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ODTÜ'DE GERiCi GÜCLERiN 
i 

ODTü'DE CEREYAN EDEN OLAYLARDA, FAŞIsT MILlsLE· 
REN HUNHAR SALDıRısı AYAN BEYAN ORTADA IKEN 
"öGRENCI DEKANı" VE "ILERICI" KOREL GÖYMEN'IN 
SALDıRıYA UGRAYAN öGRENCILERI SUÇLAMASI,ILERI. 
cl GÜÇLERIN BOYÜK TEPKISINI ÇEKIYORDU. 

PLAN LARı BOSA 
i 

CIKARILACAKTIR 
Garip bir alışkanlık ya da işin kolayı· 

na kaçma, bazılarının siyasııl ve toplum· 
sal olaylara yaklaşımlarımn sistemi hali· 
ne geldi. Olayları kendi gelişimleri içeri· 
sinde bırakmak, onları tarur ve anlarken, 
biçimlendirmeye, yönlendirmeye çalış· 
maksızın sonucu beklemek, eldeki veri· 
lerden gerekli sonuçlan çıkaramamak 
belki kişiye belli bir rabatlık, sorumlu· 
luklardan kurtulma ve "daha az yanılgı" 
getirir, fakat görmeden anlamamn fatu· 
rasının alır ödendili yerler de vardır. 

TıKANIKLIK NEREDEN 
KAYNAKLANıYOR? 

ODTU'de olanlan açıklamak için bu 
belirleme, yeterli detil kuşkusuz. Ama 
olay patlak verip, iş başa düşünce kolları 
sıvayanların da uyarılması gerek. 

Universitenin açılabilme durumunun 
ortaya çıktılı günden bu yana, olabile
ceklerin ipuçları ve belirtileri ilgililerin 
gözleri önündeydi. Bir başka deyişle 35 
ö�encinin bombalı, silahlı faşist saldm· 
da yaralandılı olayları görebilmek için 
kabinllk gerekmiyordu. Bununla beraber 
ya yukarıda açıklamaya çalıştılımız 
"bekleyip görmek", akan olaylara karşı 
tavır geliştirmek etiliminden ötürü, ya 
da soruna taraf herkesin bildii!! gerici 
faşist çevrelerden gelen politik baskılar 
nedeniyle, sorunun çözümü için yeterli 
yetkilerle donanmış idari organlar çözü· 
me ilişkin inandmcı ve kalıcı adımlar at.
madılar, ya da atamadılar. 

ODTü 'de düzenlı ölrenimin ve can 
güvenli!!iıtin ancak işçi maskeli faşistle
rin okuldan çıkarılması ile münıkün ola
catı yargısına herkesin katılmasına kar
şılık, bu tespitin gereti olan işlemler ya· 
pılmadı 

Idari organlarca, olay gününe kadarki 
dönemde hassas dengelerden, politik 
baskılardan söz edildi. çözüme tedricen 
ve bazı çevreleri tedirgin etmeden, za· 
man içinde ulaşılacatı söylendi. Elbette 
ki her hareketin bir politikası olacaktır. 
Fakat ODTU'nün faşistleştirilmesine 
dur demek, okulda ö�enimin düzenli 
devamını sallamak, besbelli buıjuvaziye 
ve faşist güçlere ralmen bir politika ol
mak zorundadır. Tutarlı demokrasi mü· 
cadelesi, buıjuvazi "ürkütülmeden" veya 
kandırılarak verilemez. 

"PATLAMA NOKTASI" 
VE FAŞIZMIN TEZGAHı 

Okulun ölrenime açılması ile birlikte 
dondurulan, ilerideki bir tarihe ertele
nen patlama noktası bu kanlı saldırı ile 
kendini gösterdi. Ve böylece ODTU so· 
runu yeni bir dönemece girdi. Olayın ge· 
lişimine dair söylenecek fazla birşey 
yok, başlangıcından beri tüm dikkatlerin 
üzerinde toplandı!!ı üniversite, varolan 

VDROYDŞ 

i 

belirsizlik ortamında olaylara gebeydi 
zaten. 

Olayların akışında, dikkati çeken ise, 
diler ürılversite ve yiiksek okullardaki eş 
zamanlı, benzer olaylar. 

ODTU'deki faşist saldırıda 35 ö�en. 
ci yaralandı; şimdi bu durumun üzerine 
e�iUnmesi gerekli iki boyutu var. Birin· 
cisi, Türkiye'de artık kitlesel planda sal· 
dırılarm, cinayetlerin kamlısanması, 
böylesi durumlarda oluşması gereken 
tepkilerin beklenen düzeye çıkmaması, 
ya da duyarlılılını yitirmesi. Ikincisi ise 
saldınnın tertipçisi faşist güçlerin ma· 
nevralan Olayı takip eden günlerde, 
MHP eliUmli faşist basın ve örgütler 
olanca hızları ile, olaylarm "ODTU'deki 
Çinci'lerle Rusçu'lar arasında klik haki· 
miyeti çatışmasmdan çıktılıru" kanıtla· 
maya çalıştılar. Ne garip tesadüfiür ki, 
ayru günlerde MHP Genel Sekreteri Nev· 
zat Kösollu verdi ii demeçte, "hükü· 
metlerin iktidar olabilmeleri için mutla· 
ka okutları ve devlet kurumlannı kendi 
kadrolan ile, yani ülkücüll"(le doldurma· 
lan gerelinden" bahsetmektedir. Daba 
sonra Devlet dergisinden, Tercüman ga
zetesine kadar, sal yelpazenJı çeşitli or· 
ganları, ODTU'yü "Türk halkına teşhir" 
kampanyasına başladılar. "Kızıl anar· 
şlst"lerden "ihtilalci giZli örgütlere" ka· 
dar ihbarlar ve inciler döktürüldü. Okul· 
da can güveniiII olmayan ülkücü işçile
rin draırundan söz edildi. Yavuz hırsız 
misali buıjuvazinin kitle iletişim ve ha
berleşme araçlarından, olayların taraflı 
yansıtıldılı gerekçesi ile şikayet edildi. 

Ama ideolojisi gereli ilkel olan bu fa· 
şist pro paganda ve yalan kampanyası 
boşa çıkarıldı. 

ACı BIR "RASTLANTı" 

ODTU'deki bu olayların ilerici de· 
mokrat ve sosyalist çevrelerde de dökü· 
münün yapılması gerekmekte. Sevindiri· 
ci bir nokta, diler demokratik kuruluş· 
lann ve ilerici kamuoyunun ODTU öı· 
rencilerini ve çalışanlarını yalnız bırak· 
mamaları. Bir ikincisi ise, ODTU'den fa
şistlerin atılması için gerekli idari meka· 
nizmaları işletmeye çalışmayı, bürokra
tik yollara başvurma olarak niteleyen, 
sorunun çözümünde belirleyici olamn 
sadece ölrenciler oldulunu iddia eden· 
lerin ayaklarımn, olayların gelişimi sü
resince yere basmasıdır. 

Bu arada ODTU ölrenci aileleri ve 
onların örgütü ODTU ölrenci veuıeri 
derııeRlnin ölrencilere destek olma ça
baları da dikkate deler bir gelişim. Bu 
demetin, olayların kamuoyuna yansıtıl· 
ması yolundaki girişimlerinden biri de, 
Meclis önündeki ö�enci velileri toplan. 
tısı idi. ölrenci vetilerinin olaylan pro· 
testo için yaptıkları bu toplantıda, yet· 
kili merci olarak, birkaç gün önce MHP 
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oylan ile seçilen CHP'li Meclis Başkanı 
Cahit Karakaş ile konuşmak zorunda 
kalmalan, Türkıye'deki politikanm acı 
bir gerçeti olarak gözlere Çarptı 

SOSYAL DEMOKRASI VE 
"çILE BULBOLUM ÇILE" 

CHP ise 75 sonrası aymazlılım ve 
suskunluiunu ODTU'ye ilişkin olarak 
da ısrarla sürdürüyor. Bu şaşırtıcı delil; 
tüm siyasal, toplumsal veekonomik olay
\ann çözümü peşine düşebilmek için ik
tidar olmayı bekleyen, o güne kadar bu 
çılenin çeke çeke bitirilecetini söyleyen 
sosyal demokrat zibniyet alışılagelen 
tamm sürdürmekte. 

Olaylar genel bir hareketlenme getir
di. Varolan belirsizlik ortamı belirginlile 
dolru dömşmekte. Müteveili Heyeti, 
Universite Konseyinin tavsiye kararlan· 
na uyarak, okulun açık tutulması karan· 
m aldı. 

ODTU'DÜn işlerlile kavuşmasının tek 
yolunun faşistlerin uzaklaştmlması ol· 
dulu bır ke'L daha göriiJdü. Ancak bu 
elllimlerden sonraki adımlarda gene ay
nı tedirginlik göriiJüyordu. Sayılan 200 
dolayında kalan faşist milislerin, saldırı· 
lan jandarma ve binlerce ODTU ötrenci· 
si önünde sabit olmasma karşın, faşist 
çetelerin üniversiteden uzaklaştırılması 
için bu olanak kullanılmadı. 

IŞÇİLERE 
FAŞISTLER SAHİP ÇıKAMAZ! 

Universitede ö�encilerin can güvenli· 
lini sallamak için bulundulu söylenen 
güvenlik kuvvetlerinin tutumu anlaşıı· 
maz delil; nitekim jandarmanın, olay 
günü, faşistlerin yuvalandılı rektörlük 
binasını aramamak yolundaki "üstün" 
gayretıeri, olaylardan sonra faşist katil· 
lerin kaçmıması için gösterdikleri çaba· 
lar, bu güçlerin okulda bulunma neden· 
lerini apaçık sergiliyor. Asıl anlaşılmaz 
olan idarenin tutumu; 200 civarındaki 
faşistle birlikte, 1300·1400 ODTU işçi. 

si, okula acilen gerekli olmadıldan ge
rekçesi ile zorunlu izinli sayılarak olrul· 
dan uzaklaştınldı. Anlaşılamazlılm ne
deni ise pek çok: Ilk olarak, bu tutum 
kamuoyuna ve ilgililere ODTü'den fa
şistlerin atılması yolundaki tu.\ıhiı 
göstermekten uzak, ürkek bır yaklaşım. 
Ikinci olarak da, kamuoyu gözünde 
ODTU ötrencilerinin karşısına 2000 iı;
çiyi Çıkaracak, yanlış anlaşılmalara njj. 
sait bir durum. Niteldm gerek MISK'ln 
demecinden, gerekse MHP organlarından 
anlaşılan odur ki, faşistler bu 2000 işç;" 
yi sahiplenmek hevesleri içerisindedlrler. 

Ve nihayet daha kötümser akıl yürüt
melerle okuldan faşistlerin dışında 1300-
1400 işçinin uzaklaştmlması olayı; ün;" 
versitedeki anti· faşist micadeleye gide
rek artan boyırtlarda katılan, olay günü 
gösterdikleri dayanışma ile bunu kamt
layan işçilerin cezalandırılması olarak da 
düşünülebilir. 

SALDffiGANLARIN OKULLA 
ıLışKİLERİ KESİLMELIDIR 

O DTU sorununun politik oldulu, çö
zümünün de politik olacalı herkesin b
fasında açık. Politik çözümlemelerde, 
mutlaka taraflardan biri hoşnut olmama 
durumunda kalacaktır. Yani ODTü eler 
ilericllerin, demokratların arzuladıklan 
çözüme ulaşacaksa, elbette buıjuvazi 
bunu boş karşılamayacak. Bu bilinecek 
ve hesaplar ona göre yapılacak. Baskıları 
,ÖıÜSıemet, micadelenin ön koşull.m. 
dan biri haline geldi. DiAerleri ise adım 
adım takip edilmeli, önce faşIst saldır
ganların tamamının okulla ilişkileri ke
silmeli, bu yapılırken en kısa zamanda 
zorurılu izinli sayılan işçilerin işbaşı 
yapmalan sallanmalı. Bunlardan sonra 
da üniversitedeki görevleri açıkça belli 
olan güvenlik kuvvetleri elitim sahasının 
dışına çıkarılmalıclır. 

Ş undan kimsenin lruşlrusu olmamalı: 
ODTU'de zafer demokratik güçlerin ola
cak, gerici· faşist güçlerin planlan boşa 
çıkarılacaktır. 

ODTV'DE GERICI ÇEVRELERIN TAHRIKLERI BOŞA ÇıKARıLACAK 



sıNıFLAR N KiŞiLEŞMESI, 
KiŞiLERiN SINIFLAŞMASı 

YÜ RÜYÜŞ 
Somutluk ve somutlaşma her zaman netliği de beraberinde getiriyor. 

Sınıf mücadelesinin çeşitli alanlanndaki netlik de, somutlaşma ile birlikte ar
tıyor_ Sınıf mücadelesinin çeşitli alanlarındaki netliğin sağlanabilmesi açısın
dan önemli bir ipucu var: Sınıfların kişiıeşmesi, kişilerin sınıflaşması. 

Verilebilecek örneklerden ilki, işçi sınıfının siyasal örgütüne ilişkin. Bir 
bütün olarak işçi sınıfı, bugünü ve geleceği ile işçi sınıfının siyasal örgütünde 
somutlaşır_ Işçi sınıfının siyasal örgütünün militanında kişileşir. Sınıf, örgütün 
militanrnda kişileştikçe, militan kendi kişiliğinde işçi sınıfının tümünü yansı
tır_ 

Sınıflar kişileştiği, kişiler sınıfları yansıttığı oranda tereddüt ve bulanık
lıklar ortadan kalkıyor. Bir örnek: Sosyalizme sempati duyan küçük burjuva 
aydınlar var. Hep şu soruyu sorarlar: "Iyi güzel ama, işçiıer koskoca bir ülkeyi 
nasıl yönetebilecekler?" Işçi sınıfının siyasal örgütünü tanımadıkları, tanı ya
mayacakları için sorarlar_ Partili işçinin, herhangi bir işçi değil, bugünü ve ya
rını ile tüm işçi sınıfının kollektif somutlaşması ve kişileşmesi olduğunu anla
yamadıkları için sorarlar. 

Sınıfın örgütte kişileştiğini, örgütlü işçinin de sınıfını temsil ettiğini bi
lenler, işçi sınıfının gelecekte ülkeyi nasıl yöneteceğini de bilirler. Böylece, 
sosyalist örgütlenmede çok bilinen ve çok tekrarlanan bir gerçek ortaya çıkar: 
Sınıf kişileştikçe, kişiler sınıfı yansıttıkça, geleceğin toplumunu yönetecek 
insan tipi bugünden şekillenir. Bu nedenle "sosyalist örgütlenme, aynı zaman
da sosyalizmin bugünden gerçekleşme biçimidir." 

Sınıfların kişileşmesi, kişilerin sınıflaşması, sınıf mücadelesinin tümü 
için ve başka alanlarda da geçerli. Burjuvazi de sınıf mücadelesinde kişileşir. 
Ama yalnızca sanayi odası başkanları, fabrika sahipleri ve işveren sendikaları 
yöneticileri ile değiL. Burjuvazinin sınıf çıkarları ve ideolojisi ile sınıf mücade
lesinde kişileşmesi, çok daha karmaşık yollardan ortaya çıkıyor. Çünkü 
burjuvazinin önemli ve güçlü bir silahı var: Burjuvazi deneyli, örgütlü ve ege
men sınıf_ Lenin'in deyimi ile "kendisini sürekli olarak besleyen ve yeniden 
yaratan küçük burjuvazi" ile verimli ilişkilere sahip. Burjuvazi, sınıf mücadele
sindeki etkinliğini yalnızca devletin güçleri ve sanayi odası başkanları ile sağ
lamıyor. Burjuvazi, küçük burjuva yığınlar ve onların düşünce biçimleri aracılı
ğı ile geniş kitlelere uzanmaya çalışıyor. Burjuvazi, Koç'ların, Narin'lerin ve 
Sabancı'ların ötesinde küçük burjuva düşünür ve akımları ile kişileşiyor, so
mutlaşıyof. 

Burada nesnel olanla öznel olan arasındaki ayrılığı ve birliği dikkatle ele 
almak gerekiyor_ Burjuvazinin küçük burjuvazi içindeki, buradan hareketle 
ilerici, demokrat ve sosyalist hareket içindeki kişileşmesi, nesnel olanla öznel 
olan arasındaki ayrılık ve birlik kavranmadan anlaşılamaz. Daha açık bir de
yişle şöyle: Burjuvazinin, ilerici, demokrat ve sosyalist hareket içindeki uzan
tısı, mutlaka kiralık ajanlar ya da burjuvazi ye doğrudan bağımlı kişilerle orta
ya çıkmaz. Burjuvazi, hareketin içine, kitleler içindeki en etkin casusu ile, 
küçük burjuvazi ve onun düşünce biçimi ile girer. Türkiye'de de böyleleri ile 
giriyor. Arada öznel ve doğrudan bir ilişkinin bulunmaması, düşünce ve davra
nış akrabalığı sonucunda ortaya çıkan nesnel bağları ve bağımlılığı hiçbir za
man ortadan kaldırmıyor. 

Burjuva ideolojisi ve burjuvazi, kendisinden yana kişileşenlere çok "ge
niş" bir hareket alanı tanıyor. Burjuvazinin uzantıları bu geniş alan içinde ha
reket ediyorlar. Bu geniş alan içinde, davranış ve önerilerini "devrimcilik" 
yaftaları ile süsleyebiliyorlar. Bu sis perdesi ardında aradan yıllar da geçse, 
"işçi sınıfı çizgisi içinde kaldıklarını" iddia edebiliyorlar. 

Plekhanov, Rusya'da Marksizmin babası sayılıyor. Geniş bir kUltürü var
dı. Ne dün, ne de bugün Plekhanov'un Çarlığın paralı adamı olduğunu kimse 

iddia etmedi, etmiyor. Hiçkimse arada öznel bağlar olduğunu iddia etmedi, 
etmiyor. Ama nesnel yan çok daha önemli: Diğerleri ile birlikte; Plekhanov 
ve izlediği tutum, burjuvazinin Rus sosyal demokrat hareketi içindeki kişi leş
mesi oldu_ Plekhanov, burjuvazinin küçük burjuvasi sayesinde sahip olduğu 
geniş alanda yıllarca hem devrimci hareketin güçlenmesine ve devrime karşı 
çıktı hem de "işçi sınıfı çizgisi" adına konuştu. Nesnel gerçek zamanla orta
ya çıktı. Yadsınamayacak bir biçimde. 

Türkiye'de bir z�manlar "ceberrut devlet" tezi vardı. Bir ölçüde bugün 
de var. "Ceberrut devlet" tezi, burjuvazinin ve burjuva ideolojisinin iıerici, 
demokrat ve sosyalist hareket içindeki somutlaşma biçimlerinden biri oldu. 
Şundan: Burjuvazinin bir sınıf olarak köşeye sıkıŞtığı, burjuvazinin sınıfsal 
çıkmazlarının daha geniş kitlelerce kavranmaya başlandığı bir ortamda, "ce
berrut devlet" tezi nesnel olarak burjuvazinin ve düzeninin aklanma aracı ol
du. Aynı, günümüzde giderek köşeye sıkışan, geniş kitlelerden yalıtlanan bur
juvazinin aklanması ve kurtarılması amacıyla "devleti kurtarma" tezinin orta
ya atılması gibi. 

Küçük burjuvazi ve "üçüncü yol". Bu ikisini b;rbirinden bağımsız düşün
me olanağı yok_ Aralarında her zaman bir ilişki oldu. Çilnkü her ikisi de aynı 
kaynağa dayanıyor: Burjuvaziye. Küçük burjuvazi, her yerde burjuvazinin bir 
anlamda "legale çıkma", topluma yayılma aracı oldu. "üçüncü yol" da öyle. 
"üçüncü yol" her zaman burjuva ideolojisinin, burjuvazinin sınıf çıkarlarının 
kılık değiştirerek topluma sunulması oldu. "üçüncü yol" her zaman, diğer iki 
yoldan egemen olanının adına kitlelere ulaştırılmaya çalışıldı. 

Türkiye'de bugün de bir "üçüncü yol" öneriliyor: Sosyalizme ve faşizme 
karşı "üçüncü yol". Burjuvazinin ve işçi sınıfının dışında "üçüncü yol". Her
yerde, herşeyde "üçüncü yol". "Üçüncü yol"un son günlerde eJl yaygını da 
"devleti kurtarmak"_ Ağalığın ve yoksul köylülüğün dışında "üçüncü yol". 
Çünkü "devlet baskısı ağa baskısını aşmış". Burjuvazinin ve emekçilerin dı
şında "üçüncü yol". Çünkü "her iki kesim de devleti kurtarmak zorunday
mış". 

"üçüncü yol" nereden taraftar bulacak? Burjuvaziden kaynaklanarak 
yığınlara ulaştırılmaya çalışılan bu "çözüm"e kimler omuz verecek? 

Cevap açık: Sosyalist almaşık etkin bir biçimde kitlelere götürülmediği, 
burjuvazinin toplumu saran mikrobuna karşı etkin bir mücadele verilmediği, 
şu ya da bu gerekçe ile temel gerçeklerin kitlelere anlatılması ertelendiği süre
ce küçük burjuvazi ve emekçi kesimler "üçüncü yol"un peşinden gidecekler. 

Işçi sınıfı hareketi, güncel görevlerini ve mücadele hedeflerini bir an ol
sun unutmadan ve küçümsemeden burjuvazinin yaymaya çalıştığı mikroba 
karşı mücadele ediyor. Etmek zorunda. Sosyalist hareket, sosyalist almaşığı 
her vesile ile kitlelere götürerek, sosyalizmin her sorun karşısında herkes tara
fından tartışılan gerçek "yol" olmasını sağlamaya çalışarak burjuvazinin çiz
diği fasit daireyi kırmaya çalışıyor. 

Burjuvazinin mikrobu, elverişli ortam olmadan üreyemez. Burjuvazi, 
elverişli ortam olmadan sınıf mücadelesinde, demokrasi mücadelesinde kişi
leşemez. Burjuvazinin mikrobu, Türkiye'de, kimi sosyalizm havarilerinin ve 
demokrasi şampiyonlarının her adım atışta, her yazı kaleme alışta, her "tavır" 
ilan edişte geride bıraktıkları çöplükte ürüyor. 

