanısıra 
siy.sıl ideolojilerinde de bDyiik farklılıkı.,. gözlene
bilir. 

CHP'li belediye başkanları. bDyük kentlere hazır· 
Iıksız gekliler. Belediyecilik anlayışının değişmesi g� 
rektiğini biliyorlardı, ama bu değişmenin ne yönde ve 
nasıl olacağını bilmiyorlırdı. Ayrıca partilerinin bele
diyelere ilişkin bir yorumu, bir değerlendirmesi ve 
hatta önerisi yoktu. Bu konudaki var olan düşünceler 
de sosyalist olmoyan diğer pırtilerinkinden hiç de 
f.ırklı d�ildi. Bu nedenlerle bOyük kent belediye baş
kiUlIMI giden dönemde y.lnız bldıl .... BaşarılMı. Çı
kışları hep birey",1 k.ldı. En bDyDk destekleri halk. 
hizmet etmeye çalıştıkları kentnler, en büyük köstek· 
leri de merkezi yönetim ile kendi partileri, partillleri 
oldu. 

Ne yapmak istedi bu adamlar ve istediklerinin ne 
kadannı yaptılar? Önemli soru, bu. Üretici belediye 
bvromı bu dönemde ye<leşti. Kimi büyük kent
te topmlar kamulaşurııdı Konut üretim beledi· 
yenin birincil görevıeri CInStlU, alındL ızmit, Anla· 
ra ve Kayseri gibi kentler bu konuda geri dönülmez 
adımlar attılar, ama. bunlardan yalnızca Izmit'inki 
somutı.şıbildi. Örneğin ISWlbul belediyesi ilk kez 
mal �ığını sıpuyıp, mallarının Çıkar gruplarına 
.,...1 yağmo edildi�ini gördü. Anbro belediyesi değeri 
devletin bütçesine yıklaşan mal vırlığı karşısında yal. 
nıtta LS milyon liralık bir gelir gğbıdığının f-ırkına 
.... dı. Adını'da da benzer bir durum değiştirilmeye 
çalışıldı. Bazıları kentlerde oluşan rMltlMI kıırma,nın 
tek yolunun üretmek olduğunu gördü ve savundu. 

Hepsinin birleştiği bir nokU oldu. O da kentle
ri kendilerinin i" da kentlerde I"ş.yan büyük çoğun
luğun değil . ..  yıl"ı u ıma gilçleri çok grupı"," yö
nettiği idi. Tek tek dııvruımık zorunda bldıklırı için 
bunu k,rMn.dll .... en büyük b.şarBlzlıkl,,1 d. bu ol. 
du. Yoksa, merkezi yönetim yardım etmese de kent. 
leri belediyeler biçimleyebilir. ırsıı • .,.kDlasyonunun 
kötü etkilerini oluşan değerleri tek ... toplum. dönüş. 
türer�k hafiflelebilir, konut üretiminde yeni, ileri tek. 
nolo)ıler daıeyebilir, ana tüketim m�larınl kendileri 
uretip d.ğıtıbilirlerdi. 

tr On "çim ıonuçlaruu na." de,erlend;';yo,.. 
.unuz' 

• Ön seçim kurumunun en ilginç yanı halkla 
birebir ilişkide olan ilk kademe demokratik örgütler 
diye nitelendirilen belediyelerde kentin gerçek yöne
timinde bile, yönetidiai, belediye meclisi üyelerini ve 
başkanı lulkm seçmemesi. Bunu 1977 önseçimlerin
de bütün açıklı�ı ile gördiik. Tam iUllamıyl. halk iste
se bile "bize ne biz bHdiğimizi seçeriz" havası yaygın
dı. egemendi. Tek toplumru göri1ş yoyılmasın. yerleş
mesin, kökleşmesin de ne olursa olsun ha.V3SI. Bu ne
denle 1977-1981 belediyeleri lulkın. kentlinin değil. 
toplumculukan uzık ... rtilerin. delegelerin belediye
leri ol.cak gibi göri1nüyor. Bu ilk ve tek deneyim de 
değiL. Ne unwı halktan yorra başarılı bir uygul,,"a ç.
bası görürse, sistem hemen bt.llu bastD'mak için örgüt
lenir. Yapı, dÜl.en sorunu bu. 

tr 1977·1981 döneminde toplumcu belediye on· 
laYlfın," yoyıınloflTlOJ'ında. yerleşme';nde bir dulUlr· 
lorruı olacak m,' 

• Tam tersi. Birkaç çıkarcı istedi diye toplum· 
rul .. geri gitmez. Önümüzdeki seçimlerde de bazı par· 
tilere h,jllkın gereken dersi vereceği kanısındayım. Bu 
korku nedeniyiedir ki seçimlere bir gövde gösterisi, 
bir çeşit güven oylaması gibi bakıyor hem CHP hem 
de MC partileri. Bu durumda vatandaş ister istemez 
bu ikilem içinde oy kull.""",k zorunda bırakılıyor. 
Kent6 toplum her zaman ileriddir. Yukarıda sözünü 
ettiğim ders bu nedenle biraz hafif o labi lir. Diler bir 
anıztımla, seçimlerdeki başarı partilerin prog�mlan' 
na ya dayöneticilerine güvenoyundan çok, kentli ileri· 
ciliğinin bir sonucu olacaktır. Kanımca bu unutulma
malı. 

Toplumcu görüş belediyelere bir gereksinim 
sonuru girdiği için 1977-1981 döneminde tüm cnge� 
lemelere lurşin yaygınlaşacak, yerleşecektir. Örneğin 
ızmit IQlkl herlulde konutlarından v;ugeçmeyecek. 
Ankara halkı Batıkent'in ve gecekondulan dağı .. ıa· 
cık kullan"", hıkkı belgelerinin encamln! yıkınd.n 
iıley�k. Gecekondularda yaş.y.n işçi sayısı çoA'� 
dıkça sendikalar yerel yönetim sorunlarıyla. uinşmık 
zorunda kalacaklar. Daha ön�mlisi bızı kentlerimiıde 
belediye meclislerinin y.plSl ız d. ol .. değiş<cek. çı
Iışanlır, işçiler, emekçiler de meclislerde temsil ediı,. 
cek. Zaten gerçek çözüme ancak bunların yyıl,rının 
artması ve yaşadıkları kentleri onlMın yönermt�YIc 
varılaca.k. 
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