Burjuvazi, demokrasinin gerçek güvencesinin sosyalizmin güçlenmesi ol
duğunu bir türlü anlayamayanların, sosyalist örgütlenmenin başlıbaşına bir 
"bağımsız değişken" olduğunu bir türlü kavrayamayanların, "demokrasiyi 
kurtarma" adına her türlü hainliği yapanların geride bıraktıkları çöplükıe mik
robunu saçıyor. Böylelerinde kişileşiyor. 



SECiM KAMPANYASı' 
i 

Yerel seçimler, sonuçları itibariyle 
olmasa da i seçim kampanyaları açısın
dan gerçekten bir dönüm noktası nite· 
Iijtini kazandı. Seçim kampanyası serma
yenin iki büyük partisi olan CHP ve AP 
için bir dönüşün ilk önemli işaretlerini 
verdi. Böyle bir dönüşün sandıktan Çı
kacak oylara açık bir damga vurması 
beklenmiyor. CHP ve AP, bütün seçim 
kampanyası boyunca büyük kentlerde 
toplantı ve miting düzenlemekten özenle 
kaçındılar. Daima küçük yöreleri seçti
ler. Bu, her iki partinin yöneticilerinin. 
toplumdaki nabız atışını sezdiklerini 
gösteriyor. Her iki parti de bu seçimler
de yine büyük oylar toplayacaklarını bi
liyorlar. Ancak küçük kentlerde kolayca 
yaratılabilecek heyecarun dışında büyük 
kentlerde eski havayı bulamayacaklarını 
anlamış görünüyorlar. Seçimlere ili gün 
kala, her iki partinin genel merkezi bunu 
bildiitini gösterdi. Yüzbirıler yerine bin
lere ve onbinlere hitap etmeyi tercih et
ti. Sermayenin ili büyük partisi artık an
cak küçük heyecanlar yantabildiklerini 
anlamaya başladılar. 

ıZMIR VE ANKARA MITINGLERI 

Seçime giren tüm partiler büyük kent
lerde miting yapma güç ve cesaretini 
kendilerinde bulamazken sadece Türkiye 
Işçi Partisi, büyük kentlerde miting yap
ma hakkını kullandı. Irili ı..Iak1ı tüm 
partiler içinde ıZmir ve Ankara'nın mi
ting meydanlarında yalnızca Türkiye Iş
çi Partisi'nin mitingleri yapıldı. Istanbul' 
da Taksim meydanı, çekilen kurada TİP' 
e düşmedi.lzmir mitingi ya�mur altında, 
Ankara Tando�an mitingi ise kar ya�ar
ken yapıldı. Iki kentte de havanın tüm 
elverişsizli�ine karşın binlerce demokrat 
ve ""syalist mitinge geldi. TİP, İ zmir ve 
Ankara mitinglerinin dışında, Adana, 
Mersin, Bursa, Eskişehir, Samsun, Ordu 
gibi kentlerde kapalı salon toplantıları 
düzerıledi. 

ESKI SöZLER TEKRARLANIYOR 

MC Partileri, seçim kampanyasını, 
"bir bitse de kurtulsaklı havası içinde 
sürdürdüler. MC Partileri, artık halk yı
�ınlarına söyleyecek hiç bir sözleri kal
madı�ını bir kez daha .kanıtladılar. AP 
Genel Başkanı Demirel'in en tlbüyüktl 

sözü "Türkiye iflas etti diyenler cinnet 
getirmiştir" demek oldu. Söyleyecek 
hiç bir sözü olmayan AP, artık ruhlar
dıın medet umd�unu da gösterdi. An
kara'da seçim kampanyası sırasında bir 
kalp krizi sonucu vefat eden Ankara Be
lediye Başkan Adayı Vedat Ali özkan'ın 
"ruhu için" oy istedi. Ankara sokakla
rında AP otomobilleri "Vedat Ali öz
kan' ın ruhu için Adalet PartisiIne oy ve
rin" diyen mikrofonları dolaştırdı. Belki 
de ruh için oy istemek, Adalet Partisi 
için oy i.temekten daha anlamlı görünü
yordu. 
} Milli Selamet Partisi, 1973 seçimle

rınden beri sürdürdüA:ü "hutbelerde" en 
küçük bir d�işiklik yapmak ihtiyacını 
duymadı. Bol bol sanayi hamlesinden ve 
manevi kalkınmadan söz etti. Bazı 
çevrelerin sanayi hamlesini baltalamak 
istedi�ini iddia etti. Erbakan, kendi ta
raflarları arasında da ciddiye alınmayan 
bir garip politikacı olarak Do�u yöresin
de dolaştı. Faşist parti ise büyük ba.ımn 
sajtladı�ı olanaklardan yararlanarak bol 
bol barış ça�rısı yaplı. Iki buçuk yıldır 
hükümet.te olmanın hiç bir sorumlulu
�unu üzerine almaya niyetli olmadJA'ml 
gösterdi. Büyük bir sorumsuzlukla !lih
malden" söz etti, büyük bir yalancılıkla 
emperyalizme ve faşizme karşı oldujtu 
masalım tekrarladı. 

HÜKÜMET UMUDU 

Seçim kampanyasına "umudumuz 
Ecevıl" sloganı ile başlayan CHP, bu slo
ganın heyecan yaratmadığını görünce 
"hukumcl olacağım" umudunu tek &e
�'ım mal�emesi olarak kullanmaya başla-
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CARESiZliGiNI 
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TIP MITINGI: sIYAsI ŞANTAJA VE YVREKSlzLlGE HAyıR DIYENLER 

dı. Seçim kampanyasının başlarında, 
MC hükümetinin bu kışın sonunda düş e
c�ini ilan eden CHP, daha sonra bu ta
ribi kışın başına alarak II Aralık yaptı. 
TİP Genel Sekreteri Nihat Sargın, Sam
sun'da yapt�ı konuşmada Halk Partisi' 
nin nasıl hükümet olacaAını sorunca 
CHP Genel Başkanı yine öfke işaretleri 
gösterdi. Sosyalistleri "ilerici geçinen
ler" olarak nitelemeye kadıır götürdü. 
Ecevit, her türlü eleştiriye karşı son de
rece talıammülsüı bir politikacı kimli· 
�ine do�u hızla adım atıyordu. 

Sargın, Samsun'da şöyle konuştu: 
"Umut balonunun patladı�ını anlayan 
Halk Partisi bu seçimlere 'hükümet ola
ca�ım' umudunu yaratarak girmektedir. 
Halk Partisi nasıl hükümet olacaktır? 
Halk Partisi, Ecevit'in deyimi ile bmar 
borcu olmayan on milletvekiline mi gü
veniyor? Faşist Milliyetçi Hareket ile 
Meclis Başkanlı�ındaki işbirli�ini hükü
met olmak için de sürdürmeyi mi düşü
nüyor? Yoksa Adaletçilerle ortak bir 
hükümet mi kuracak? Yoksa umut sö
mürücülü�ünün iflas ettijtini gören Halk 
Partisi bir mucize mi bekliyor?" 

"SöZDE iLERICILER" 

TİP Genel Sekreteri Sargın, nasıl hü
kümet olacaklarını sordu. CHP Genel 
Başkanı, bunun cevabını vermedi. Belki 
kendiBi de bilmiyordu. Cevabı ya da ce
v.bı bilmedi�ini söylemek yerine, bir 
gün sonraki radyo konuşmasında sosya
list harekete hücuma geçti. Ecevit'in ye
ni mantıiıma göre, nasıl hükümet oluna
cak sorusunu 8Ormak, ilericilerin hakkı 
olmuyordu. Bu soruyu soranlar hemen 
ilerici olmakta çıkıyor ve "sözde ilerici
ler" veya "ilerici geçinen bazı çevreler" 
oluyordu. 

CHP Genel Başkanı Cuma günü yap
tıjtı radyo konuşmasında "yerel seçim
leri, yeni bir iktidara yol açabilecek dö
nüm noktası olarak belirlememize, 
cephe ortaA:ı partilerin yarusıra, ne garip
tir ki, ilerici geçinen bazı çevreler de 
karşı çıkıyorlar" dedi. "HalkımJzın söz
de ilericilerin oylarırnızı kırma çabaları
na karşı II Aralık'da bizi destekleyece
A:ine inanıyorum" diye ekledi. Ecevit, 
sosyalist hareketin oy almasını, "oyları
nın kırılması" şeklinde anlıyordu. NaSJI 
hükümet olaca�ını açıklamasını isterneyi 
de "garip" buluyordu. özgürlük edebi
yatı yapan bir lideri n bu kadar çelişkili 
bir duruma düşmesi gerçekten çok garip 
oluyor. Bu durum, işçi sınıfı partisinin 
daha fazla oy alması halinde özgü rlük 

edebiyatmın daha da açı�a çıkaca�ını 
gösteren işaretler sayılıyor. 

12 MART NE OLDU? 

Aynı radyo konuşmasında çok daha 
vahim sayılması gereken şu cümle de yer 
aldı: "Toplumun gerçeklerine uzak düş
tü�ü ve halkm güvenini, destejtini sa�la
yamadı�ı için bir çok başka sol akımla
rın dıırmadallm oldullu güç dönemlerde, 
CHP'nin halk içinde oluşmuş demokra
tik sol anlayışı yıldan yıla güçlenmiştir." 
Bu sözleri söyleyen Ecevit, Türkiye Işçi 
Partisi'nin 12 Mart döneminde "başka 
sol akımlarm" balyoz bücumuna tabi tu· 
tuldu�unu,HaIk Partisi'nin de bu ortam
dan yararlanarak oylarını artırdı�ını 
unutuyordu. Halk içinde güçlenmeyen 
bir sol akımın olmaması halinde 12 Mart' 
m olamayaca�mı artık bilmek gerekiyor. 

ŞER VE EHVEN-I ŞER 

Bir gün sonra Ecevit'in yaptı�ı rad
yo konuşması, Sargm lın bir gün önceki 
konuşmasının bir başka bölümünü daha 
akla getiriyordu. TİP Genel Sekreteri, 
aynı konuşmasında Şunları da Böyledi: 

tıSermaye sıruf. şer kuvvetlerinin zulmü
nü artırarak, işçi ve emekçileri ehven-i 
ş""e mahkum etmeye çalışmaktadır. Ha· 
ziran seçimlerinde işçi ve emekçiler, 
ehven-i şer saydıkları Halk Partisi 'ne oy 
vermenin Milliyetçi Cephenin zulüm ve 
pahalılı�ını artırmak U1lamma geldi�i 
görmüşlerdir." CHP, 12 Mart gibi "güç 
dönemlerde" oy tabanını geliştilebilece
�ini anlamış görünüyordu. Ancak bu iki
lem artık devam etmiyecekti. TİP Genel 
Başkanı, seçim kampanyasının başmdan 
itibaren, sermaye sımflannın bu oyunu
na parmak bastı. Behice Boran, seçim 
kampanyasının başında, MC ve CHP'ye 
oy vermenin, MC zulmü karşilinda 
CHP'ne oy vermenin işçi ve emekçilerin 
kaderi olmadı� vurguladı. 

BORAN: OYLAR HESAP SORMAK 
IçiN 

Eskişehir'de yapılan toplantıda TİP 
Genel Başkanı Behice Boran, aeçimlerin 
özel niteliRini tekrar vurguladı. "İşçiler 
ve emekçiler, bu seçimde, oylarıyla he
sap aormak için sandık başına gidecek
lerdir" dedi. Sorulacak beaabı da ,öyle 
açıkladı: "İşçiler ve emekçiler, MilJiyet-

ilen·ci kamu oyunun 
beyni nasıl yıkanıyor? 

Geride bıraktl�lmlZ seçimlerle birıık
te, bilinen, tekrarlanan bir gerçek bir 
kez daha ve bütün açıklı�ı ile ortaya çık
tı. Türkiye'de büyük bwjuvazi ve büyük 
tekeller ile basın ve habercilik arasındaki 
ilişki, somut örnekleri Ile seçim kam
panyası boyunca hergün sergilendi. 

BURJUV AZİNıN PLANI VE 
BURJUV AZlmN BASıNı 

önce, büyük burjuvazinin niyet ve 
perspektiflerinin sergilenmesinde yarar 
var. Çünkü, tekelleşen ve tekeUer tara· 
fından yönlendirilen basın organlarının 
hareket çizgileri ancak böyle anlaşılabi
lir. 

Türkiye'de büyük bwjuvazinin planı 
iki düzeyde ele alınahilir. Blrincl ve kısa 

dönemıı hedef: "Akılcı" bir yolun izlen
mesi sonucunda AP-CHP koalisyonunun 
kurulması. Bwjuvazlnin, kısa dönemde
ki ve birincll tercihi bu. Ancak buna ba
karak, tabloyu dar bir çerçeveden gör
memek gerekiyor. Bwjuvazlnin uzun 
dönemli ve en az bunun kadar önemli 

bır hedefi daha var: MHP'yi beslemek, 
güçlendirmek, geniş kesimlerce tanınan 
ve meşruiyet kazanan bir siyasal hareket 
haline getirmek. 

Bwjuvazlnin bu planları, bwjuvazi
nin basınında bir ayna gibi yansımasını 
buluyor. öteden beri bir AP·CHP koalis
yonunun "akılcl"lı�ınl her fırsatta savu
nanların, aynı zamanda çok açık ve çok 
belirgin bir biçimde MHP ve Başbui! 
propagandası yapması soruna bu aç ıdan 
bakııdılıında hiçte rastlantı deııil. 



SERMA YE PARTILERININ 
SERGILEDI 

çi Cephe'den, pahalılı�n, yoksulluilun 
ve cinayetlerinı Halk Partisi'nden uyu� 
,uklullun, ,aşkınlı�, oyları toplayıp 
meydanı Milliyetçi Cephe'ye hırakma· 
nın hesabını soracaklardır. Bu &eçimde 
hem Milliyetçi Cephe 'den ve hem de 
Halk Partisi'nden hesap sormak, oyları· 
mlZl Türkiye İşçi Partisi'nde toplamakla 
mümkündür. " 

Behice Boran, tüm konuşmalarında 
mutlaka sandık başına gitmek gerektij!i' 
ni dile getirdi. Boran, sandık başma git· 
menin önemini ve gereilini şöyle vurgu. 
ladı: "Halkm umutlarını sömürenler şim· 
di yaygınlaşan umutsuzluila bel bailla' 
maktadır. İşçinin ve emekçinin, kendi· 
sinden ve partisinden başka umudu ola· 
maz. Başka yerde umut aramak bir ba· 
yal, hayal kırıklıilı karşısında sandıktan 
kaçmak büyük bir hata ve demokrasi 
suçudur. Halk Partisi'nin yarattıilı hayal 
kırıklıilı gerekçesiyle sandıila gitmemek, 
evde oturup Milliyetçi Cephe'ye oy ver· 
mek demektir." 

ÇOCUKSU SÖYLEŞilER 

CHP, tek seçim malzemesi olarak 
" hükümet olaca�ım" sözünü bulunca, 
bu seçimlere tümden malzemesiz giren 
Adalet Partisi de kendisine bir malzeme 
bulmuş oldu.Demirel, Ecevit'in hükümet 
olamayacailmı söyledi. Bunun üzerine 
Ecevit "11 Aralık'ta hükümet olacailırn" 
diye ısrar etti. tki "büyük" partinin ... 
çim kampanyası "gelecetim" ve "gele
mezsin" diye d_evam etti. Ecevit, "ıı 
Aralık'ta, hükümet olayım da gör" dedi. 
DiAeri "gel de göreyiml1 diye cevap ver
di. Biri hükümet başkanı, diileri hükü· 
met başkanı olacailını ilan eden iki bü' 
yük partinin iki li.deri, bu çocuksu söz 
düellosu içinde U-2 casu. uçailırun se· 
rüvenini unutuverdiler. 

KIBRIS VE KıBRıSlılAR 

Kıbrıs'm Rum kesimindeki İngiliz üs· 
sünden havalanmak isteyen bir U-2 uça· 
iiı bavalanamadım parçalandı. Bundan 
on beş yıl kadar önce Türkiye'nin casu. 
uçaklarma bir üs olarak kullanıldıilmı 
bütün dünyaya gösteren U-2 uçailı olayı 
ikilenmiş oldu. On beş yıl önce Diyar· 
bakır'dan kalkan Amerikan U-2 casus 
uçailı Sovyetler Birliği üzerinde casus· 
luk yaparken düşürülmüş ve pilotu hap· 
sedilmişti_ Şimdi aynı uçai!ın bir eşinin 
Kıbrıs'ta uçarken parçalanması, Kıbrıs' 

ın emperyalizm için önemini bir kez da
ha gözler önüne .. riyordu. U-2 uçakları, 
ilerici Arap ülkeleri üzerinde Amerika 
hesabma C&lusluk yapıyordu. Kıbrıs'ta 
Amerikan emperyalizminin Türkiye ve 
Yunanistan sermaye sınıflanmn rızası 
ile uygulayacalı "banş planınm" t 

NATO üslerini korumak anlamına geldi· 
ili bir kez daha göz önüne çıkıyordu. 
Dünyanın tüm barışsever güçlerinin Kıb· 
rıs'm yabancı üs1erden anndınlınasında 
ısrar etmelerinin haklılıiiı da bir kez da· 
ha açıklık kazanıyordu. tki büyük parti· 
nin iki lideri ise bunu görmezlikten gel' 
diler. 

Kıbrıs bir başka açıdan da ön plana 
çıktı. İstanbul' da faşistler, iki Kıbrıslı. 
öi!renciyi kaçırıp birisini hunharca öl· 
dürdüler. Diiler Kıbrısb Türk öilrenciyi 
i,ae aila bir biçimde yaraladılar. Faşistle· 
rin Kıbrıs Türkü ilerici iki; .. ı öi!renciye 
karŞı işledikleri suç, seçim öncesinde 
şer kuvvetlerinin olailan gösterisinden 
daha başka anlam taşıyordu. Kıbrıs' 
taki Denktaş klij!i, Türkiye'deki ilerici 
öi!rencilere gözdalıı vermek istiyordu. 
Denktaş kliili, Kıbrıs'ın Türk kesiminde· 
ki ilerici hareketi boilmak için Türkiye' 
deki cinayetlerden yararlanıyordu. 

BUGüN I LERICI BASıNıN IçiNE DüŞüRüLDüGü BUNAlıM, KIMI GA· 
ZETElERI OKUNMAZ HALE GETIRIYOR. GEN I ş  KITLELER, BüYüK 
SERMAYENIN DOGRUDAN YAYıN ORGANLARINI OKUMAYA, IZLE· 
MEYE MAHKUM EDILIYOR. BÜYüK SERMAYENIN RENKLI VE Bü· 

YAKINLAŞMANIN FAZILETLERI 

Uluslararası sermayenin Türkiye söz, 
cüsü gazete ve bunun önde gelen yazar· 
ları·muhabirleri, büyük burjuvazinin bu 
planlarına kamuoyu oluşturma aç ısın· 
dan yardımcı olmak için sütunlarını se· 
ferber ettti. Sedat haininin Begin 'le gö· 
rüşmesini, Türkiye'nin iç politikası açı· 
sından da "örnek alınacak bir girişim" 
olarak göstermeye büyük bir özen gös· 
teren gazetenin sayfalanndan, tüm se· 
çim dönemi boyunca, Türkeş ve MHP' 
nin di�er liderleri hiç eksik olmadılar. 
Haberi ile, yazı dizileri ile, faşist hare· 
ket, uluslararası sermayenin Türkiye söz· 
ciilerinin yönettilıi gazeteden hiç eksik 
olmadı. 

MHP'nin "yüce" başbu�unun sapık 
düşünce ve görüşlerinin yanısıra, MHP' 
nin önde gelen ideologlarından Ticaret 
Bakanı Güner'in Hergün, Bayrak ve ben· 

zerleri dışında hiçbir gazetede görülme· 
yen demeç ve gezileri, sermayenln çok 
renkli gazetesinin birinci sayfasında sü· 
rekli olarak yer aldı. Aynı anda, Baş· 
bu�'un görüşleri ile birlikte, "dinamitle· 
nen" MHP binaları ile "öldürülen" ülkü· 
cülerin haberleri Zaman Zaman gazete. 
nin manşetine hile Çıktı. 

HIZLA YOKSELEN GRAFIK 

Buraya kadar olanlar, büyük sermaye. 
nin kısa ve uzun dönemli planları düşü. 
nüldüi!ünde, büyük sermayenin bu çok 
renkli organı açısından doRal sayılmaIı. 
Tekelci sermayenin, kendi organları ara. 
cılı!!ı ile kendi tercihleri do!!rultusunda 
kamuoyu oluşturma çabaları kimseyi 
şaşırtmamalı. 

Ancak sorunun ilginç bir başka yanı 
daha var. O da, Mıııiyet'in hızla yükselen 
tiraj grafi!!i ile ilgili. Asıl korkutucu yan 

Uçj(uyu KöyII'nlfat C":�,! 8,afkan Adayı Ali Oinçer'in 
bOtIIn ısrarı EceYit'1 eÔıI� �Wmd.'1falk Partiti, Ankara'da bir 
mld", � aıarett�aos"".IJf("\kiCıOI\"'" veya Yıldırım Beyazıt 
Meydarif olarak duyuhilart mld��.nra Yaıleçildi. 

Adalet Partisi Ankara 8eIed1ye eaşkan Adayı Vedat AH Özkan'm ölü
münden SO/Ta belediye başkanlıjmı s;ıAlamiaştnn Halk Partisi adayı Uçkuyu 
Köyü'nden All Dinçer, son haftasını Genel Başkanı Ecevit'j Ankara'da bir mi· 
ting yapmaya inandırmakla geçirdi. Dinçer'in kampanyası, basınm bütün ça· 
balarına kar,ın, büyik bir ilgisizlik içinde geçti. Dlizenledili kahve toplantıları 
genellikle, ancak ve en faZJa on kişi toplayabildı' Ge/enlerin çolu cıa Dinçer'i 
dinlemek yerine "delege oyunl..-mı anlat" demeyi tercih etti. CHP Başkan 
Adayı, oy oranının büyük ölçüde dilşmeslnden ciddi olarak endlşe/enmeye 
başladı. 

ECEVIT'E RICA 

Ali Dinçer'in Ankara CHP örgütü Ecevit'e Ankara'da bir miting yapması 
için ısrarcı oldu. Önce Tandolan düşünWoo. TandoAan'ın doklurillmamasın· 
dan çekinen Ecevit, bu öneriyi kabul etmedi. Sonra Altmdiğ ileri silriiklü. AI· 
tındağ'da da "nalıoş protestoların" olabileceği görilşü hakim oldu. Sonra Dış
kapı akla geldi. Dinçer, etrafına Ecevit'in Altmdiğ veya Dışkapı'yı kabul etti· 
ğini yaydı. Halk Partisi basını da bunu hemen duyurdu. Anc:ak sonunda her 
ikisinden de vazgeçiidi. 

DAlOKAY'DAN DESTEK 

Miting dopingi gerçekleşmeyince Uçkuyu Köyü'nden Ali, başka destek· 
ler aradı. Bu destelin geliştirilmesi ise Altan Öymen ile Hayri 8irIer'e diiştü. 
Perşembe günü, Altan Öymen Anka Ajansına geldi. Hayri Birler'e, Vedat Da
lokay'a telefon etmesi söylendi. Birler, Vedat Dalokay'a "sizin adınıza Ali 
Dinçer aleyhine bir bildiri var, ne diyorsunuz" diye sordu. OaIokay, bildiriden 
haberi olmadığını ve kendisine ait olmadığını söyledi.. Bunun üzerine "öyleyse 
Ali Dinçer'i destekliyorsunuz değil mi?" sorusu geleı. DaIokay da "Ali Din
çer'in partisinin adayı olduılunu" söyledi. Böylece Altar öymen stedlli deme
ci almış oldu. Anka Ajansı, Dalokay'ın Uçkuyu KliyIl'nden AII'yi destekıd 
ğini bütün dünyaya duyurdu. Böylece CHP adayı pazar lilnkli seçime çok da
ha "güçlenmiş" olarak girdi. 

Kendisini umut ilan eden Halk Partisi, yerel seçimlere, büyik kentlerde 
miti", yapma cesaretini gösteremeden girdi. Tek dayanaAı "sayı" olan CHP, 
en azından, büyük kentlerde miti", alanl..-ına "sayılan" topIayamayacajını 
anlamaya başladı. Bu bir başla",ıç. Halk Partisi de "köşeyi dönmeye" baŞladı. 

YÜK BASıN ORGANLARı, KAZANDıKLARı OKUYUCUYA HERGüN 
MHP'N IN, CHP·AP VE CHP·MHP YAKı NLAŞMASININ "FAZllET"lERI· 
NI  ANLATıYOR. 

burada. 
Uluslararası sermayenin renkli gaze· 

tesi, hızlanan tiraj grafi!!i ile hızla 
Türkiye'nin "ikinci" gazetesi olma yo· 
lunda. Bugün kendisine rakip olarak or· 
tada yalnızca Hürriyet var. Bu gerçej!in, 
ilericııeri ve ilerici geçinen basın organ· 
larını doi!rudan do!!ruya ilgilendiren ya· 
nı üzerinde önemle durmak gerekiyor. 

Türk!ye'de 1971 'den önce Akşam ve 
Cumhuriyet ile ııerici basını okuyanların 
sayısı, bugün Cumhuriyet·Vatan·Politika 
ııe ilerici basını okuyanların sayısından 4 
kat daha fazla idl. Ozülerek söylemek 
gerekiyor ki, bugünün ııerici basını, bu· 
gün sürdürdüi!ü çizgide sürekli olarak o· 
kuyucu kaybediyor. Bir başka deyışle 
okuyucu başta Milliyet ve Hürriyet ol· 
mak üzere büyük burjuvazinin en do!!ru· 
dan basın organlarına itiliyor. 

Büyük burjuvazi, ilerici keslm üzerin· 
deki etkinlik ve tortularını basın aracı· 

1ı!!1 ııe bırakıyor. Büyük sermayenin çok 
renkli organlarına mahkum edilen ke· 
sim, hergün Sedat·Begin, CHP·AP ve 
CHP·MHP yakınlaşmasının faziletlerini 
okuyor. Hergün, MHP'nin ve başbu�u· 
nun pek öyle korkulacak bir kişi olma· 
dıRını okuyor. Hergün "sokuların da 
MHP'ye saldırdı!!ını" okuyor. 

Renkli sayfalarm, sporun, mizahın, 
ilerici yazarların ve ilerici haberlerin ara· 
sında kamufle bile �ilmeden okuyucu· 
ya sunulan bu büyük sermaye ve MHP 
propagandasının yarataca�ı tortu ve et· 
kilerin silinmesi için gerçekten ilerici ba· 
sına büyük görevler düşüyor. Bu görevle. 
r! yerine getirebilmek için, gerekli olan 
bir tek şey vu: Türkiye'de burjuvazinin 
çizdi�i hedeflerin "eler oldu�unu göre· 
bıımek, bu hedefleri gördükten sonra da 
kurululıun, renksizlilıin ve hababamcı· 
Iı!!ın kaynai!mdaki ŞakŞakÇllılıl bırak· 
mak. 
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ToB-DER 'DE 
" SORUMLULUK" 
VE " FAYDACILIK" 

iKiLEMi 
( ılhan ALKAN ) 

Istanbul ve Adana TöB-DER şube yönetimlerinin Genel Merkezce işten 
elçektirilmesi olay� öğretmen kesimi dışında başka platformlarda da tartışılı
yor. Olaya.tek yanından ve subjektif niyetlerle yaklaşan, Qjanlık suçlamaların
dan k4isel suçlamalara dek uzanan bu tartışmaların sürdüriilmesinden bekle
nen yarar nedirr 

Demokrasi mücadelesinde önemli bir yeri olan TöB-DER 'in sorunlar� 
böyle.i tartışma platformlarında, böylesi yöntemlerle çözülebilir mi? Bir kı
"m gençlik örgütlerinin TöB-DER 'in iç işlerine fülen karıştırılması, TöB
DER 'e ne getirir? 

. Kanımızca, uzun örgütlenme deneyimine �e gelenetine sahip onbinlerce 
TöB-DER 7i öğretmen bu sorunların yanıtını arıyor_ 

Sorular bunlarla sınırlı değiL Bunların ötesinde de sorular var. Çok daha 
öneml� hayatın her alanındaki mücadeleye ilişkin sorular var. Ikinci MC ile 
birlikte hız kazanan, tüm emekçileri olduğu gibi, bizi de yakından ilgilendiren 
hayat pahalılığ� zamlar, açlık, yokluk ve yoksul/uğa karşı mücadelenin daha 
etkin bir biçimde nasıl yüriitüleceiti soruları var. 

Faşistleştirme girişimleri yaşamın tüm kesimlerine yansıyor. Can güven
liğimiz tehlikede. Çocuklarımızın en doğal hakkı olan "Okuma hakkı " yargı 
organları kararlarına raitmen engelleniyor. Vyelerimizin uğraş alanı olan eği
timin faşist/eştirilmesi yoğun bir şekilde sürdüriilüyor. Ders kitaplarından tu
tun da her derece ve kademedeki eğitim kurumlarına el atılmış, özellikle öğ
retmen yetiştiren kurumlann kadroları ele geçirilmiştir. Kıyılan, süriilen, ya",
lanan, öldüriilen öğretmenlerin sayılann� yüksek sayılara ulaşması nedeniyle 
anımsıyamaz duruma geldik. Bu tür baskı ve anti-demokratik eğilimlerin daha 
da artaccığ� örgütlü güç olarak karşı çıkılmadığı, ya da bu görev gözden kaçı
nlıp ertelendiği sürece, bununla mücadele edilemeyeceği açıktır. Bir başka de
yişle, güncel görevin gereği olarak, demokratikleşme mücadelesi içerisinde et
kin bir biçimde yer almak yerine, yukarıdaki sorularla üyelerimizi meşgul et
menin kime ya"'yaccığı wrusunun da yanıtını bulmDk gerek. 

öznel niyetleri ve savları ne olursa olsun, öğretmen mücadelesini kısır 
döngü içerisine hapsedip, içe dönük mücadeleyi köriiklemeye çalışanla�ı, hiç 
kuşkusuz öğretmenler tanıyacaklardır. Tanımakla kalmayıp, örgütlü öğretmen 
mücadelesini tıkamDk isteyen bu engelleri aşmasını da bileceklerdir. 

ANTI-FAŞIsT GüÇLERIN BI RllGI 

Engelleri aşmanın, anti-demokratik eğilim ve girişimlere karşı verilecek 
mücadelenin yolu; demok",tik toplumsal muhalefetin örgütlü birleşik gücünün 
oluşturulmasından geçer. Tüm demokratik kitle örgütlerinin kitlelerini .. so
mut istemlerinden kaynaklanan, ortak programlar etrafında kenetlenerek, fa
şizme karŞı eylem birliğini sağlamalar� güncel görev olarak dayatmaktadır. ' 

Böylesi bir eylem birliğinin örülmesi ise, öncelikle her demokratik kitle 
örgütünün "Birlik ve Bütünlüitü" ile önemli derecede ilgili. Içerisinde yaşadığı
mız somut koşulları iyi değerlendiren onbinlerce öğretmenin, TöB-DER 'in 
bölünmesi, içinin boşaltılması, demok",tik mücadeledeki etkinliğinin zaafa 
uğratılması girişimlerine karg uyanık olması, örgütümüzün geleceğinin güven
cesidir. 

Uyanık olmD, dar grupçu çıkarların ötesine geçmenin, anti-faşist müca
dele platformunun .gelişmesinin önündeki açmazları çözümlemede de ağu-Iığı
nı hissettirecektir. Bu ağu-Iığın hissettirilmesi, -faşizme karşı yürütülen müca
deleyi ikinci plana itmeden- örgütümüzü faydacı "politikalarına" alet ederek 
parçalamak isteyenlere karşı sürdüriilen mücadeleyi de güçlendirecektir. 

Tüm bunları söylerken, demokratik kit/e örgütlerinde çeşitli siyasi yo
ğunlukların olmayacağ� çeşitli grupların yönetime gelme mücadelesi verme
yeceği anlamında söylemiyoruz. Demokratik kitle örgütlerini işçi sınıfının po
litik örgütünden ayıran özelliklerden biri de bu. Ne var ki, yönetim olanların, 
kendilerinden farklı polrtik düşünceleri taşıyanları "tasfiyeye" kalkmaları asla 
savunulamaz. Ancak, böylesi tavırlarla mücadele edilir. "Tasfiyecilik ", uzun 
süreç içerisinde tasfiyecilere dahi zarardan öte hiç bir ya",r sağlamaz, Bunun 
acı sonuçları işçi sınıfı,;,ızın ilerici sendikal örgütü DISK'te yaşandL Tasfiyeci
liğe yönelik, atılacak her adıma, açılacak her kapıya çalıştığımız kitle örgütle
rinde anında karşı çıkmalıyız. 

GERÇEKLERI SÖY.LEMEK YETERLI MI? 

Elbette hayır. Yukarıda .ıralanan, demokratik kitle örgütleriyle ilgili te
mel ilkeleri, her demok",tik kitle örgütünde çalışan birçok siyasetten duyuyo
ruz, okuyoruz. Demokratik kitle örgütleriyle ilgili doğruları en azından söyle
tebilmenin mücadelesi 12 Mart öncesi verildi. En yanlış, en sekter gruplar bile, 
bu doğrulan çarpıtarak da olsa kabul/enmek zorunda kalmıştır. Bu sürecin 
aşılmasında önemli katkıları olan tutarlı demok",tların ve sosyalistlerin, bu
gün verdikleri mücadele daha geniş .boyutlu: Yargılarının ölçeği, kimin nerede 
ne söylediiti deiti� kimin nerede ne yaptığıdır. Daha açıkças� teorik olanla 
pratiğin birlikteliline .ne denli uyup uymadıitıdır. 

Somutlarsak; 
- DISK'te sosyalistleri ta.fiye edenler veya bu tasfiyeye alkış tutanlar, 
- TöB-DER 'de tasfiyeye yönelik kapı arayanlar, aralayanıar, 
- Yetkili organların kcuarlarına uymayanlar, uymamak ta direnenler, 
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TöB-DER: öO RETMEN K ITLESI DOO RU OLANı SEÇEC EK 

- öğretmenlerin örgutii TöB-DER 'in iç işlerine nereden gelirse gelsin, 
öğrenci örgütlerini "vurucu güç " olarak sokanlar, bu yöntemi alışkanlık hali
ne getirmeye çalışanlar, 

- Politik eğilimlerinin yönetimde olduğu Şubeler a",sında "Birlik Da
yanışma "yı ku",rak, tek gölxIeden ikinci baş çıkarmaya, ikinci baş olmaya 
kalkan!:ır, 

Yazı planında genel doğrulan söylüyor göriinseler de inandırıcı olamaz
lar. Demokratik kitle örgütlerine ilkeli yaklaşamazlar. Nitekim yaklaşamıyor
lar da. 

TÖ8-OER'OE BUNAlıM M I? 

Hemen belirtelim, Istanbul ve Adana Şube Yönetim Kurul/arının işten 
el çektirilmesini Türkiye 'yi bir ağ gibi sarmış örgütümüz için bunalım yarat
ması gereken bir olay alarak görmüyoruz. Ne var ki, olay bilinçli olarak büyü
tüldü. Büyütülmesinden yarar umanlar old tL Yarar grupsal Çıkarlar açısından 
düşünüldü. TöB-DER 'in birlikteliği, anti-faşist mücadeledeki önemi umursan
madı, unutuldu. Olay, giderek "bunalım" o lma niteliğine dönüştüriildü. Buna

'Iım, elbette ki Istanbul-Adana Şu be yönetimlerine işten el çektirme olayı ile 
sınırlı değildir. Sınırlı olması da düşünülemezdi. Olayın bu noktaya getirilmesi 
nasıl "hesaplı" ise, taraflann sorunu çözmedeki tavırları da o denli "hesaplı " 
olacaktır. Böylesi dar grupçuluğa yönelik hesapçıların ' TöB-DER 'deki buna
lımı çözme " iddiaları inandırıcı olmaktan uzaktır. 

Kısacası, şunu belirteUm k� olayın "bunalıma " dönüştüriilmesinden bi
ri,!ci derecede sorumlu olanlar, oylarıyla onları Şube ve Genel Merkez yöneti
. mine getiren öğretmenler olmayıp, onların verdiği yetkileri, "bunalıma" dö
nüştürmeye çalışanlardU'. Daha açıkçası yönlendiricilerinin ideolojik açmazla

·rıdır. 
Tüm b!Jnlaro karşın, hayatın getirdiği somut durum, bugün TöB-DER' 

da bunalım var midir, yok mudur tartışmasını aşmıştU'. Karşımızda duran '0-
run TöB-DER içerisinde tırmandırılmak istenen bunalımdan yana olup olma
maktU'. 

BUNAlıMı TI RMANDIRMA MANTlGI 

ıstanbul'da bir takım gençlik örgütlerine dayanıla",k, işgal karşılıklı sür
düriildü. Bu tU'manışın nerede, nasıl sonuçlanacağını kestirmek hiç de zor de
ğiL Geniş öğretmen kesiminin iradesi dışında TOB-DER Istanbul Şubesinin 
öğrencilerin-öğrencilerle, öğrencilerin-öğretmenlerle çatışma alanı haline geti
rilmesi mutlaka son buimalıdU'. Böylesi yöntemler, bu yöntemi tezgahlıyanlo
ra da, öğrenci örgütlerine de, örgütümüz TöB-DER 'e de önemli yaralar aç
maktan öte hiç bir yarar getirmeyeceiti kesinlikllı bilin melidir. Böylesi davro
nışlar ancak eli kanlı MC 'nin örgütümüz üzerinde bilinen emellerini gerçekleş
tirmesine olanak hazırlar. 

TöB-DER Istanbul Şubesine yapılan karşılıklı baskınlar devam ederse, 
öyle bir noktaya varılır ki "biz yanlış yaptık " itirafnameleriyle, ' TöB-DER' 
de bunalım yok " umursamazlığı bir noktada çakışU'. O nokta ise, bunalımı 
çözmek bir yana, çözümü daha da güçleştirir. Son olarak alınan "geçici süreli 
fesih " kararları ise, bunalımı ötelemenin bir aracı olarak düşünülmüş .. , bunun 
da çözüm olamıyacaitını kesinlikle bilmek gerekir. 

BUNAlıM NEDEN ÇÖZüLMüYOR? 

Vlkemizde tezgahlanmaya çalışılan tam boy faşist girışimlerin alabildi
ğine hızlandırıldığı günümüzde, bağımsızlık-demokrasi mücadelesinde önemı; 
yerleri olan DISK, TöB-DER, diğer demokratik kitle örgütlerinde meyda"" 
gelen zaaf ve tıkanıklıklar, tüm ilerici, demokrat ve sosyalistleri daha aktif, da
ha sorumlu bir tavır almaya zorlamaktadır. Sorumluluitu,,!uzun gereiti olanık 
bunalımda taraf olanların sözcülerine çeşitli çözüm ö,..rileri götüriiımüştür. 
Bu önerilerden hiç biriıli, kurum ola",k örgütümüzün merkeziyetçilik yan",ı 
zaafa uitrotacak nitelikte değildir. Bize göre; örgütümüzün tüzel kişiliitini tem
sil eden genel merkez yöneticilerinin aldıkları kararın haya ta geçmeyi,i, genel 
başkanımızın , genel merkezin bir parçası sayılan Istanbul şu besi yerine wkak 



ortasında basın toplantısı yapmas4 örgütün merkeziyetçilik yönünü daluı çok 
zaafa ulratıyordlL 

''Yeni atanacak yönetimin beşi de Birlik Dayanışma'dan olsa bile" yö
netimi devretmeyeceklerini bir önerimiz üzerine açıklayan ıstanbul Şube yö
neticilerinin ise son ifiinlerde, basın aracıiılı ile "birleşimi daluı delişik bir yö
net'im kurulu atanmos," yönünde ileri sürdükleri önerilerini ise dalrusu kavru
mak ta güçlük çektik Ayrıntılarına girmek istemedilimiz bu önerilerimizin ta
raflarca dikkate alınmayış� bizde, TöB-DER 'de "bunalımdan" grupçu çıkar· 
lar umulilulu izlenimini yaratmış tır. 

TöB·DER Genel Merkezince binlerce lira luırcanarak düzenlenen "gö.
termelik gündemli bölge toplantılann� adı geçen grupların mücadele alanı Iuı
line dönüşmesi" kanımızı güçlendirmektedir. Halbuki; geniş öpetmen tabanı, 
bu toplantılarda ekono mik, demokratik özlük ue meslek sorunlarının tartışıl
mos.m, faşizme korşı miicadele yöntemlerinin saptanmosJ1u istemektedirler. 

Böylesi toplantıların, içe dönük mücadelenin aracı luıUne getirilme.i, 
üyelerimizin örgütümüze ilgisiz kalmalarına ue giderek kille tabanımızın daraI
masma yol açacak gelişmelere neden olabilir. 

TUm ilerici demokrat ue sosyalist öltretmenlerin göreui; bu tür toplantı· 
ları amacına uygun platforma çekmenin mücadele.ini uermek olmalıdır. 

Soruna bu açıdan yaklaşınca, TöB-DER 'de dopu tauır; I.tanbul ue 
Adana şubeleriyle ilgili olarak alınan son karann "yanında ueya karşısında ol· 
ma" ikileminden birini seçmek delildir. TöB·DER 'de "sorumluluk " ue "fay
daeılık" ikileminden sorumlu/ulu seçmektir. 

TöB-DER gibi örgüllerde böylesi bunalımlar üyelerinin isteltine ters ola
rak gelişse bile yapılacak iş, ekonomik-demokratik mücadele qracımlZ olan ör
gütümüzden kopmak, ilgisiz luıle gelmeli yerine; onun ilkelerine daluı bir sıkı 
sarılmak, tabanın söz ue karar sahibi olmasi ilkesini hayata geçirme mücadele
sini daluı da bilinçlice sürdürmektir. Unutmayalım ki, örgütlü oldulumuz süre
ce güç tü oluruz. 

OLAGANüSTü KONGRE ÇÖZüM Mü? 

Bir grup, TöB-DER 'in olalaniistü korıgreye gidilme.i a macıyla, TUrkiye 
düzeyinde girişimlerde bulunmaktadır. Grup çalışmalarını yaygınlaştırmak dı
şında gerçekten böyle bir amaçları uarsa, böylesi girişimlere karŞı çıkmak du
rumundayız. Yasal gereklerini yerine getirdiklerini uarsoysak bile, olalanüstü 
kongre Şubat ayından önce toplanamaz. Şubat ayında toplanacak olakaniistü 
kongre, Temmuz ayında yapılması gereken 4. Olaltan Kongreyi erte/emez, or-

Disk ' in yeni tüzüğti� 
Burjuvazi -CHP -Disk üst yönetimi 

üçgeninin yeni belgesi 

• DIsK 1 NEREYE G öTVR VYORLARY 

Devrimci Işçi Sendikaları Konfede
rasyonu (DISK) üzerinde uzunca bir sü· 
redir tezgahlanan oyunlar, yavaş yavaş 
sonucuna ulaşmaktadır. 

Konfederasyonun devrimci içeri�nin 
bOŞaltılmaSl, saRa kaydırılması, sosyalist 
sendikacıların tasfiyesi ve örgütün gide
rek CHP'nin kesin denetimi �Itına sokul
ması süreci, yaklaşan genel kuruıla bir
m<te hız kazanacak, bir anlamda "Iegali· 
ze" edilecektir. 

DISK'in yeni hazırlanan ve genel ku· 
rula sunulacak olan tüzük taslaRı, DISK' 
in götiirüldü� noktaya ışık tutması açı
sından Ilginç görüşler ve maddeler içer· 
mektedir. CHP'nin DISK üz�lndeld 
damgası, yenı tüzük tasarısı Ile Iyiden 
iyiye açıita çıkmaktadır. 

KOMISYONDA KIMLER V AR? 

DISK'in yeni tüzük taslaltı, Abdullah 
Baştürk başkanlıRındaki bır komisyon 
tararından hazırlanmıştır. Komisyonda, 
eski CHP milletvekili ve Genel-Iş Sendi
kası Başkanı Baştürk'ün yanısıra, TUrk· 
lş'ten yenı transfer edilen Oleyis Sendi-

kası Genel Başkanı MukbII ZırtıloRlu ile 
Gıda-Iş Sendikası Genel Başkanvekili 
Demirhan Tuncay da bulunmaktadır. 

Baştürk, Tuncay ve Zırtıloitlu tarafın
dan hazırlanan yeni tüzük taslaRının "Ge
nel Hükümler" başlıitını taşıyan bölümü· 
nün 2. maddesinde, Konfederasyonun 
genel merkezinin Ankara oldultu belirtil
mektedir. Bunun gerekçesi olarak da 
"sendikal politikanın merkezinin Anka
ra olması" gösterilmektedir. 

Genel Merkez'in Ankara'ya taşınması 
örgütü bilinçli Işçi tabanından soyutla
mada önemli bir adım olacaktır. DISK 
üst yönetımı, bilinçli tabanın denetimin
den uzak, başkentte Türk.lş gibi rahat· 
lıkla "sendikal politika" yapabllmeyl 
ummaktadır. 

HEDEF: 
"DEMOKRATIK SOSYALIZM 

TasiaRın "Ilkeler" bölümünde de çok 
"ilgjnç" görüşlere yer verilmiştir. 

DISK'ln yeni tüzUk taslaitının "Ilke
ler" bölümünde, Konfederasyonun "de
mokratik sosyallzm" l benimsediRi açık. 

tadan kaldırmaz. 5 aylık 8Üre içerioinde örgütümüz TöB-DER 'in iki kez kong
re toplamasında yarar görmüyoruz. Iki açıdan yarar görmüyoruz; birinci.� ya
ra tılmak iıtenilen politik çalkantılara içeri,inde yaşadıltımız koşulların a/tırlı
ltı eluerişli de/tildir. Ikincioi ise, TöB-DER 'in daralan ekonomik olanaklarını 
iyice daraltocalı için karşı çıkmak durumundayu. 

O HALDE ÇÖZüM NEDIR? 

Bizce bunalımın çözümünü en başto örgüt pIDt{ormu içeriainde aramak 
gerek. Biz .orunun çözümünde tek güç olarak TöB-J)ER tobanını oluşturan 
ö/tretmenleri görmekteyiz. Bugüne deltin ı.tanbul'da, Adana'da TöB-DER 
üye,i öltretmenlere güuen duyulsayd� çözüm onlann .erbe.t iradelerinde aran
saydı, belki bugün böyle bir sorunla ultraşma gerelti bile kalmayacaktL 

Sorunun çözümünü kaba kuwette aramak, araç olarak da TöB-DER 1e 
üyelik açısından baltınlısı olmayan gençlik örgütlerini kullanmak, çözüm8Üz
tültü körüklemek olur. Böylesi yöntemler peşinen reddedilmelidir. 

TöB-DER Merkez Yürütme Kurulu, yönetimlerini deuretmeyen iki şu
benin "faaliyetlerini durdurmakla "  olay yeni boyutlara uIDşmıştır. Geçmişin 
yanlışlıklarından gerekli der.leri çıkararak, bulundukumuz noktadan hareket
le soltukkanlı davranışlarla soruna çözüm aranmalıdır. örgütümüzün düşmanı 
egemen güçlere aralanan kapılar kopatılmalıdır. 

Bugüne dek ı.tanbul ue Adana şubelerini kauga alanı luıline getiren, bu 
amaçla öpenci örgütlerini işin içeri.ine sokan toraflardan birinin ueya birileri
nin altırlıkta olacaltı yönetimlerle saltlıklı kongre yapmanın ue iipetmenin ira
de.ine başuurmanın zorlukları ortadadır, açıktır. 

Istanbul ue Adana Şubelerimizin kongrelerine, olaylara en azından kaba 
kuuuet açısından taraf olmamış, tutarlı demokrat ue sosyaliot öpetmenlerin 
geçici yönetiminde gidilmelidir. 

SorumluluRu akır olan böyle.ine bir göreuin en saklıklı bir biçimde yeri
ne getirilmes�nde, böylesine zor bir göreue talip olanlara, tarafların güuen duy
ma .. ue yardımcı olması gerekli, luıtta zorunlu görülmektedir. 

Bu önerimiz, ke.inlikle grupsal çıkar ya da faydacı bir anlayışla konuya 
yaklaşma olmayıp, böylesi yaklaşımlara karşı olma, sorumlulultumuzun bir 
gerelti olarak düşünülmelidir. Çözümü saltıayıcı "tek yol" olarak görünen bize 
göre budur. Taraf/ar� gün geçirmeksizin bunalımı at/atmanın sorumlulukuna 
çalıTıyoruz. Bu çalrımızın tarafların yöneticilerine belli ölçülerde "ters" gel
mesi düşünüise bile, onların tobanındaki ökretmenlerce kabul göreceltine ina
nıyoruz. 

DISK GENEL KURULU YAKLAŞıYOR. GENEL KURULA, ABDULLAH 
BAŞTüRK, MUKBIL ZI RTlLOGlU VE DEMIRHAN TUNCAY TARAFıN· 
DAN HAZıRLANAN YENI BI R TüZüK SUNULACAK. DISK' IN YENI 
TOZÜGüNDE, "DEMOKRATIK SOSYALIZMIN" HEDEF ALINDlGI BE
LIRTILIYOR. HEDEFLER ARASINDA "HALK I KTIDARı"  DA VAR. BU
N UN DıŞ ıNDA MüCADELE EDILECEK DüŞMANLAR DA BELIRTIL
MIş.  BUN LARI N  ARASINDA "DEVLET BASKıSı" DA VAR. 

ça ilan edilmektedir. Böylece DISK, bir 
de "demokratik olmayan" sosyalizm 01-
duitunu kabul etmiş olmaktadır. Bu bir 
yana, "demokratik sosyalizm" hedefi ile 
kimlere, hangi siyasi çevrelere yaklaşıl
dıitı da açıkça ortadadır; ilkeler bölü
mündeki 4 madde aynen şöyledir: 

"Çoitulcu toplum düzeninde, çaitdaş 
ekonomı ve Sosyal siyasetin, işçi sınıfı 
ve emekçi kitleler Için geliştirdiitl siya
sal iktidara ulaşma yönteml genel oy 
mekanlzmasının işletildi� demokratik 
sosyalizmde yerini alır." 

DISK'In tüzük taslaRında sosyal de
mokrasiye yakılan bu ve benzeri yeşil 
ışıkların yanısıra "zevahiri kurtarma" 
amacıyla, öteden beri sürdürülen "sendi· 
kayı siyasal parti yerine koyma" tutumu 
tüzüite geçirilmektedir. Tüzükte yer alan 
görüşlerden biri de "DISK'In işçi sımfı
nın etkinliRI ıçın siyasal düzeyde eylem 
ve örgüt bütüniüAünü saıılamada kendini 
sorumlu sayması"dır. Bunun yamsıra, 
aynı görüşten hemen sonra şu cümleye 
yer verilmektedir: 

"Sosyalist içerikli bir Iktidarın kurul
masında öncülük edecek olan DISK ... " 

Böylece "sosyalist içerikli" bır Ikti
darın kurulmasında bir sendikanın "ön· 
cülük" edeblleceitl DISK'In tüzüRüne res· 
men geçirilmiş olmaktadır. 

"DEVLET BASKıSı" 

Tüzük tasarısının en ilginç böıumle
rinden birini de "Ekonomık Politika" 
bölümünde yer verilen gÖlÜşler oluştur
maktadır. Bu bölümde yer alan 5. mad· 
dede aynen şöyle denmektedir: 

"Ayrıca üretim araçlarındaki mülki· 
yet, halk çoRunluitu üzerınde devletin 
veya özel girişim sahiplerinin egemenlik 
kurmalanm, siyasal baskı yapmalarılU, 
sosyal ve ekono mik özgürlüklerı kısıtla· 
malarını saRiayan bir araç olmaktan Çl
karılacaktır.' 

, 

Böylece DISK'In yenı tüzü�ü, " devlet 
baskısı" aldı altında, sosyalizme açıkça 

cephe almakta, CHP'nin ve sosyal de· 
mokrasinin "özyönetim" görüşüne Iyi· 
den iyiye yeşil ışık yakılmaktadır. Işçi 
sınıfının ilerici sendikal ölCÜtü, bu yeni 
hükümlerle bırlıkte, artık sosyallzmle ka· 
pitalizml aym kefeye koyan, sosyalizmi 
"devlet baskısı" ile suçlayan bır örgüt 
haline dönüştiirülmektedir. DISK'e göre 
devlet miilkiyetl, insanlara baskı yapma 
"aracı"dır. 

Sosyal demokrasiye ve CHP'ye ya. 
manma hareketi, CHP termlDolojisinden 
ödünç alınan içeriksiz kavramlarla tüzük 
taslajtının çeşitli bölümlerinde SirdiiriiJ. 
mektedir. Bu .ada "halk Iktidarı" kav· 
ramı da tüzülün "sosyal politika" bölil
münde kullanılmaktadır. 

HALA MI DISK FETlşlZMt? 

DISK'in yeni tüzük tasiaRı üzerinde 
ileride daha ,eniş boyutlarıyla durula· 
caktır. Yine de bugüne kadar bilimsel 
sosyalistlerin DISK konusundaki deRer. 
lendirmelerinin ne kadar doRru ve yerin
de olduRu, bu kısa tespltlerle bile bır 
kez daha kanıtlanmaktadır. Yeni tüzük 
taslaitı, yaklaşan genel kurul ile birlikte, 
işçi sınıfının devrimci siyasal örgütüniin, 
sosyal demokrasiye iyice yamanma an
lamında "detterlnin diirülmesl " olacak
tır. 

Bu yeni tüzük taslaRına bazı çevrele· 
rin nasıl yaklaşacakları da ayn bır merak 
konusudur. DISK'In CHP'Uleştlrllmesine 
bugüne kadarki tüm davranışlan Ile ça

nak tutup zemin hazırlayanlar, bundan 
sonra da "DISK tetlşizml" yaptıkları 
takdirde sorumlulukları daha da aitırla
şacaktır. Bundan böyle Işçi sınıfı öqıütu. 
ne düşmanlıklarını "DISK'çllik" maske
si altında sürdürenier, yalnızca DISK'çl
lik yapmayacak, "demokraıık sosyalizm" 
adına, "halk Iktidarı" ıçın ve "devletin 
baskısına karşı" mücadele edeceklerdir. 

Bu yenı "savaşım"da yolları açık ol, 
sun... • 
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11 Aralık'ta yapılan yerel seçimler öncesi propa
ganda dönemi, birçok açıdan yeni ve yerinde bır öl
çüt oldu. Yerel seçimler öncesi propaganda dönemln
de söylenenler, 'lürklye'nin temel ve kalıcı sorunlarına 
olduRu kadar, pontlk ve ekonomık açmazlarına oldu
lu kadar, giiniiik yaşaın1a doRrudan Ilgın yerel sorun-
1ara da ancak sosyaHstlerln binmsel bır açıdan baka
bUeceklerini, en gerçekçi çözümleri gösterebilecekle-
rInI kanıtladı. . 

Yerel seçimlere katılan Tüıklye İşçi Partisi, 'lUr
kiye'nin genel pontik sorunlarına llişldn cleAerlendir
melerin yanısıra, yerel yön� mlere' ve kent sorunları
na yaklaşımı açısından da dikkati çekti. Bugüne ka
dar şunun ya da bunun belediye başkanı olmSsından 
öte pek bır anlam taşımayan yerel seçimler, ilk kez 
Tüıklye İşçi Partisi'nin deAerlendirme ve önerileri Il!! 
kapitaHst düzenin genel çerçevesi içine oturtuldu. 11  
Amlık seçimleri, bu açıdan da yerel seçimler için bır 
dönüm noktası oldu. 

SORUNLAR BIRER BIRER 
TARTIŞMA GüNDEMINE GETIRiliYOR 

6 Aralık günü radyolardan halka hitap eden TİP 
Genel Sekreteri Nihat Sargın, Türkiye İşçi Parti.si'nin 
d�uşu ve güçlenmesi ile 'lUıklye'de tartışılan tüm s0-
runların nası1 sosyalizm çerçevesine oturtulduRunu, 
tartışmaların nasıl ve ne yönde biçimlendirildiR!ni şu 
sözlerle anlatıyordu: 

"Hatırlayacaksınız. Türkiye İşçi Partisi'nin sesi 
sizlere ilk olarak radyolardan 1963 yerel seçimlerinde 
ulaşabilmişti. Daha ilk keıımeleri duyunca Irkildinlz 
ve ku1ak verdiniz. Çünkü bır parti ilk olarak yalnız siz. 
lere sesleniyord .... İşçiler, köylüler diyor, küçük esnaf 
ve zanaatkarlar diyor; dar gelirliler, küçük memurlar, 
toplumcu aydınlar diyordu. Sizlere seslendi!!lnl, söz
lerinin yalruz sizlere olduRunu bellrtiyordu. 

. . "Kulak !Verip dinlediniz, doRru söylüyor dedinız. 
SOnra omuz verdiniz, güç verdiniz; örgütünü geliştirdi, 
güçlendirdi. Ve 1965'te sizlerin oylarıyla 15 milletve
ldlini Meclise soktu. Gerek Meclis içinde, gerekse dı
şında çalışmA ve mücadelesiyle sizin gözünüz, kulaRı
nız, temsilciniz, savunucunuz oldu. Ülkenin siyasi ha
yatı, 'lUrkiye ışçi Partisi'nin ortaya koyduRu tezlere, 
görüş ve deAedendirmelere göre biçlmlenmeye başla
dL DlRer partiler ve poııtlkacılar, Tüıklye İşçi Partisi' 
nin ortaya attıRı göıilşlere göre durumlarını belli et
mek zorunda kaldılar. Hepsi de esasında, hep Iktidar
da olan sermaye sınıtuftn şu veya bu kesiminin sözcü
leri durumundald partilerin, o gljne kadar aralarında 
söz bırlili etmişçesine dokunmaktan ısrarla kaçındık-' 
lan konular, sizlerin bilip öRrenmenlzl hiç bir zaman 
istemedikleri konular, bır bır tartışma alanına getiril
di." 

CHP'YE OY VERMEK 
DE�l şMEZ BIR KADER MIDIR? 

Tüıklye İ,çi Partisi Genel Başkanı Behice Boran 
da, sosyalizmin somut bir alternatif halıne gelme "teh
nkell"ne karşı tüm burjuva parWerinin naaıl bır tabte
revaili kurmaya çalıştıklarım anlatıyordu. Burjuva 
PIriIlerl, ,erçek alternatifi gözden kaçırtabiirnek ıçın 
IÜrekH olarak alternatifi kendi sraiarında göstermeye 
çalı4ıyorlardı. Boran şöyle diyordu: 

"CHP ve AP nderlerine ve yandaşlarına bakarsa
nız, Tliıldye bu Iki partiden birini seçmeye mahkum. 
Her Iki taraf da 'oylar bölünmesın, oylar daRılmasın' 
sözde ,erekçesını ıııtıp ısıtıp öne sürüyor. Peki ama 
bu IId PIriIden IIdsl de Türkıye'nin geniş halk kitlele
rinin sorunlarına çözüm getirmiyor, Ibtlyaçlarına ce
vap vermlyona ne olacak? DaRılmasın diye oylar hep 
belli IId partiye verilecekse, sonsuza kadar dumm de
li,meyecek, bir başka parti ön plana çıkamayacak 
demektir. Oy. toplumlar dumilan deAıldır, zamanla 
delişirier. poııtlk partilerin toplumdaki yeri de za
manla. deAişlr. Kimileri zarnanla zayıf1ar, çöker gıder. 
Kimileri Ise gelişir güçlenir. Türkıye'yı yöneten ve Tür
kiye'nin bailırnlılıj!ının ve geriliRinin, hal1umızın yok
sul\uj!unun, sömüıü ve baskı altında buna1masının so
rumiulultunu taşıyan partiler ergeç etkinliklerini ylti-

. recek, politika sahnesinden silineceklerdir. Bugün ye-

MiıLIYETÇi CEPHE'YE KARŞI CHP'YE OY 
VERM�K HALKıMıZıN DE�lşMEZ KADERI 
DE�llDIR. TüRKIYE HALKı BU IKI ALTERNA
TIFTEN BIRINI SEÇMEYE MAHKUM DE�ILDIR 

niden yeniye demokıasl ve halktan yana olma iddiasın
daki partıler ise ancak bu iddiaları Wta kalmadıilı sü
rece ve ölçüde etkin olabileceklerdir. Miıııyetçl Cep
he'ye karşı CHP 'ye oy vermek, halkımızın deR!şmez 
kaderi deAildir." 

YEREL YöNETIMLERDE CHP IKTIDARDAYOl 

Bomn, aynı konuşmada CHP'nln dört yıldır ikti
darda bulunduııu yerel yönetimlerde nelerin yapılahll
dıııi üzerınde de durmuştur. Bomn bu konuda şunları 
söylemiştir: 

"Miıııyetçi Cephe 1975 'ten beri merkezi iktidar
da Ise, CHP de 1973'ten beri yerel yönetimlerin ço
ııunda iktidardadır. En büyük kentıerln belediyesi 
CHP'nin elindedir. Bu kentlerde CHP başarılı yerel 
yönetim örnekleri verememiştir. Bu basarısızlık bele
diyelerin merkezi iktidarın kontrol ve müdahalesi altında 
oluşuyla ve Miıııyetçl Cephe Iktidarının CHP'li beledi
yelere karşı tavır almasıyla Izah edilip mazur gösterlle
.mez. Bu engeııemelere, güçlüklere railmen yapılacak 
Işler vardır. ömeRln merkezi iktidarın tutum ve davra
nışı, yeni Belediyelet Karununun geçirilmesi gereiii ül
ke çapında belli başlı kentlerde bır kampanya konusu 
yapılabilirdi; kamuoyu barekete getirilebilir, Iktidar 
üzerınde demokıatlk baskı yoRun1aştırılabllirdl. Kent
lerde genşen arsa spekülasyonlarını, imar yolsuzlukla
rını, belli sermaye cruplarının çevirdikleri dolaplan 
önleyici, hiç de!!llse sınırlayıcı adamlar atılahilirdi. 
Dört yıllık uygulamada göıii1dü ki, demokıatik yerel 
yönetim, halktan yana ve halkın denetiminde beledl
yecilik konusunda CHP beııı bır anlayışa ve politikaya 
sahıp deAıldır. Üsteıık kentsel çıkar gruplan CHP 'ye 
ve CHP aracılıRı ile belediye meclisierine de girmiştir." 

Türkıye İşçi Partisi Genel Sekıater! Salgın da 
CHP'yi yerel yönetlmlerdekl lktidan açısından şu söz
lerle deRerlendlrlyordu: 

"Halk Partisi iktidar, Iktidar diye söylenip dııru
yor ya. 11 Aıahk'ta seçimi yapılacak yerel 'mec1laler
de zaten çoilunlukla Ha\kçılar iktidarda. 1973 Kasım 
seçimlerinde emekçi halkımız onu şehirlerin, kasaba
ların yönetimine getirdi, ona şehirlerin anahtarlarını 
teslim etti. 

"CHP'nln' Ise bu yönetimlerde yaptıkları, daha 
doıırusu yapmadıkları ortada. Halk Partisi iktidarında 
yaşamımızda o kadar hiç bır şey deRlşmedl ki, ner
deyse hangi belediye 1\.daletçllerln, hangisi Halkçıla
rın eıınde hatırlarnaz olduk." 

REFERANDUM, AMA NASIl? 

Türkıye Işçi Partisi Genel Başkanı Borıın, seçim· 
lerı bir "referandum" olarak gören, ama referıındum 

TüRKIYE Işçi PARTISI'NIN OOOUŞUNA !(A. 
DAR EGEMEN SıNıFLARıN ISRARLA GONDE· 
ME GETIRMEKTEN KAÇiNDIKLARı KONULAR 
BIRER BIRER TARTIŞMA ALANıNA GETIRIL. 
di. 

kavmmını Çarpıtarak "gileyen ç!!.tre!ere de uyarıda 
bulunmuştur. 11 Ara" seçimlerini )ıp veya MC ile 
CHP arasında bır "relnandum" olarak göstereıılen 
Bomn şu yamtı vermi�: 

"Bu seçimler bır felerandum iII!, ild taraf UUi� 
da bır oylarna ise, b�ı.� veya MC ile CHP llUlllda 
bır oylama demek depıılr. sai! ile sol arııanda bır oy
lama demektir. yanı büyük sermayeden yana olan 
partilerle, emekten y'" olan partiler ananıla bır ... 
çimdir. SOL Ise CHP d..:ınek de!!lldir. Çünkü CHP balk
tan, emekçilerden çok söz etmekle benber I,çlnln ye 
emekçinin partisi delildir. CHP büyük aermayenln 
egemen olduj!u kapitalat düzenin deAlşen ko,uIlarda 
devam edebilmesinin oiIanaklarını arayan ve kendince 
buiduRuna Inanan partidir. Programında bunu açıkça 
söylemekte, büyük sermayeye de!!lşen koşullarda var
hilım sürdürebilme olıuıaklarını anlatmak�dK. Sözüııil 
ettili 'düzen deAişikllfi' sermayeci düzenin IsIalııdır_ 
Bu düzenden, yani kapitalizmden sosyalizme geçl, d. 
iilidir." 

YEREL YöNETIMLER KONUSUNDA 
ONERllER 

Bomn konuşmasında aynı zamanda y .. el yön. 
tlmlerln g .. çek hedef ve girişimlerinin nlt8Ui!I ye yö� 
lerı üzerinde de durdu. Boran'ın konuşmanın bu bö
lümü şöyle: 

"Belediye yönetimleri konusunda en akaa\[ taraf 
ve dliler akaaklıklara olanak yaratan taraf, bunlarm 
halkın katılımından ve denetımınden uzak olU,larıdır. 
Belediye Başkanları ve Meclisleri halkın oyları Ile ııeçl
ıır ama seçildikten sonra ııeçmenlerle bir ııı,ldlerl kal-

maz. Başkanlann ve meclislerin ne yaplp ne ,ttlk\erln
den halk habersizdır, biıcı edinme ve bu 1,1Iri kontrol 
etme olanakları yoktur. BUCUnJtii durumda, büyük .. r
maye Ile bütünle,mi, belli çıkar grupları belediye 
meclialednde etkindir ve baakıiarını belediye ı,lerlnln 
yürütümünde duyurmaktadırlar. İmar planına IUtldn 
konular, ana spekülasyonu, çeflW fiyat taılfelerinln 
tespıtı sermaye sınıfı crup1annın etkinlilılerini duyur
d ukları konulardır. 

"Belediye yönetlmlerlndeld bu dunım toplumun 
sınıfsal yapılinın yerel yönetime yansımaadK. Sınıflar 
varoldukça bu yarwma olacaktır. sosyanit düzene ,. 
çıldiRinde ancak m .. kezi ve yerel yönetimler emekçi 
halk çoilunluilu yarar_ lşleyeoeklerdlr. Bunu söyle
mek bugünkü sınıflı toplumlarda, belediyeler düzeyl� 
de halk yararına yapılabilecek hiç bir şey yoktur anla· 
mına gelmez. Yerel yönetimlerin yasası, yapııı iıalk 
kitlelerinin doi!rudan yönetime katılışını ve bu yöne
timleri denetlemesini saRiayacak biçimde deAiştlrll-



IçiNDE BUlUNDU�UMUZ KAP IT ALlsT DÜZEN 
IçiNDE BELEDIYELER, Işçi VE EMEKÇilE. 
RIN YAŞAMıNı ASGARI BIR DüZEYDE TUT· 
MAKlA GöREVLIDIRLER. 

Böyle bır demokratikleşmeye genel olarak 
sımfIıırı, özel olarak da bunların ber kenttekı 
kuşı koyacaklardır. 

' 'B,�e<ııv,!lerin halk ç�unluRu yararına işlemesl 
üretım alanlarına glrmelerini getirir. Ye· 

üretici olacaktır. Belediye zabıtası kontrol· 
yükselmesini önlemek, bu kontroııer 

ilk yapdsa müınkiin dej!ildir. Yapılması gere
Iş, balkın yaşamındaki belli başlı temel maddele

ve hizmetlerin üretiırdni belediyelerin üstlenmesf. 
Ekmej!ln belediyelerce üretilmesi başta gelen ko-

1930'ların belediye kanunu bile buna imkan 
rermektedlr. ama bu imkan belediyelerce kullanılma· 

YALNıZCA YETKiSiZLIK 
VE PARASıZLIK DE�ll 

Tüıltiye lşçi Partisi adına radyoda konuşan lstan· 
Belediye Başkan Adayı Dınçer DoRu, Ankara Be

Bqkan Adayı özcan Kesgeç ve lzırdr Belediye 
Adayı Gündüz Mutıuay da sorunu çeşıtlı bo· 

ele almış, ıomut örnekler verırdşl�. 
Belediye Başkan Adayı DoRu, sorunun 

yetkisizlik ve parasızlık olmadıRını vurgula· 
aöyleırdştlr: 

"B,eleeııvı,lerlln bugünkü duruıiııarı sadece yetkl· 
parıUlZlıktıan dej!ildlr. Belediyelerin bugünkü 

IUUIUIJu.uurı, sınıfsal özlerinin ıonucudur. Kapitalist dü
içinde, kapitalistlerin yönetlırd altındaki belediye; 
Işçi ve emekçilerin Insanca bir bant 8Ürmelerini 

ı�;::��g�=örevıı dej!lldirler. Kapitalist düzen ıçınde, 

i. yönetiırd altındaki belediyeler, Işçi ve 
lem,ek(:iler'e, yalnız ve yalnız fabrikaları döneliren, çe· 

çaıı.maları IÜrdüren, ücretli köleler otarak bakar· 
Ancak yaptıkları Işe devam edebilmeleri ıçın ge

bizmetleri götüıiirler. 
'Bu düzen ıçınde belediyeler, Işçi ve emekçUerln 

ıugarl bir düzeyde tutmakla görevUdirler. Bu 
beledıyeler, Işçi ve emekçileri aza kanaat 

ucuza malolan, uCuz Insanlar olarak 
l.-ırtlandırmak ve Idare etmekle görevııdlrier. 

"Gece,koııııhılar, I,çl ve emekçUerln patronlar ba· 
".'uuUJj' cu ucuz bir şekilde barındırıldıktarı koRuştar· 
dır. lşçlye, emekçlye vereceRI ücreti münıkün olduRu 
kadar düşük tutmak Isteyen patron ıçın, yolsuzluRun, 
IUsuzluRun, sefaletın zaran dej!lI, yararı vardır. Pat. 
ronlar bilirler kı, ancak bu yokluklar içinde, sefaletin 
ücreti denebilecek 1800 lira Ile işçi çalıştırabilmek 
mümkündür. lşçlnin Işe gellp-glderken yollarlla perl· 
şan olması, Işçi çocuklarının yuva ve kreşler olmadı�ı 
için ortalıkta IÜrürmesi ve benzeri sorunlar patronla· 

ISTANBUL, ANKARA, ıZMIR GIBI ŞEHIRLERI· 
MIZ ÇOK YAKINDA DÜNYANIN SEFAlET, 
SOYGUN VE KARıŞıKlıK MERKEZLERI OLMA 
DURUMUNA GELECEKLERDIR. 

nn umurunda bile dej!lIdir. 
"Burjuva partilerinin yönetlırdndekl beledıyeler, 

bunun ıçın dertlerlırdze derman olmazlar. Bunun için 
gereken para ve imkan ayrılmaz. Bunun için yıllardır 
yetkisizllk bahanesinin arkasına saklanııır." 

BASKıYı VE SöMü RüYü ARTıRMANIN 
ARAÇlARı 

Ankara Belediye Başkan adayı özcan Kesgeç de 
yaptıRı konuşmada, belediye yönetlırderinin burjuva· 
zinin elinde kapitalist aömürüyü artırmanın araçlan 
olarak taşıdıRı önem üzerinde durmuştur. Kesgeç, ko
nuşmasının bu bölümünde şunları aöylfırdştir: 

' 'Yalnız Türkiye' gibi geri ve baRımiı ülkelerde de
Ril, bütün kapitalist ülkelerde kapitalizm, konut gıbı, 
bol ve ucuz beslenme gibi, şehir içi ulaşımın saRlan. 
ması, Işçi ve emekçUerin saRiık hizmetlerinden gere
Rlnce yararlanması gıbı en basit, ama en temel sorun· 
lan çözememektedir. New York, Paris, Londra, Tok· 
yo gibi şebirler, en yüksek gökdelenlerle Türkiye'deki. 
lere benzer sefalet mahallelerinın yanyana oldulu, şe
hir hayatının işçi ve emekçUere göre d ej!11, bır avuç 
parababasının Çıkar ve keyfine göre düzenlendiRi şe
blrleıdir. Gangsterllkten, hava kirliliRine; uyuşturucu 
madde kullarumı ve kadın ticaretinden, şehir trafiRl· 
nın tam bır tıkanıkhk içinde olmasına kadar türlü so· 
runlar kapitallzırdn aczini ve çüriirnüşlüRünü tekrar 
tekrar ortaya koymaktadır. 

"Gerekli tedbirler bızla alınmaz, bunun Için şart 
olan örgütlü, tutarlı mücadele verilmezse, başta lstan
bııl, Ankara, lzmir, Adana gibi şeblrlertırdz de çok ya. 
kında sefalet, soygun, kan,ıklık merkeZıeri olma ba· 
kımından dünyada ön sıratara geçeceklerdir. 

"ömeRin Ankara şehri, bliyük bır bızla tam bır 
çıkııı8za gelip dayanmıştır. Ankara halkının üçte Iklal 
gecekondutarda sefalet ıçınde yaşamaktadır. Pahalılı
Rın en hızlı arttılı şehirlerimizin başında Ankara gel· 
mektedlr. Belediyenin 250 otobüsünün Ikl ırdlyonluk 
şehrin ulaşımını saRlaınaya çabaladılı şeblrde trafik 
güniln çoRu saatlerinde tam bır tıkanıklık Içindedir. 
Şebrln Insanları, Iki ırdlyona yakın yurttaşımız, ge
rekli tedblrlertn alınmaması sonucu, hava klrlenmesly· 
le sallıklannı yitirmekte, eRır aRır ölmektedlrler.Şeb· 
rlri başlıca ıorunlan burjuvazinin yönetlırdnde çözille
mez hale gelırdştlr. Bütün büyük şehirlerde de durum 
aynıdır. 

''Başta AP ve MHP olmak üzere, gerici, faşist bur
juva partileri , yurdumuzu Içine düşürdükleri bunalım 
ve çıkmaza şehır ve kasabalarımızı da sonuna kadar 
gömmekte kendileri ıçın yarar bulmaktadırlar. Mıllı· 

BELEDIYELERDE HERŞEY ÇıKAR ÇEVRELE. 
RıNıN TERCIHLERINE GöRE AYARLANMAK· 
T ADIR. HEMEN HEMEN BOTüN BELEDin· 
lER BIRER RüŞVET VE YOlSUZL.UK MERKE· 
zl DURUMUNDADıR. 

yetçi Cepbe partileri için temsil ettikleri aöınürücü 
azınlıRın iktidarı ııürciikçe ,ebirlerin ne duruma düştü
Rünün öneırd yoktur. Onlar Türkiye'yı küçük Amerika 
yapmanın, onlar Türkiye'yi faşist Hitler Almanyasına 
benzetmenin çalışması içindedirler. Milliyetçi Cephe 
partileri için belediyeler, partilerine, ilericilerin, dev
rimcilerin üzerıne saldıkları aldatılmış yandaştarına iş 
kapısıdır. Milliyetçi Cephe partileri için belediyeler ve 
ötekl yerel yönetlırder, işçi ve emekçiler üzerlndeld 
baskıyı, sömürüyü artırmanın araçlarıdır." 

KONUT SORUNU VE SöMüRü 

lzmir Belediye Başkan adayı Gündüz Mutluay da, 
emekçi ve dar gelirli halkın belli başlı dertıerınden 
olan konut ve kıra sorununu ele almış, Türkiye'deki 
durumun na8LI büyük sermaye ve büyük tekeııer tara· 
fından yaratıldılını anlatmıştır: 

' 'Büyük tekelerin, boldlnglerin, şebirlerdekl, kasa· 
batardaki uzantıları da belediye başkanlıklarını, bele
diye meclislerini eııerinde tutuyorlar. Tüccarlar, yap
satÇI müteahbitler, dolmuş·ırdnibüs a�a1arl, eırdak 
alım satımcılarıyla, küçük esnaf ve zaiıaatkarların biç 
·blr bakkını konımayan &ÖZde dernek yöneticileri bele
diye mecUllerlni doldurmuştardır. Bu klşller şehirler· 
de, kasabalarda, traflkten ekmek fiyattarına, mezba· 
badan Imar planına kadar herşeyi kendı çıkartarına 
göre ayarlamaktadırtar. Hemen hemen bütün belediye
ler birer rüşvet ve yolsuzluk merkezi durumundadır. 

"Aralarında Proruo Holdıng'In, Eczacıbaşı Hol· 
dlng'ln, Borusan Holdıng'In, Bodur Holdine'In bıılun
duR u en büyük tekeller birleştiler, Toplu Konut Hol
ding Is1mJI büyük bır şırket kurdutar. Bu ve benzerı 
büyük şirketler binlerce dönüm araziyi kapatıyorlar. 
Orman sabalanna el koyuyorlar. Demır, çimento, ht>
ru ve Inşaat malzemelerı karaborSlcdarl elblrlfRI ede
rek malzeme fiyatlarını görülmeırdş bır hızla artırıyor· 
lar, Bu artış, büyük mülk ve ana sahiplerinin vuıgunJa· 
n, oturdukları yerde ceplerine dolan paralar" ve ınii
teahhlt klrtarıyla yanyana gelince kiraiar al.ıılldlRlne 
yükaeUyor. öta yandan kendiline ild adalı bır 11-
kondu yapan emekçi bile tekeld şirketlere onbinlerce 
lira kaptırmaktadır. 

"lnşaat malzemeıl yapan birkaç büyük finna, bü
yük mllteahhlt, bUyük m111k _bibleri halkın konut Ih· 
tlyacından ırdlyartarca lira kazanıyorlar. Yüzbinlerce 
Işçi ve emekçi en kötü şartlarda yaşar, bıışını soka· 
cak bır dam bile bulamazken, ber şehirde yüzlerce, 
binlerce ev ve daire daha yükııek kira getirsin diye boş 
tutuluyor. Yüzbinlerce emekçi oturacak, kiralayacak 
ev bulamazken, şehrin ortasında bile arsalar boş du
rurken, daha büyük kar hırsıyla her yıl kullanılabilir 
durumdaki binlerce ev yıkılıyor." 



SOSYALiSTLER SAIAYiLESME Iii 
, 

GERCEK SAHiPLERiDiR 
, 

Bülent ER 
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 

tarafından düzenlenen Sanayi Kongresi 
"77", 5·7 Aralık 1977 günleri Ankara' 
da yapıldı. 

ülke sanayünin bugünkü durumunun 
tartışıldıitı ve geleceRe yönelik önerile· 
rin sunuldultu kongrede açılış konuş· 
masını Kimya Mühendisleri Odası Başka· 
nı ıhsan Karababa yaptı. Karababa, Tür· 
kiye'de sanay;nin dışa baııımlı oldultu· 
nu, iktidardaki bUkiimetin bu ballımlılı· 
Rı artırdıllını, buna baıılı olarak ithalatın 
durdullu an sanayinin de durdullunu, 
MC iktidarının yarattıııı·bunalımın altın· 
dan kalkamadıllını, çıkarlarını korumak 
için çırpındıııını sermaye sınıfının dahi 
istemlerini karşılayamaz hale geldillini, 
ekonomik büyümeyi Uluslararası Para 
Fonu'nun isıelli üzerine durdurmak iste· 
diRini söyledikten sonra sözlerini şöyle 
bitirdi : "Meslek odalarının birinci görevi 
kendi uzmanlık alanlannda ülke sorunla· 
rı üzerinde çalışmalarını yollunlaştır· 
maktır" . 

Onceki senelere göre daha az teblillin 
sunuldultu kongrede, ilgi çeken bir de 
panel vardı. Döndüncü 5 Yıllık Kalkın· 
ma Planı'nın konu almdıitı panele Tüm 
Iktisatçılar Birlilti'nden Cumhur Ay tu· 
lun, CHP 'den Hikmet Çetin, Ankara Sa· 
nayi Odası'ndan Doç. Dr. Orhan Işık, 
Iktisadi Kalkınma Vakfı'ndan Teoman 
Kuyumcu ve Iktisatçı Yalçın Küçük tar· 
tışm.cı olarak katıldı. Dilter tartıomacı 
Planlama Uzmaru lcen Börtücene başka 
bir şehirde olması nedeni ile panele ka· 
tılarnadı. 

BiR GECE ANSıZıN GELEN 
BiR BELGE 

tLk tartışmacı Hikmet Çetin plan ko· 
nusunda özetle şunları söyledi : "Planı 
belirleyecek olan siyasal iktidarların ya· 
pISldır. Siyasal yapı dellişmedilli sürece 
yapılacak planlar bir anlam taşımaz. 
Plan çıkacak mı, çıkmayacak mı tartıŞ· 
maları yapılırken, bir belge ansızın bir 
ge"" geliverdi. Pozitif bilim açısından 
yasalara �aktıltımızda, plan geçerlililtini 

yitirmiştir. Çünkü yasalara göre 30 Ka· 
sım'dan önce Meclislere gönderilmesi ge
rekirdi. Bu durumda şekil açısından 
1978 yılı plaruıız geçecektir." 

Cumbur Aytulun da, ekonomik alan· 
da bir plandan söz etmek için üretim 
araçların toplumoallaşması gerektiliini, 
Türkiye'de planlamanın gerektirdilti Ön 
yapırun olmadıltını ve planın kamu kesi· 
mi için emredici özel kesim için ise özen 
verici oldullunu söyledi. 

Orhan Işık sözlerine planlamanın"Fevc 
ka1ade kompleks"bir olay olduliunil .öy· 
leyerek başladı. Daha sonra sözlerine de· 
vcarnla kalkınmarun flürriyetçi demokra· 
tik düzende gerçekleşeceltini, başka tür· 
iü kalkınanlar da oldultunu ancak onlara 
inanmadıllını, ortada bir planın oldultu· 
nu fakat onun yetersiz oldultu, zaten 
mükemmel olan bir şeyin tabiatta mev· 
cut olmadıltını söyledikten sonra sözle· 
rini şöyle bitirdi : " Sanayi. emek, serma
ye ve hammaddeden meydana gelir. Bu 
eksik bir tanımlamadır. Bir de bilgi, dü· 
şünme vardır. Sanayide yaratma vardır. 
Hammadde olmasın, sermaye olmasın, 
hatta emek olmasın, yaratıcı kişiler ol· 
dultu zaman kalkırulacaktır. Biz kalkın· 
manın ucuz çalışmaSlru yapıyoruz." 

Teoman Kuyumcu, planı görmedilti· 
ni, bu nedenle planın tartışmasına gir. 
meyeceltini, daha önemli buldultu kat· 
ma protokol üzerine konuşacaitım söy· 
ledi ve özetle planda katma protokolün 
kaldırılması konusunda tek pasajın ol· 
madıltını, kalkınmamız için dışa açılın· 
ması gerektiltini söyledi ve dışa açılama· 
dıltımızdan yakında. 

Son tartışmacı Yalçın Küçük, konuş· 
masma di�er konuşmacılara cevapla baş· 
ladı. Planlamanın iddia edildilti gibi hiç 
de kompleks bir şey olmadıltını, bilakis 
çok basit bir çalışma oldultunu, ortada 
plan yok, onun için tartışmasına girmek 
anlamsızdır demenin boş şey oldultunu, 
ortada bir plan taslaltının var oldultunu 
ve çıkacak planın da bu taslaktan farklı 
olmayacaıı ını , ve dışa açılarnadık diye 
yakarmanın anlamsız oldultunu, çürıkü 
açılmadık bir yerimizin kalmadıllını söy· 
ledi. 

Van 
VAN DEPREMI 

depreminin 

esrarı 

Birkaç yıldır kurt isyanı için hazırlananlar. is· 
viçrede Kürtçe ve Turkçe gazete çıkaranlar, Kürt hü·  
kümeti kurma hayaline kapılanlar var. Van ve çev· 

resinde bu hayaleııer bir yıldır toplanmış ve hazırlan· 

mışl"r. Türkiyedeki Kürtler isyan edince Iran hudu· 
dundan Iıürt·berzani kuvvetleri yardıma geleeekm;i; 

ve Vanı iç harbine surükleyecekle 

\.rı-ı., kala. Türk � Yı' koruya 

Türkiye'de ve d1�er ülkelerde, ırkçılı· 
Rın, şovenizmin ve iRrencini, en pespa· 
yesini kimler yapar? 

Irkçılı�ı ve şovenizmi körükleyenin 
burjuvazi oldlıRu her fırsatta söylenir, 
tekrarlanır. Ama kimileri de ırkçllıRı ve 
şovenizmi gerçekte kimin körükledi�lni, 
ırkçılılıın ve şovenizmin ardında kımle· 
rin oldu�unu göremezler. Söyleten sım· 
fa de�il, söyleyen e bakarlar. 

Böyleleri için elimize bir belge geçti. 
Belge, Türkiye'nin çarpık kapitalizmin· 
den milyonlar vuran, kentleşme olgusıı 
ile birlikte çarpık kapitalizminden mil· 
yonlar vuran, kenlleşme olgusıı ile bir· 
li"le keselerinin taşarcasına dolmasın· 
dan memnun yapsatçıların, inşaatç �arın 
dergisi . Adı, "Istanbul ınşaat Müteahhit. 
leri Dergisi." Içinde "ilerici" kişilerin 
yazıları da var. Oktay Akbarın bır hi· 
kayesi, "ilerici" eski kültür bakanların· 
dan Talat Halman 'ın bir yazısı da yer 
alıyor. Ama asıl ilginç olan bu yazılar 
delıi!. 

Asıl ilginç olan Van depremi ile ilgi· 
ii "müthiş" bir deiıerlendirme. Derginin 
20. sayfasında Van depreminin ardında· 
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k i  "neden" aynen şöyle · anlatılıyor: 
"Birkaç y�dır Kürt isyam için hazır· 

lananlar, ıSviçre'de Türkçe ve Kürtçe 
gazete ç ıkaranlar, Kürt hükümeti kurma 
hayaline kapılanlar var. Van ve çevresin· 
de bu hayaleiler bir yıldır toplanmış ve 
hazırlanmışlar. Türkiye'deki kürtler Is· 
yan edince Iran hududundan Kürt Bar· 
zani kuvvetleri yardıma gelecekmiş ve 
Van'ı iç harbe sürükleyeceklerınlş.  Isya. 
na onbeş gün kala Türk milletini koru· 
yan 11111 tanrı bir zelzele Ile işi halletti. 
Gariptir kı bu zelzeleden çoRunlukla 
Van ve çevresinde isyan çıkarmak ıçın 
toplananlar ölerek cezalarını bııımuş· 
lar." 

Zelzele ile Kürt halkı arasında kuru· 
lan bu iRrenç Ilişkiden sonra Müteahhit· 
ler dergisi, aynı yazıda Şili 'ye de uzanıp 
"Aııende 'yi kendi halkının linç etti Ri " 
gibi ııginç bir "keşif"te bulunuyor. 

Burjuvazinin düzeni demek tüm ahla· 
ki deRerlerin sınıf çıkarları adına bır ya· 
na Itildllıi düzen demek. Ilırenç ve ulan· 
maz olan, yalnızca bu satırları yazan de· 
�ii. Bır bütün olarak onun ve böyleleri· 
nin sınıfı. 

Yalçın Küçük konuşmasına şöyle de· 
vam etti : "Hikmet Çetin'in dedilti gibi, 
planlama siyasi otorite meselesidir ancak 
belli bir sınıfın. işçi sınıfının, siyasi oto· 
rite meselesidir. Planlama ekonomiyi bir 
sınıf olarak elinde tutaa .. nıfın uzmanla· 
mun sezgisidir. Dünyanın hiçbir yerinde 
işçi sınıfı iktidara gelmeden plan olmaz. 
Iktidar kalkınma hızını düşürmek istiyor, 
ilericiler kalkınma bızının yüksek tututo 
masını savunmak zorundadırlar. ışçi sı· 
nıfı iktidarı deniliyor, bunun sadece lafı 
ediliyor, işçi sınıfı bir gün iktidara gele· 
cek fakat niçin iktidara geldiltinin bile 
farkında olmayacak. Bu nederıle gelece· 
lle yönelik planmarun şimdiden yapıl· 
ması, yol gösterilmesi işçi sınıfı ve 
emekçilerin taleplerinin dile getirilmesi 
gerekmektedir. Bu çalışmayı gerçekleş· 
tirecek olanlar da vardır. Bunları yapma· 
dan ah, nh diye yakınmak teslimiyetçi· 
liktir." 

Panelin ikinci kısmında tartışmacılar 
beşer dakikalık cevap haklarını kullandı· 
lar. Orhan Işık bu bölümün en renkli ki· 

Çocukların 
gazetesi, 
gazetenin 
çocukları 

şisi idi. ı,ık ,öyle d ed i :  "Sayın Batkan, 
Sayın Dinleyiciler: Konu,malar ilerle· 
dikçe bana bir kompleks geldi. Ben bu· 
raya Dördüncü Beş Yıllık Planı tartı,· 
mak i çin gelmiştim, ancak burada baş· 
ka şeyler tartışılıyor. Ben şimdiye kadar 
hiçbir partiye intisap etmedim ,  zaten 
herkes bir siyasi partiye intisap ederse o 
ülke batar. Tüm gelişmeleri ancak ba· 
Itımsızlar yapar. Yabancı sermayenin bi· 
zi sömürdüi!ünden söz ediliyor. Tabii sö· 
mürrnek isteyecektir. sömürülmememD 
yolu aklı kullanmaktır. Aklımızı kullan· 
dıllımız zaman yabancı sermayeden ya· 
rarlanılır." 

MELlKE DEMI RAG I LE 
öGONOYORUZ 

Son olarak konuşan Yalçın Küçük, 
demiryolu yaptırma girişimlerinin bize 
Demiraltlan kazandırdıitını, bugün de 
Demiraıı'lardan Melike Demiraıı ile 
öllündüi!ümüzü söyledi. 

"Işçi sımfının gazetesi" olduğunu iddia eden bir gazete var. Içeride bazı 
yazarlar "işçi sınıfı adına" ahkam kesiyorlar. Diğer sayfalar CHP 'ye ve CHP' 
ciliğe ayrılmış. Hergün birinci sayfadan "Ecevit'in ülkeyi nasıl kurtaracağı" 
anlatılıyor. Hergiin birinci sayfada "AP çökUyor", ve "MC yıkılıyor". Hergün 

gazetenin sımrlı bazı bölümlerinde "ortodoks" yazarlar "işçi sınıfının bilimi" 

adına CHP 'yi sözde eleştiriyorlar. Diğer sayfalarda ise yine "işçi sınıfının bili· 
ml" adına en pespaye CHP şakşakçılığı yapılıyor. Seçimler yaklaştıkça şak· 

şakçılık da arttı. 
CHP şakşakçılığı "işçi sın ıfı çizgisi" adına yapılıyor. "I şçi sınıfı çizgi· 

si" adına Türkeş'e, Feyzioğlu'na birinci sayfadan yer veri liyor. Sosyalist hare· 
ket, şimdiye kadar birinci sayfaya pek çıkamadı. Zaman zaman iç sayfalarda 

yer alıyor. O da çoğu kez işçi sınıfının örgütü hakkında yalan söylemek Için. 

13 Kasım tarihli gazetede sosyalist örgüt, haberler arasında yer aldı. Şöyle: 
"Lice'de AP·MSP ve TIp,  CHP 'Ii adaya karşı bağımsız adayı destekliyor." 

TIP'in lite'de belediye başkanı adayı göstermemesi, '"ışçi sınıfının ga. 
zetesi" tarafından böy le "haber" haline getiri liyor. 

Çocukların bile güleceği bır haber. Ama kendileri de, kendilerinden 
yana olanlar da çocuklardan farklı değiL. "TıP'in AP-MSP ile aym paralele 
düştüğü" Diyarbakır'ın bir başka i lçesinde, Ergani'de yaptıkları bunun en 
açık kanıtı. Oşenmemişler, gece gidip TIp ilçesinin duvarlarına yazı yazmış· 
lar: "CHP'ye oy ver, yaşa IGD, UDC'de birleş" vb. vb. 

Beyinleri bu kadar gelişebiimiş. Bunlara şunu hatırlatmak gerekiyor: Bir 
sosyalist partinin duvarına yazı yazmak, hangi "siyasal çizgiden" olursa olsun 
sosyalistıere yakışan bir iş değildir. Bır sıyasal partinin duvarına bir gençlik 
örgütünün adını ve sloganlarını yazmak, ancak çocuklara yakışır. 



"DEMOKRATiK SOL ' DA DEMOKRASi 
Geçtilıimiz hafta yapılan mahalli se· 

çimlerden önce partiler yolıun iç geliş· 
melere sahne oldular. önseçimlerin bü· 
yük Ilgi çektilıl, çeşltıı kongre ve delege 
oyunlarının oynandı!!ı partilerden biri 
de hiç kuşkusuz CHP. özellikle Dolıu il· 
lerinde ve bu arada Diyarbakır'da seçim 
öncesi ilginç gelişmeler oldu CHP 'de. 

"�." ,. �!���,,�Ş!���!�=,m '" 1��� 
lerden hemen önce, Diyarbakır il örgütü bu istek gerçekleşti . Hasan Delıer, tabi r 

HERŞEY AGALAR İçİN 

bir anda hareketlendi. Hareketlilik, DP' Eyübolılu·Topuz kurmaylarımn bilgi ve 

� 
den transfer edilen Hasan Delıer ile ba· onayında, Diyarbakır'da ipleri eline ge· 
!!ırnsızlardan transfer edilen şeyh Eşref çirmekte gecikmedi. Aynca, genel mer. 

CHP Diyarbakır il örgütünde, kongre 
oyunları, ihraçlar, tasfiyelerıvetolar Ha· 
ziran genel seçimlerinin çok öncesinde 
başlarruştı. CHP genel seçimlerden önce 
Doi!u 'nun önde gelen birçok şeyh ve 
ai!ası ile temaslarda bulundu. Dahası, 
• \iSP, AP ve DP gibi bazı partilerden oy 
getirecelıi umulan aj!alar transfer edildi. 
Bu aj!aların partide yerlerini alabilmeleri 
için, tabandaki IIerici-demokrat unsurla· 
rın tasfiyesinden çekinilmedi. 

CHP 'nin daha açık olarak Do!!uda 
görülen bu politikasım, yalruzca Do!!u' 
nun özelliklerinden kaynaklanan bır po· 
litika olarak görmemek gerek. CHP'nin 
Türkiye ölçei!!nde izledi!!i büyük serma· 
yeye yaslartma politikası Do!!u 'da da bü· 
yük sermayenin egemenlik orta!!ı aj!a ve 
şeyhlerle işbirli!!ini getirdi. 

TRANSFER BOMBALARl 
ÇARPlŞIYOR 

Genel seçimler öncesinde uygnlanan 
hu politika, yerel seçimler ortamına gi. 

Cengiz arasında aday saptama savaşına kezle ilişkilerini de pekiştirmeye özen 
ilişkindi. Bu mücadele, Hasan De!!er'in gösteriyordu De!!er. Genel merkez ekibi 
başarısı ile sonuçlandı. ile ailevi düzeyde ilişkiler kurdu. Kiloda 

CHP, De!!er'i genel seçimlerden önce hafif ama pahada alıır hediyeleri birbiri 
DP 'den transfer etmişti. Bu transferle ardına Eyübo!!lu'na yolladı. Bu karşılıklı 
birlikt'e iki amacı gerçekleştirmek isti· ilişkiler sonucunda, Diyarbakır'ın gö· 
yordu: Birincisi, egemen sınıfların CHP' bekçi ekiple ba!!ları daha da pekişmiş 
den bekledi!!i işlevi tamamlamak; yani oldu . 
büyük sermaye ve egemen güçler için Ne var ki, delege oyunlarına ra!!men, 
"sigorta" teşkil edecek isimleri' almak. genel seçimlerde liste başı olamadı Ha· 
İkincisi ise özellikle tabanda yer alan san Dei!er. Daha önce sözü edilen ilişki. 
ilerici, dinamik ve demokrat unsurların ler ve pekiştirmeler, Dei!er'in liste başı 
sesini, bunların aracılı!!ı ile kısabilmek. olmasını sa!!layamamıştı. Birçok de-
Hasan Delıer'in transferi, bir açıdan ba· mokrat unsurun CHP 'den tasfiyesine ya. 
kıldılıında gerçekten yerinde olmuştu. da uzaklaşmasına neden olan De!!er, so. 
Hasan De!!er'in "etkin" denetimi altın· nunda kendi de kaybetmişti. 
da, ilericilerin, demokratların CHP için· 
deki sesi başarı ile kısıldı. Dei!er, AP'li 
iken Ensario!!ulları 'ndan epey baskı gör· 
müş, hayli oyuna getirilmişti. De!!er, on· 
lardan ö!!rendikierini CHP 'Ii ilericilere 
karşı uyguladı. 

ILLA DA BIR AGA 

CHP yerel seçimlerden önce, Diyar· 
bakır'da ne yapıp edip bir "a!!a" buimak 

ARA BULUNAMIYOR 

MC koalisyonundan önce CHP hükü· 
met kurabilmek için ba!!ırnsız şeyh Eş· 
ref Cengiz'i transfer etti. Cengiz'in, mü· 
ritlerinden oluşan geniş bir tabam var. 

Cengiz'in bu gücü, De!!er'i gi. 
derek rahatsız ediyordu. De!!er'le Cen· 
giz'ln arasıru bulma çabaları ve buna yö· 
nelik olarak genel merkezin araya girme. 

Quo Vadis Cumhuriyet 
Türkiye' nin toplumsal yaşamında önemli bir yeri olan ve önemlı bir yeri 

olması gereken Cumhurıyet Gazetesi'ne "Quo Vadis" diye sormak gerekiyor. 
Bu ıoruyu okuyucular da ıoruyorlar. Cumhuriyet Gazetesi'nin tirajındaki hiz. 
lı düşüş, okuyucuların da bu soruyu sorduklamu gösteriyor. Cumhuriyet Ga
zetesi, bir zamanlar Halk Partlsi'nin çıkardıltı Ulus Gazetes!'ni model olarak 
a1dıkç. okuyucu kaybediyor. 

FAŞIST PARTIYE YER 

"IJericiyiz" demekle ilerici olunmaz. IJerici oldu!!unu,iddia eden bir ga· 
ute faşist partiye sayfalar dolusu yer açmaz. Cumhuriyet Gazetesi'nin eski 
gazetecisi Adana'daki belediye başkan adaylarını tamttı Cumhuriyet Gazete
si'nin kesip kesip yıldız yapt�ı bu gazeteci, büfiin seri boyunca sosyali!ıt aday: 
\ara hiç yer vermedi. Adana ile ilgili sayfada ise ilerici adayların küçük birer 
"şekiDeri" de yayınlandı. "Bayram de!!il seyran de!!il, enlştem beni niye öp· 
tü" diye düşünenler, yazıyı okuyunca, nedeni buldular. Yazı tümüyle MSP, 
CHP ve MHP propagandaşına ayrılmış. 1Ierici adayların ne adları, ne partileri, 
ne bir tek kelime ile sözleri yer alıyor. Faşist partinin adayının görüşleri, fa· 
şist partinin il başkanı, 12 Mart döneminde Nihat Erim'in koruma amirinin 
sözleri "ilerid" gazetenin sayfasını dolduruyor. Bu da "ilericilik" oluyor. 
Kimse kimseyi kandırınaya kalkışmamalL 

TORKEŞ'E BİR MUHABIR 

si de para etmedi. Genel Merkez görev· 
liIerinin sık sık Diyarbakır'a u!!ramaları 
da ilişkilerin düzelmesine yetmiyordu. 

Çatlaklık, mahalli seçimlere yönelik 
aday yoklamalarında daha geniş boyut· 
lara ulaştı. Genel merkez tarafından ha· 
zırlanan belediye ve il genel meclisi a· 
dayları Hasan De!!er tarafından dei!işti· 
rilerek seçim kuruluna verildi. Daha son· 
ra listeler yeniden geri alındı. Bilindi!!i 
gibi olaylar oır adayın öldürülmesine ka· 
dar tırmandırıldı. 

CHP Diyarbakır örgütündeki çalkan. 
. tı, seçimlere az bir zaman kala durulmu· 

şa benziyordu. Belediye başkan adayı o. 
larak Recai Iskendero!!lu 'nda karar kı. 
lınmıştı. De!!er, Iskenderolılu 'na da kar· 
şı. Bu nedenle ISkenderoi!lu, Diyarbakır' 
a hemen hemen hiç ulıramadı. Umut o· 
larak, CHP'nin Diyarbakır'da yapacaj!ı 
bir mitinge bel'balılaınıştı . Ecevit'li bu 
miting, CHP'nin Diyarbakır'daki duru· 
munu belki kurtarabilirdi. 

"1Ierici" gazete Türkeş'e bir muhabir veriyor. Seçime giren sosyalist ha· 
reketin sözcülerinin demeçlerine yer vermeyen, bunları birer cümle ile "de
mokratik kuruluşlar" haberleri içine serpen "ilerid" gazete Türkeş'e bir mu· 
habir veriyor. Bu muhabir de haber veriYor. Faşist partinin yayın orgam Her· 
gün'ün manşeti ile "ilerici" Cumhuriyet'in haber baŞlı�1 aynı oluyor. 

Ilericilik bu kadar şekilsiz deiıil. Halk Partisi Genel Başkanı, Türkeş ile 
işlıirURini artırma yoDarım ararlarken, sözü "tek başına MHP suçlu deltil" de
mete v.dınrken, "ilerici" Cumhuriyet Gazetesr nin artık sinirlerinin iyice bo· 
zulduRu yapmış oldu�u telefonların nezahatinden anlaşılan yazarı Uilur 
Mumru şöyle yazıyor: "öyleyııe, iki olasılık söz konusudur. Ya, gerçekten bu 
örgütlerle, MHP arasmda eylem birli!!i � konusudur, ya da bu 'uydu örgüt
\er' MHP Genel Başkam Türkeş'in buyrukları dışında, kendi başlarına eylem 
koymaktadırlar. Yani, Türkeş'in SÖ2Ü bu öıgüt!ere geçmemektedir. öıgiitler, 
büyümüş, büyümüş ve Tlkkeş'in boyunu aşmıştır .. " Işte böyle olmuşmuş. 
Ecevit de böyle düşünmeye başlıyor. Ama bu düşüncelerle yazılanların "ileri· 
dlik" ile bir ilişkisi kalmıyor. 

sini de isteyebilir. Fakat biraz dürüst olmak koşuluyla. Bir sayfayı CHP aday. 
ları ile süsleyeceksiniz. Sonra aynı gazetenin ikinci sayfasında ılhan Selçuk ını
zasıyla şunları yazacaksmız: "Ne var ki bu seçimlerde sosyalist partilere verile
cek oyları, ülkemizdeki sosyalizmin güç göstergesi saymak da yanlış yorumla. 
ra yol açabilir. Seçim demek, bir bakıma öıgütlenme demektir. Sosyalist par. 
tiler Türkiye çapmda derinlemesine bir örgütlenmeyi gerçekleştirmiş detiUer." 
ıStanbul'da seçime giren işçi smıfı partisini, belediye başkan adaylarıro, nıecı
Iis adaylarını, örgütünü bile görmeyeceksiniz ve sonra "derinlemesine öıgüt 
yok" diye üzüleceksiniz. Gazetenin çıktlRı ıstanbul'dakl örgütü gönneyecek· 
siniz, sonra da "örgüt yok" diye gözyaşı dökeceksinlz. Buna "tillllalı gözyaş
lan" dendii!! daha önce lçıklandL 

DERINLEMESINE öRGOT YOKMUŞ 

Türkeş'i aklama yönünde bu önemli adım 5 Aralık 1977 tarihli Cumhu· 
riyet'te yer alıyor. 9 Aralık Cuma günkü Cumhuriyetin bir sayfası Ise Istan· 
bul'daki CHP adaylarına ayrılmış. "Istanbul Ilinde 34 Başkan Seçilecek" baş· 
lıklı sayfayı CHP adayları süslüyor. Isteyen istedilıi gibi süsleneblllr. Istanbul' 
da işçi smıfı partisinin seçimlere girmedii!!ni varsayabilir. Seçimlere girmeme· 

CUMHURIYET öNEMLİDIR 

E!!er Halk Partisi bir gazeteyi yaşatabilseydl Ulus Guetesl yaşanlL 
Cumhurıyet Gazetesi, bugün Cumhurıyet Gazetesl'nin poUtikasını çiaenlerin 
sandıklanndan ve anlayabildiklerinden daha önemlidir. Cumhurıyet Gazete
si'nl yönetenler Cumhurıyet'In önemlnl anlamaku ııeclkmemelldlr. Halk PU' 
Usi, ilericilerden a1d�1 oyu MHP ve AP ile lşbirB llnde bır paz_Iık ııücü olarak 
kuDanıyor. Cumhuriyet Gazetesi Ise bugünkü poDtikası ile ilerici okuyucuyu 
uluslararası sermayenin sözcüsü ve faşist partinin reklam bülteni olan Milliyet 
Gazetesi'ne kaptırıyor. E!!er izledikleri politikanın bu sonuçları verdiRinden 
kuşku duyuyorlarsa, daj!ıtım şirketinden tirajlarını öRrenebilirler. Cumhuri· 
yet Gazetesi'ni yönetenler, kendi güçlerini abartanların sürekli olarak güç kay· 
betti!!ini anlamak durumundadırlar. 
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Raşit KAYA 
Yönetmek ve "politika" yapmak kralların, sul

tanıann ve çevrelerinin hakkıydı. Hükümranlık denl
yordu. Uzun süre böyle sürdü. Sonralan taCıı, tahtlı 
krallar gitti , para krallan geldi. Sonralan "politika" 
iç ve dış politlka olarak aynıdı. Daha genış kitleler 
iç politikaya kanştı, katıldı. İç politlka bır anlamda 
görece olarak demokratikleştI. Bu, toplumsal geıış
menın, sıruf mücadelelerinin doıırudan bır ürünüydü. 
Dış politika daha uzun yıllar geniş kitlelerin müdaha
lelerine kapalı kaldı. Dar anlamıyla bır devletin dış 
ilişkilerini belirleyen dış politika uzun yıllar bütün bır 
ulusa mal edildi. Dış poııtika Ile onu belirleyen siyasal 
Iktidar arasındaki çıkar baRlantısı, sınıfsal temeller, 
kitlelerin bilincinden, gözünden saklanabildl. 

Dış poııtikanın uzun süre genış halk kitlelerinin 
ilgi alanı dışında tutulabilmesinin, ülke ıçınde siyasal 
iktidara sahip egemen sınıf ya da sınıfiarın çıkarlan 
ötesinde tüm ulusa maledllebilmeslnln temellerinde 
dış ilişkilerin bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özel
ııklerln birincisi, dış ilişkilerin niteliRi gereRI, genış 
halk kitlelerinin dış politikanın günlük yaşamla ilişki
lerini daha güç kurabilmesi, kavrayabilmesidlr. İkinci 
özellik ise dış politikanın bır devletin, başka devlet ya 
da devletlerle ilişkilerini konu alması nedeniyle şoven, 
milliyetçi duygular, eski deneyimlerden kalan kın, 
nefret kalıntılarırun siyasi iktidarca sömürülmesi gibi 
demogojiye daha açık, duyarlı bır yapı göstermesidır. 
Bu duygu ve inançların halk kitlelerinin gürılük ya· 
şamlan Içerisinde sınanması ise kolayca erişilebilen 
bir olanak deltUdlr. 

DIŞ POLITIKA SINIF  MOCADELELERININ 
BIR GöRüNTüSüDüR 

Böylelikle, uzun yıllar, ülkelerin egemen sınıfiannın 
çıkarlarını belirleyen dış politikalar bütün bir ulusun 
çıkarlan olarak sunulabildı. Günümüzde durum büyük 
ölçüde de!!işti. Artık genış kitleler dış politikayı da
yandı!!ı temellerle birlikte dej!erlendlrebillyorlar. Gü
nümüzde uluslararası ilişkilerin görünümü toplumsal 
gelişme Ile, sıruf mücadelelerinin kazandı!!ı yenı bo
yutlar ile de!!işti. Bilimsel ve teknik geıışmeler, ülke
ler arasındaki ilişkileri yol!unlaştırdı!!ı gibi, genış kit
lelerin bu gelişimden haberdar olmasını ve daha yo
!!un etklleşrnesinl saRiadı. Uluslararası düzeyde iliş
kilerin temelinın sıruf mücadelelerinin bır eörüntüsü 
oldultu yaşam içinde belirlendi. Dış politikanın 
de!!erlendirilmesindeki bu de!!işiklik kitlelerce benim
sendiltı, dış politikanın anlam ve nlteliııi anIaşıldl!!ı 
ölçüde iç politika da yenı açıklıklara kavuştu. Dış po
litika Iç politikayı aydınlatır oldu. Dün Angola bu ko
nuda bır okuldu, bugün Mısır örnek bir laboratuvar. 
Çünkü, son gürılerin en önemli uluslararası politik ge
lişmesi olan İsrail ziyareti, Sedat'ın başta Filistin ve 
Mısır Halklan olmak üzere tüm Arap Halklarına ihane
tidir. 

SEDAT'lN ıSRAiL'I ZiYARETINiN AMACı 

Sedat 'ın İsrail'e gidiş amacı, tüm saptırına çabala
rına rai!men bütün ilerici, demokrat, yurtsever kişi ve 
güçlerce kolaylıkla görülebiliyor. OrtadoRu sorunu
nun kazandıltı boyutlar,sorunun çözümü için ilerici 
güçlerin mücadelesi dünya demokrat kamuoyunun 
sorunun ne olduııunu bilmesini sa!!lıyor. Böylelikle, 
Ortado!!u bunalımının temelinde emperyalizmin böl
ge halklannı köleleştlrme amacının ve siyonıst güçle
rin yayılmacı emeUerlnln yattıııı, Sedat'm attı!!ı adım
lann mücadeleyi bölerek, Arap Halklarının ulusal ve 
toplumsal kurtuluş mücadelesine indiriimiş bir darbe 
oldu!!u açıkça görülebiliyor, ve öyle deııerlendlriııyor. 
Ancak sorunun ilk anda görülmeyen başka yönlerini 
incelemek, bu "tarihi ihanet"in gerçek temeııerinin 
açıklı!!a, bütüntü!!e kavuşması açısından son derece 
önem taşımaktadır. 

MıSıR'DA iç GELI şMELER 

Sedat'ın son adımlarını, özellikle kendi Iktidarı 
ile belirginleşen, Mısır'daki gelişmelerin do!!a1 bir 
uzantısı olarak deııerlendirmek gerekir. Nitekim, Se
dat iktldarı ile birlikte, "üçüncü yol" arama çabaları
nın inası ve güçlenen büyük burjuvazinin iktidarı nok
talanmaktaydı. Mısır'da daha sonraki iç ve dış politik 
gelişmeler bu temel gelişimin uzantılarıdır. Sedat ıktı· 
darı ile birlikte ülke iç politikasında Iki düzeyde geli
şim görülmektedir. Iık olarak ülke ekonomisinde 
büyük sermayenin istenıleri do!!rultusunda düzenle
meler ve deeişiklikler yapılmıştır. Bu düzenleme ve 
deeişikliklerin özü, oldukça Ileri düzeye erişmiş olan 
kamu sektörünün kısıtlanması, özel sektörün geliştiri
Iip. egemen durumunu perçlnleyecek ekonomik ve 
huk uki önlemlerin alınmasıdır. Bu uygulamanın ta· 
mamlayıcı uzantısı da yabancı sermaye yatırımlarına 
geniş izinler tanınmasıqır. Gelişmelerin Ikinci düzeyi 
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SEDAT'lN "BARIŞ"I ,  HALKLARıN ÖZLEDIGI BARI Ş  DEGILDIR. DüNYA ILERIcI GüÇLERI, 
TüM DEMOKRATLAR, YURTSEVERLER, SEDAT'lN GI RI şIMLERININ ARAP HALKLARıNIN 
EMPERYALIZME KARŞI ULUSAL VE TOPLUMSAL KURTULUŞ MÜCADELESINE IHANET OL
DUGUNU BILIYOR. SEDAT'IN GIRIşIMI I ŞBIRLIKÇi SERMAYE IKTIOARLARININ ULUSAL 
ÇIKARLARA IHANETININ SUÇüSTO BELGESI OLARAK OEGERLENOIRILlvOR. 

SEDAT' I N  iSRAi L 
GEZiSi , SERMAYE 

i KTiDARLAR ı N I N  HALKA 
iHANET ÖRNEG iDi R 

IHANETININ HESABıNı MUTLAKA VERECEK 

Ise ülkenin yönetici ekibinden ilerici unsurların temiz
lenmesi ve tüm ilerici hareketler üzerinde yoııunlaşan 
politik baskılardır. 

Bu oluşum Ile birlikte emperyalizme ve slyonlz
me karşı mücadele, Mısır egemen sınıfian için bir 
amaç olmaktan çıkmakta, daha fazla kara yönelik po
litikalarını yönlendirmede ve kitlelere kabul ettirmede 
önemli bir araç görünümü almaktadır. İsrail saldırganı
na karŞı yurdun ve tüm Arap halklarının korunması 
sorununa egemen sınıf olan burjuvazinin kendı ege
menli�ine kitleler arasında destek bulmasının yolların
dan blrisl olarak bakılmaktadır. Aynı dönemde Mısır' 
ın dış ekonomik ve politik ilişkileri, başta ABD ve F. 
Almanya olmak üzere emperyalist ülkelere yönelmiş, 
sosyalist ülkeler ile ilişkileri ise gevşemlş, askıya alın
mıştır. 

M ıSıR'DA YOKSULLUK VE BASKıLAR 
ARTIYOR 

Bu yeni yönelim sonucu önemli olan, büyük bur
juvazi iktidarında ülkenin, halk kitlelerinin ne duruma 
düştüklerinin belirlenmesidir. ülkenin, emekçilerin 
içine düştültü durum bu yılın Ocak ayında sokaklara 
dökÜıen binlerce kişinln haykırışlarındaifade buluyor
du. Gerçekten de, Mısır şu anda tarihinde görülmemiş 

bir bunalıma itiimiş durumdadır. Ülkenin dış borçları 
4 milyar Sterlin'I aşmış, fiyatlar başdöndütücü bır hız
la artmakta, işçiier, emekçiler, büyük sefalet 
koşullarına itllmiş bulunmaktadırlar. Gerici Suudi 
Arabistan ve Kuveyt'ln 500 milyon Markıık krediieri, 
Iran, F. Almanya ve -ABD 'nın 480 milyon dolarlık 
"ekonomik yardımları " bu bunalımı hafinetmeye yet
memektedir. Bu yardımlardan yararlanan, yalnızca ül
ke egemen sınıfları olmaktadır. Işte bu nedenle 18-19 
Ocak günü kendilerine daha "liberal" bir rejim vade
den Sed at rejlnılne karşı soka!!a dökülen kitleler, "aç 
karnıM liberalizm olmaz, Sedat, et ateş pahası " diye 
baRırıyorlardı.  Büyük sermaye liberalizminin bu sözle
re cevabı açtırılan ateş ve tam 79 ölü ve yüzlerce tu
tukludan başka bır şey olmadı. 

Sedat işte bu koşullarda ısrail'e gitti ve "bır daha 

savaş" yapmıyacai!ıru söyledi. Banş, tüm InsaniıRın, 
bütün halkların özlemi. Ama Sedat'ın "banşı" halkla
rın özledlııı banş deıııı. Sedat'ın bu yıl vazgeçti!!1 bır 
başka savaş daha var. Ondan söz etmek yararlı olacak, 
çünkü Sedat 'ın vazgeçti!!1 "savaş" bu türden .bir savaş. 

SEDAT'lN VAZGEÇTIGl SAVAŞ 

Bu yaz Mısır'da ilginç bir "savaş" yaşandı;  Kar
puz Savaşı. Karpuz, Mısır'ın sıcai!ında, besleyici 
deReri olmamakla beraber, karın doyurucu, serlnletlcl 
özellikleri nedeniyle önemli bir tüketim maddesi. 
Kuru ekmek gibi. Bu yaz Mısır'da büyük bir "karpuz" 
kıtlı!!ı yaşandı. Karpuz fiyattan inanılmaz biçimde 
arttı. Karpuz normal piyasada bulunmaz oldu, kara
borsaya düştü. Hükümet duruma "müdahale etmek" 
Ihtiyacını duydu. Karaborsacılara karşı aınansız bir 
mücadele ( ! )  açıldı. Karpuz fiyattan normal olarak 2 
Mısır lirasından daha düşüktü. Hükümet karaborsada 
16 liraya yükselen !Iyatlara narb koydu. Karpuz tıya
tı 4 Ura olarak belirlendi. Mısır'da o tarihte bır işçinin 
aylık ücretinin 100 lirayı bulmaması tıyatlar hakkında 
biigi verebilir. "Karpuz savaşı" Iki aydan fazla sürdü. 
Sonra Sedat Iktidan savaştan vazgeçtı. Çünkü kara
borsanın büyük para babalarının Iste�iyle düzenlendl
�i ortaya çıktı. Resmi fiyat 8 liradan ' piyasaya bol 
miktarda karpuz verildi. Sedat daha çok "kar" için 
savaştan "vazgeçmeye" böyle alıştırıldı. 

MISIR BOYüK BURJ UVAZIsi 
iHANET ORTAMıNı HAZıRlıYOR 

Sedat'ı savaştan böylece vazgeçmeye alıştıranlar, 
ısrail'le savaştan vazgeçilmesinln ortamının hazırlan
masını da üstlendiler. Bu görev son yıllarda büyük et
kinlik kazanan Vafd Partisine düştü. VaCd, Mısır bii
yük burjuvazisinin "illegaı" partisi. Ancak, özellikle 
yayın organları iie, mevcut koşullarda serbestçe faali
yetine kimse karışmıyor, Partinin Mısır el Klnana adlı 
günlük gazetesinin satışı oldukça yüksek. Partinin ya
yınlarında Izlenen politika özetle şöyle; Mısır'ın bu
günkü sorunlarının kayna!!ı olarak belirlenen Nasır ve 



yandaşlanna karşı etkın bir saldın, Sedat rejlmlnin 
öviilerek desteklenmesi, ancak tek kusuru olarak özel 
sektöre açılma politikasının (In/Uah) gereRlnce geıış
tIrIlmemeslnin eleştlrlsi_ Parti 'nln özel talepleri Ise, 
Komünist Partisi dışında "çok partili" bır rejime ge
çilmesi ve Sovyetler Birıılti ile Ilişkilerin tamamen ko
panlması_ Bunun ıçın genış bir antı-komünist kam
panya yüriitülmekte_ Aynen şöyle denlyor_ "Arap 
Halkının gerçek düşmanı yahudiler olmayıp, bize öl
dürücü darbeyi Indirmek isteyen beynelmllel komü
nlzmdlr_" Bu temellerden hareket eden Mısır büyük 
burjuvazisi Sedat'ın İsrail gezesinln Ilk haberlerini de 
kendisi vermlştir_ 4 Kasım tarihli Mısır el Klnana gaze
tesl İsrall'e Cenevre Konferansından önce "tarafsız bır 
başkentte" bır ön çalışma komitesinin kurulmasını 
öneriyordu_ Bu öneri İsrail basınınca derhal benImse
nerek geliştırlldL. Sedat'ı İsrail'e uçuran adımlar böyle 
atıldı_ 

Sedat 'ı İsrail 'e koşturan nedenlerin bir başka 
dizisi de uluslararası planda gelişmeler, giderek daha 
(azla bütünleştiRI emperyalist sistemin gereksinlmlerl
dlr_ 

EMPERYALISTLERIN AMACı 

Bunalımı ülkelerinden ihraç etmek Isteyen büyük 
emperyalist güçler, yayılma alanlarını genlşletmek, 
pekiştirrnek Istiyorlar_ Bunun ıçın sürekli olarak poli
tik ve ekonomık saldırılar düzenlemekteler _ Özel ola
rak da, petrol bunalımı nedeniyle, petrol üreticisi ül
keler arasındaki dayanışmayı kırmak da bu güçlerin 
baş hedefleri arasında yer alıyor_ Bu dayanışmanın 
temelleri büyük ölçüde Arap halklarının ulusal ve top
lumsal kurtuluş mücadelelerine baRlıdır_ Bu mücadele
ye indirilebilecek darbeler, dayanışmanın çökertilme
sinde önemli bir araç olarak kullanılabilir_ Bu neden
lerle emperyalizm için OrtadoRu'da yenı bir düzenle
meye gereksinim vardır_ öte yandan, uluslararası iliş
kiler emperyalizmin tek taraflı yön verdiRi ilişkiler 
deRildlr_ Dünya ilerici, demokrat, barışçı güçlerinin 
aııırlıklannı da unutmamak gerekir_ Bu güçler de Or
tadoRu'da sürekli bir banşın, bölge halklarınıiı çıkar
Ian doRrultusunda gerçekleşmesi için mücadele et
mekteler_ Bu mücadelenin boyutları da emperyalizme 
yenı bir düzenlemeyi dayatıyor_ Ekim ayın başında 
Sovyetler BirliRi ve ABD Cenevre konferansının yeni
den toplanrnası için ortak bir ça!!rıda bulundular_ 
Çaıırı ile, banşın gerçekleştirilebilmesi için olumlu 
unsurlar getirildi. Filistin halkı ve onun meşru temsil
cisi FKö 'nün haklan kabul edildl_ Bu dünya barışçı 
güçlerinin emperyalizme dayattı!!ı bir sonuçtu_ ABD' 
nln, hakimiyeti altında bulunan ülkeler halklarına, 
belli bir banşçı imaj vererek bu ülkeler egemen sınıfla
nnı kendı balk kitleleri önünde bir ölçüde rahatlatma 
zorunluRu da çaltrının içerıltinde rol oynadı_ Bu du
rumda emperyalizm için, kabullendiRi çaRrı ilkelerin
den kurtulmasına olanak verecek yenı manevralar ge
rekmektedir_ Bunun tek yolu ise, Arap Halklarının 
bölünmesi, yenı verili durum lşlRında çözümün em
peryalist güçlerin çıkarlan doltrultusunda olmasının 
maddi ortamının bazırlanmasıdır_ 

Son olarak üzerinde durulması gereken nokta, Mı
sır'ın içinde bulundui!u ekonomık ve sosyal bunalım
dan çıkışın sistem Içinde çözümlerinin olmayışı ne
deniyle, Sedat .rejimlnin, kitlelerin artan hoşnutsuz
luklannı yörılendirebilecei!i yeni alanlar arayışı ıçınde 
oluşudur. Sedat Iktidarı halkın içinde bulundultu 

yoksuJIultun kaynaRı olarak içinde bulunulan savaş 
ekonomlsinl göstermektedir. Böylelikle Ortado!!u'da, 
Mısır egemen sınıflarının ve emperyalizmln çizdli!l, 
çözüm biçimine Mısır halkının tepkileri bir ölçüde 
azaltılmıŞ olacaktır. 

BüYüK SERMAYE VE EMPERYALIZM 
SUÇüSTü YAKALANDı 

Sedat'ın ıSrail'e yaptlRı gezinın ve sonraki geıış
melerin nedenlerı kısaca böyle. Ancak Filistin halkı
nın mücadelesinin baklılı!!ı uzun mücadeleler sonucu 
milyonların gönlüne bir kez yerleşmiş durumda. Bu 
nedenle, bu mücadeleye ihanet eden dış politika aynı 
zamanda bu ihanetin gerçek temeııerlnl ; Mısır büyük 
burjuvazisini ve emperyalizmi tüm ülkelerin işçileri, 
emekçilerinin gözünde suçüstü yakalatıyor. Sedat'ın 
ihanetinin belkide tek "kazanç" sayılabilecek yönü 
de burada. 

Türkiye Işçi sınıfı ve emekçileri için bu "kazanç" 
çok daha açık olarak ortada. Çai!layangil, Sedat'ın 
Ihanetini yakından Incelemek Için Mısır'a gitti. Daha 
doltrusu gönderildi. Türkiye'de sermaye Iktidarı, Mı
sır büyük burjuvazisine açık destek sa!!lama görevini 
üstlendi. Bu arada kendisi için yararlı deneyimler elde 
edecei!!nd�n kimsenin kuşkusu olmasın. örnei!ln, ya
rın Kıbrıs'ta bugünkü durum, emperyalizmin ve ilgili 
ülkelerin sermaye iktidarlarının gereksinimleri doi!rul
tusunda dei!lştlrllmek istenirse, bu deneyim Iyi bir ör
nek olabilir. 

Filistin Halkının mücadelesi 

yok edilemez! 

Cenevre Konferanaı'nın FiUstin ve Ortadolu ıorunlarını görüşmek üzere yenıden toplanmuı çab.
larının yojlun1a4tıRı bir zamanda, Mısır devlet başkanı Sedat'ın larail'i ziyareti ile başlıyan ıeli,meler ıon 
günlerin en önemU uluılararası poUtik hareketi olmakta devam ediyor. Emperyalizmin, höl8edeld ülkele
rin ı,birlikçl Cericl i ktidarları ile ortakı ... hazırladıRı usta bır oyunun lOnucu old"'u kuflr.u ıötiirmeyen 
bu ııeliımeler, ceçtlAimiz hafta yeni boyutlar kezandı_ Bır yandan , Bedet'ın ibanetine Ur,1 mu.:.deleyl 
kararlı olaıak aiirdiirmıok ilteyen ülkelerin, FKö Ile birlikte, liby.'cI-. yçtıklan &opIuıtı, Sudye'nin ildr
C:Ik.JI ta ..... eonuc:u tam bır bqanya uIqeınazl<.n, öte yanda Muır. ABD .. Lnıil''' birlikte, ııUılı ihuet 
adımlarını daha ilerile ıötiirınek için yeni bır toplantıya ıı-Juııor. � bır .. u..- de 8audl Anbla
taıı, tlrdiiD pbl iiiı: anda, Ilwıetin bernldılı k  ........ cıa açılt ta_ eIaaııyaıı ,.ıcı Alap n,l11Dı.tnllı d._ 
ya ___ k lçiıı buırWıclıltl.-ı ıöclemleıılycıır_ -

'J'eqebl.n.n bu oyunı.rm, .nıperyallmnla � ıı.MGIrt � tILıa Alap lIIıIkIUıaıa 
ııIaaL .. toplurnaa1 kurtulut ıniiad ........ yÖDetilt bır aldın oldcul. bIIlıılycıır, Aıacıık, "'" ..rıı- bq 
.. UIt hecleftııl.n Fuı.tIıı HaIkı'nın UIual Kurtulq HanıbtI OIdııI1IIIıda kimieaiıı t .. _ ",-_ 

Filiatia UluaJ Kurtwuı Hareketl'nin emperyaiisia .. _ ...... lIdçI .. �ııbı bat 
diipDaııı olmuı elbette DeCIeIıIia delil. Bu dlD'lllD, ycılt edilıııet waaııa '* -.  _ ÔIıııa JDIeedeIeeI .. 
bu m\leadele lçiııde ulattılı boyutlar .. ka9Uttulu Y&ıeIImdaıL �,.�. 

Fuı.tin uluaJ kurtulut hareketinin ook � .. ..ıd bır ID .... tıııLIıI 9Udır. MIic8deIe daha 
1911 yıUmu, ÜIDIaDIı 1mpaator1 .... 'Dun çölıÜf dilDnılDe iıadu _, 1. Dinya ..... 18 1917 Bii
yük Ekim Demmi'wn bqanya UIatUak, emperyalimılıl OrtacIoIu')'Il pqlqua pleıılanıu açıtJamuı. 
bu ilk mllead ....... yeni boyutlar kuaadJrmıttır _ B.tWıııçıa. baıeket, Plliatinll AnPIıırUı koDINı.ı 
Ue yÖD"ndlrllmekteycli. Bölpdeld Arç f8YhLeriDi bır araya ,ftIreQ bu kODINlanle. ın.ıliz mandaa 
yanWarından, uluaıl baAlIIIIIZlıIı:çl!ara kadar çellltli ıöriitler teın.ıı edllmekteydi. Rarek.tln ortak proıı
rarnı 1919 da KudÜl'te toplanan ilk koııarede belirlenml,tI. Bu pr<III'UDID lÜDümüz Için ltıılnç olan nok
tali, 7 _ maddede y.r alan, "yahudi uıiiı Filiatinll1erln, Anaplarla ortak bak .. eorwnlwukları" old"'u 
hülı.miidiir_ Gerçekten de Filistin'de ulual kurtulu, mlleadeıe.ı uzun YıIIar Anap .. Yahudi Fiıı.tlnlller
ce ortak olarak yüriitülmqtiir. Eaaean 1. Dünya 8avql önce. ancak % 8 olan yahudi nüfua, 1922'de 
'70 11'1, 1929'da % 16'yl, 1936'te % 281 bulmuttur. 1935 yılına kadar bölpdeld Arap Fiıı.tlnlilerin Ya
hudilere karşı biçbir giri,lmlerinln olmadıRı reami lngiliz raporlarıyla hile kanıtlanmıttır. (Peel Raporu ) 

Ancak daha ıooraları lngilizlerin tıpkı Kıbrıı'ta da old"'u Ilibl, tezplıIadıkları oyunlarla 1936 yı
lından itibaren Arap-Yahudi çatı,maları ba,lamı,tır. 2_ Dünya Sa .. ,ı ile yeni ıöçlerle yahudi nüfu, ar
tarken bu çatı,malar da yoRunla,mıştır. Çatltmaların yolunluk kazanmasının İDliliz bakimiyetinin ıon
larında yer alması "böl ve yönet" politikuının bir ıonuc:undan başka birşey deRildlr. 

29 Kaaıın 1947'de BM kararıyla Filiatin'de biri Arap diReri Yahudi iki ayrı devlet kurulmuştur. 
Kuruluşla .birUkte çıkan 18vaşta Filistin Arap Devleti, ürdün ile r.fail aruıııda payla,ılmı" böylece 
Filiatin Arap halkı yurtsuz bırakılmıştır. Filistin eorununun temeli Filistin Arap Halkının yurtsuz bırak 11-
masıdır_ BM kararlarına göre 14_100 km2 olarak belirlenen ı.raıı sınırları, 1945'de 20.700 km 2'ye çık
mış olup bugün 102_000 km2 dır. 

Zorla yurtlanodan koparılan Filiatin Arap halltı uzun ylUar emperyalizmin güdümündeld Caricl 
Arap rejimierinin ve18yetinde daAınık bır biçimde yqamak ve tutarlı bir mücedele yürütememek duru
munda kalmıştır. 

1968 EI Fetih iıminin duyuld",u yıldır. 1964 yılında lae FKö kurulmuştur. Ancak bu ilk öfllit
lenme döneminde de Filistin Uluaal KurtUıu, mu.:.deleaiııde Ilerici Arap rejimlerinin haJı:imlyetl lÜrmiit, 
sorun daha çok dinl, etnik bır görünüm altında ele alınmı,tır_ Böylelikle emperyaliıtler FiliItin eorunu
nun i mülteciler ıorunu oldutunu uzun yıllar ileri lürebilrnl,lerdlr. 1967 yılında El Fetih'In ıöaterdiII 
mücadele ıücü, FiliatioU'lerin kendı sorunlarına .. hıp çıkmalarının hir anlamda hatlanıııc:ı olmu,tur_ çe· 
şitli Arap ilikelerlndeld anti-emperyalist yönelimlerin bu olguda payı da yadıınamu_ 

1969 yılında Arafat'ın �'Kö ba,kanlıAına ıetirilmesi ve EI Fetih'in öllüt ıçınde etldn duruma ııeçi. 
şi FKö'nün yönelimini ve Fili,tln ıorununa yakla,ımını köklü bır biçimde dellıtirmittir_ Kutkııııı&, 
FKö homojen olmayan bır yapıya eablptir. ıçeriııinde çeşitli eoayal kökenlerd.n .. uluaJaıIuduı. ko
müniatıer.. kedar uzanan cörütlerden akımları banndınr. Ancak mücedele Içerilinde deneyimler, tüm 
yurteewr akımları ulu .. 1 kurtulu, amacında toplamı" .n büyült dÜfmanın .mperyallıım old"'u IlIrilnıÜf. 
,oven, mIlUyetçi, anti-komünlat duy8ular Filiatin Kurtwu, Hareketl'nd.n dıten atıimıttır_ Böylelikle 
öflÜtlenme düzeyi ve mücade" LÜCÜ yültealen FKö, ırkçı ve dinci IÖfqlerdea usalr., wuaJ .. toplumaal 
kurtUıu, mücadel_nde Filistin Halltının tek metro teın.ııclli durumuna I.lmi" ulUllarer_ planda km· 
dlııini kabul ettirmı" "Yılıntık ve etldnURe kavu,muştur. 

FKö, mücadelenin kazandıAı boyutları lIöz önüne alaıak, 1974 HuIr .. qıııcla yeıU ' bir prosram 
kabul etml,tir. Bu prosram, Filiatin kurtuluş mücadelelİnın amacı olaıak, tüm Fiıı.tlıı'in kurtanlmuını, 
Arap ve, Yahudi tüm Filiatinlllerin kardeşçe ve eşit haklarla bu arada yqqacaJı:lan bir yuıda ka9U'muı
nı öOlörmelctedir. Bu amaca Iliden yolda, kurtanlmış topraklarda bır Flllatln devlelinln kurulabllecell d. 
Programda yer almaktadır. ıtte emperyalizm ve ı ,blrlikçilerini harekete seçmeye Iten temel neden müca
delenin bu yönelimi ve kazandıaı ba,arılardır. 

Bu mücadele mutlaka ba,arıya ulaşacaktır. Çünkü Filiıtln halkı bır halk ve ULUI olaıak .... lıIını Iür-'" , 
diirmeye devam etmektedir. . . , 

Filistinliler 1948 yılında yurtlarından zorla kovulduklarında, böll.nln ve dünyanın çeşitli yörere
rine daRılmık zo;unda kalmı,lardl. Ancak birliklerini sürdürdükleri ııibl: mUcadele içinde örsUtlenmitler. 
dir. 1948'de İsrail'de 69 bin FiliatinU Arap kalmıştı. 268 bin Filiatinli, ürdün tarafından i,pl edilen 
Ci�ordania 264.000'i Mııır yönetimlnde bırakılan Gaza'da yaşamaktaydı. 523.000 Filistinli iea 
ürdün'e, 170.000'i Lübnan'a, 153.000'i Suriye'ye, 41.000'i Avrupa'ya löÇ etme durumunda kalmıştı. 
1967 Sava,ı ve doRal demosrafik geli ,me FlUstin Arap Halkının nürusunu bugün 3.390.000.e çıkarmı,
tır. Yurtlarından kopmaya zorlanan FlliıtinU 18ylıl 1.765 .000 kadardır. Bunların 1.106.000'i yanı % 68'i 
halen mÜıteci kamplarında yaşamaktadır. 

Bu mllyonlarca Filiıtinli bir yandan kendilerini yurtlarından koparan, halkı altında 2. ıınır yurttaş 
olarak yaşatanlara karşı mücadelesini örgütlü bir biçimde geliştirirken, bir ulu. olar:ık varlıllını .ürdünne
yi de başarrnaktadır. Bugün Filistin Arap Halkı tüm Arap Halkları içinde okur-yazar oraru en yültS3k 
halk durumuna gelmiştir. Kendi teknik elemanlarını, mühendislerini yeti,tirmi,tir. 1971 yılında ı.raıl'de 
yüksek öllrenimde 39.381 öllrenci varken, bu 18yl FiliBtan Arap Halkı araıında 46 bini aşkındır. Hepsin
den önemlisi Filistin işçi sınıfı gelişmekte, yarırun güvencesi olarak bilinç ve örgüt düzeyini pekiştirmek
tedir. Nüfusun yarıya yakınının 18 yaştan küçük oluşu, daha gUçlü, daha bilinçli bir Filistin halkının miij
decisidir. 

Filistin Arap Halkının bu varlılıına ralımen yurtsuz bırakılması, en büyük insanlık suçudur. Filistin 
halkının mücadelesini desteklemek, dünyadaki tüm demokratların ve yurteaverlerin temel bır il\&llnlık lö
revi olmalıdır. Filistin Arap Halkının daAlDık olması belki mücadeleyi ıüçı.,tirmektedir. Ancak Filistin 
Arap halkının, yaşadılıı yerlerin halklarının bilinçlenmeıinde olumlu etkileri oldullu da başka bir gerçek
tir. Işte gerici Arap rejimierini Filistin Halkına karşı çıkaranıtemel zaman zaman Kara Eylül'de olduRu 
gibi katliama götüren neden bu oıguda yatmaktadır. Ne var ki, FiUstln Halkının ulu .. : ve toplum .. l kur
tulu, mücadelesini hiçbir güç engelleyemiyecek, bu mücadelede dünyanın ıüm barışçı, demokrat, ilerici 
yurtseverlerini yanında bulacaktır. 
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ÖYKÜDE D i RENEN 

ÖZYALCIN ER , i 

"Gözleri Bağlı Adam" Adnan 
Özya1çıner'm hikayeleri, Milli
yet Yayınlan, 1 2 1  sayfa, 2S lira 

Adnan özyalç ıner'in beşinci öykü kitabı bu. Ilk hikayelerini 1953 yılın· 
da yayınlayan yazar ilk kitabını 1960 yılında "Panayır" adıyla yayınladı. lkin. 
ci kitabı "Sur", üçüncüsü ''Yağma'' ve dördüncüsü ''Yıkım Günleri". Bunlar' 
dan Sur, 1 964 yılı Sait Faik armağanını, Yağma ise, 1972 Türk Dil Kurumu 
ödülünü kazandı. 

Yazarın yeni kitabında altı öyküye yer verilmiş. Bunlar sırasıyla, 
Tutsaklar, Baskın, Buluşma, Ikinci Arka, Dükkan ve Gözleri Bağlı Adam. 

Baskın ve Buluşma adlı öyküler 12 Mart dönemiyle ilgili. Özellikle 1975 
seçimlerinden sonraki dönemle ilgili abartmalı komik kahramanlıkların anla· 
tıldığı kitapların çok dışında farklı bir bakış açısı getiriyor yazar bu öyküler· 
de. Muhbir vatandaş çağrısına kapılmamış, insanlığını unutmamış bir kapıcı 
ai lesinin apartmanlarındaki bir baskın karşısındaki duygularının sergilendiği 
"Baskın" öyküsü , kitaptaki diğer bütün öykülerde olduğu gibi akıcı bir dil ve 
sağlam bir kurgu üzerine oturuyor. Bizce öykünün tek aksayan yanı, son bö
lümde baskın karşısında duyulan kinin, Topkapı i lerisinde bir tarlada "bağır· 
tılı bir ağlamaya" dönmesi. Öykünün bir yerinde kentten kaçan küçük kapıcı 

çocuğunun köyden geri dönmek istememesi gibi daha gerçekçi bir sona bağ· 
Ianması herhalde konuyu daha tutarlı bir yere bağlardı. 

Brnzeri iki hata Buluşma adlı öykü için de söz konusu. Fabrikada bir 
provokasyon bildirisi ile yapılan tutuklama ile hapse giren· işçinin eşinin kapa· 
lı cezaevi arabasında kocasını görebilmek için buluşma yerine gidişi ve arayış' 
ları çok iyi sergilenmiş öyküde. Ancak, buluşma çağrısının gece yarısı evin av· 
lusuna atılışındaki gerçekdışıiık ve yine sonda bir sırtı yorganlı köylüye Sirke· 

ü.,1' 77 
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Yiğit GONEl 
ci Gar'ında Almanya treninin gösterilmesi bizce yazarın ustalığına denk düş· 
meyen şemalar ... 

Tutsaklar ve Gözleri Bağlı Adam öyküleri Karamürsel Amerikan üssü 
çevresindeki köylüler ve onların üsden etkilenişlerini yansıtıyor. Çok iyi 
gözlemlenmiş bir alanın anlatıldığı bu öykülerde iyi detaylar yakalanmış. An· 
cak, Tutsaklar öyküsünde yine bir şematizme düşülmüş ve üs hiçbir bitkinin 
yetişmediği, gelinciklerin bile "renkleri bozuk geçkin" olduğu bir yer olarak 
sunulmuş. Bitki yetişmemesi, üsde kullanılan bir kimyasal maddenin etkisi 
gibi geçerli bir sebebe dayandırılmadığı için, boşlukta kalıyor ve şematik bir 
"kuru propaganda ögesi" olmaktan öteye gidemiyor. Oysa köylülerin "kıç 
yıkamakta" kullandıkları Amerikan konserve kutuları detayı gibi büyük usta
Iıklar aynı öyküye renk katıyor ... 

Ikinci Arka ve Dükkan yazarın kurgularını çok sağlam yaptığı, dili iyi 
kullandığı ve detaylarda daha dikkatli olduğu iki öykü. 

Dükkan bana Yusuf Atılgan'ın bundan 20 yıl önce yayınladığı "Bodur 
Minareden Öte" isimli "sağlam kurgulu" öykülerini anımsattı. Ancak, hemen 
söylemek isterim ki, Atılgan'ın bireyselliği, özyalçıner'in bu öyküsünde olma· 
dığı gibi hiçbir öyküsünde de yok. Bu nedenle özyalçıner'in kendi ilk hikaye· 
lerinden de çok uzaklarda olduğunun altını çizmek gerekli. 1957'Ierin salt 
"öykücü" olarak ismini duyurmaya başlamış yazarı ,  çok gerilerde artık. 
Önemli toplumsal kaygılar taşımakta yazar. "Rüzgarın önünde oradan oraya 
uçuşan dergi"nin anlatımı yerini çok daha önemli konulara bırakmış. Temel· 
lerini özellikle yazarın 1960'Iı yılların ortalarında yayınladığı "grev bildirisi" 
öyküsünde gördüğümüz bu gelişim "öyküde direnen özyalçıner'i" çok daha 
önemli öykülere götürebilir. Bizce yapması gereken bazı şemalardan kaÇıP, ba
zı ayrımların üzerinde biraz daha titiz eğilmesi ... 



BiR ÖYKÜNÜN 

EKONOMi-POliTiGi 
Yalçın KÜÇÜK 

Aziz Nesin, 3 Aralık tarihıı Vatan' 
daki öyküsüne şöyle başlıyor: "Meddah 

geleneııimizeuyarak , Ad ada benzer, yer 
yere benzer, kişi kişiye benzer, kimi er 
dişiye benzer, şey şeye benzer, deyip, 
kimseler üstüne alınmasın diyerek ' işbu 
anlatacaııımlZ olaydaki , yer ve kişi ad· 
lannı söylemeyeceııiz , Arif odur ki , 
leb demeden leblebiyl anlar , Hödük ise 
odur ki , Sen, bayram hartası desen , ' O 
mangal tahtası anlar." Nefis bir türkçe, 
iistün bir anlatım yeteneııi ile gelişen 
öyküyü şöyle bitiriyor: '1şveren, artı 
üretim olunca ne yapacal!ının dersini al
mıştı bu olaydan. Ya sendika? O ders al· 
mamış, ama utku kazanmıştı. Arif odur 
ki , leb demeden leblebiyi anlar ' Hödük 
ise odur ki , sen, bayram hartası, desen ' 
O, mangal tahtası, anlar ' Biz söyleriz ' 
Gerisi, sizin izanınlZa kalmıştır , sayın 
bayanlar, baylar!" 

AKOMOLASYON AKOMOLASYON 

Aziz Nesin'in "Büyük Grev" adlı öy· 
küsü, bir öykü olmaktan çok öte. Bir 'ga. 
zete sayfasına sıııdırılınış bir büyük eko· 
nomi politik dersi. Zaten sanatın ve üs· 
tün sanatçının gücü burada. Kitaplar, 
cUtler ve dergi sayfalarına zor sıııdırılabi· 
lecek bir ekonomi politiııi, bir gazete 
sayfasının boyutları içinde anlatabilme· 
sinde. Eksiksiz olarak anlatabilmesinde. 
Bunun da ötesinde. Sahte ekonomi ki· 
taplanyla karaları bozulmamış olanların, 
ekonomi politiııi anlamak için "kitap 
kurdu" olmak gerektiııi kompleksine 
düşmeyenıerin kolaylıkla ve beııeni ile 
okuyup anlayabilecekleri bir öykü olma· 
sında. 

"Büyük Grev" öyküsünde bir "yurtse. 
ver" iş adamı anlatılıyor. "Işte bu çook, 
çoktan da çook zengin yurtseverin, 
ülkenin bir yanında fabrikaları vardı. 
Fabrikalarının ürettiııi malları daıııtan 
daıııtım kurumları vardı. Daıııtımcıların 
daıııttıl!ı mallan satan satıcı firmalar var· 
dı. Bankalan, şirketleri, holdingleri, fir· 
maları, anonimleri, kollektıneri, koman· 
ditleri, daha da bilmem neleri, neleri var· 
dı" .Bu çok büyük iş adamının her tel· 

den çalan bir beyin takımı vardı: "Işçi. 
leri n nasıl daha çok çalışacaklarını araş· 
tırmak için özel uzmanlar çalıştırırdı. 
Sosyologlar, psikologlar, işletmeciler, iş· 
letme iktisatçıları, işletme mühendisleri, 
ekonomi mühendisleri, pazarlamacılar, 
pazarcılar, tezgahlamacılar, daha da ne· 
ler neler ... " 

Her büyük -ış adamının bir tek "aUa· 
hı" var. Sürekli akümülasyon. Sürekli bi· 
rikim. Sürekli zengin olmak. Bu, işada· 
mının kişisel tercihi deııil. Bu iş dünyası· 
nın kutsal emri. Çünkü, bir kez büyük 
işadamı olunca, artık durmak mümkün 
deııil. Durmak ölüm, demek. ölmemek 
için büyümek gerek. Aziz Nesin, eko· 
nomi politiııin bu temel yasasını şöyle 
anlatıyor. "Bu böylece yıllar yılı sürdü. 
Ama gel gör ki... Nasıl rakı denen me· 
ret, içilince, şişe içinde durduııu gibi 
durmazsa içenin içinde, bu sanayi deni· 
len ve ticaret denilen iş de, bikez işıeyip 
gelişmeye başlayınca, durmaz öyle oldu· 
ııu gibi yerinde. Çünkü durunca ölür. 
Çünkü, boyuna büyüyecek, şişecek ki 
yaşayabilsin. " 

AŞffil ORETIM VE PAZAR SORUNU 

Sürekli üretecek, sürekli büyüyecek. 
Fakat üretilenler ne olacak? Oretilenleri, 
elden çıkarmak gerek. Oretmek kar için 
yapılıyor. Ama satıŞ olmadan, üretilen· 
ler elden çıkarılmadan, ekonomi politi· 
ııin deyimi ile, karlar "realize" edilemi· 
yor. Oretilen tüketim araçlarını satabiı· 
rnek için biraz ücretleri ve maaşları ar· 
tırmak zorunlu. Ama biraz. Ocretler ve 
maaşlar çok artırılırsa, kar kalamaz. 
Böylece üretiminin maksadı ortadan 
kalkar. Biraz ücretleri artıracaksınız, bi· 
raz taksitle borca baıılayacaksınlZ, biraz 
fiyatları fırlatacaksınlZ. Peki, bunları 
yapmakla fabrikatörlerin şişme hızı ara· 

- sında bir uyum saıılanabilecek mi? Aşırı 
üretim ortaya çıkmayacak mı? 

Söz Aziz Nesin 'in: "O çok zengin iş. 
adamının yüz üreten fabrikaları bin üre· 
tir oldu. Bin üretenler yüzbin üretti. San· 
mayın yetti. Yüzbinken üretim, milyon 
üretti. Halk da, tüketti ha tüketti. lşada· 

mının fabrika malları arttı da arttı. Ama 
sanmayın yetti. Milyon üreten fabrikalar 
yüzmiıyon üretti. lşadamının malları 
arttı da arttı. Ama halk? Halka yetti. 
Halk tüketemedi, yetti. Halkın tüketiını, 
fabrikaların üretimine yetişemedi." Hal· 
kın tüketimi fabrikaların üretimine yeti· 
şemeyince ortaya sorunlar da ç ıktı. 
Çünkü stoklar birikti. Birikenleri başka 
ülkelerin halklarına satmak düşünülebi· 
lirdi. Çok zengin iş adamının beyin ta· 
kımı da böyle düşündü. Ama acı gerçek 
ortada idi: "Dış pazarlarsa çoktan kapı· 
ŞllmlŞtl. Yeni ilişkiler kurmak için, hü· 
kümet de çok beceriksizdi. Biz bu hükü· 
meti ·bunun için mi hükümet yaptık? 
Gösteririz biz onlara ... Evet, görecek· 
ler .. Hele bir görsünler ... " 

ZIBIDI YAZAR VE 
YAMAN SENDIKACıLAR 

Kapitalizmin bunalımı işliyor, stoklar 
birikiyor. Hükümet, çaresiz. Yeni hükü· 
met formülleri aranabilir. Ama zaman 
alacak. Iş adamı bekleyemez. Iş adamı· 
na acil çare gerek. Ostelik iş adamı tek 
deııil. Iş adamları içiçe. Birbıri ile kenet· 
lenmiş. Bu kenetlenmeyi de Aziz Nesin 
şöyle anlatıyor: " O çok uygar ülkenin 
işadamları, bu işadamının batmasını is· 
temezlerdi. Çürıkü alacakları vardı, or· 
taklıkları vardı, komisyonları vardı, ver· 
dikleri krediler vardı, yani baııları var'aı. 
"Böylesine birbirine baıılı işadamlarının 
çaresiz kalması düşünülemezdi. Böylesi· 
ne iş adamlarının baıılarının yanında ya· 
kanları vardı.  Işadamlarının yakınları 
çare oldular. Çare oldular. "Büyük Grev" 
başladı. 

Aziz Nesin "bir zibidi yazar çıkmıştı 
ortaya" diyor. Devam ediyor. "Aman 
etmeyin, eylemeyin ... B u sıra grev sırası 
deııildir, tam işverenin dişlerinin söküıe· 
ceııi sıra, siz greve giderek onun ekme· 
ııine yaıı sürüyorsunuz, aman haa, oyu· 
na geliyorsunuz, hem de kendi oyunu· 
nuza ... GlIlv işçinin tek silahıdır ama, 
kendisini öldürmeye deııil .. " diyor, zibi· 
di yazar. Aziz Nesin, yine, devam ediyor. 

i 

"Iyi ki yaman sendikacılar aıızının payı. 
nı verip susturdular. Gidl hayın, gidi işçi 
düşmanı, gidi grev kırıcısı seni!" 

GEBE OLANLAR VE 
"BOYOK GREV 

"Büyük Grev" büyük destek gördü. 
öyküde desteııinin bir bölümü şöyle ya· 
zılıyor. "Büyük işadamının buyruııuyla 
her tabrikadaki işveren temsilcileri, söz· 
de greve gidilmemesi için çalışıyorlar, 
ama öte yandan yine büyük işadamının 
dolaylının dolayıısı etkisiyle, gazeteler, 
filmler, radyolar, televizyonlar, işçileri 
haklı buluyor ve grevi destekliyor." Iş. 
çiler, hasretini duydukları silahlarından 
birisi olan grev silahına sarılıyorlar. Eko· 
nomik haklarını almak için. Grevin bir 
okul olduııunu bildikleri için. Bunu sez· 
dikleri için. 

Işçiler heyecanlı. İşçiler coşkulu. Iş. 
çiler hem coşkulu hem de biraz buruk. 
Son zamanlarda bu sendikanın işçileri 
biraz buruk olmaya başladılar. Biraz sez· 
meye başladılar. Bu yüzden bu grevde 
gebe kadınlar kocalarına destek oldular. 
Aziz Nesin, bu saf coşku ile deneyimle· 
rinden kaynaklanan burukluııu anlatı· 
yor: "İşçiler, kazan kaynatıyor, kendile
ri için yemek yapıyorlardı. Grev nöbet· 
çisi işçilere, eşleri, çocuklarını ellerin· 
den tutmuş yemek getiriyorlar, sevgi ge
tiriyorlar, yürekıe��riyorl�ı. 
Işçi kocalarına gelen kaaınlat�kımı ge- �-../ 
be, kiminin kucal!ında ve elindeb-ebl!;-"" 
öyle geliyorlardı. Karıkoea işçi olanlar 
grev nöbetini birlikte tutuyorlardı. Hem 
gebe, hem kucaııında, hem elinde bebe 
bir kadın, grev nöbetçisi kocasına "Da· 
yan adamım, diren adamım, arkanda 
ben varım! " diyordu." 

"Büyük kentin varlıklı kadınları, özel 
arabalarına binip grev yapan fabrikaların 
önlerine gelmişler, bu çok görkemli gre. 
vi seyrediyorlardı ve o olaııanüstü gör· 
kemli görünümden pek çok duygulanıp 
aıılıyorlar, kimi ipek, kimi kaıııt mendi· 
Iiyle gözlerini, burunlarını siliyorlardı." 
Büyük iş adamının kızı, gelini, dam!dıda 
grev yerlerine gittiler. Çok duygulandı· 
lar. Büyük işadamı kızını, gelinini, dama· 
dını "insanlıklarından" ötürü kutladı. 
Büyük işadamı, basınına da memnuniye
tini belli etti. Daha çok ilan verdi. Bir 
süre için bunalımını harınetti. Basınını. 
radyosunu, televizyonunu ve "devrimci· 
lerini" pek sevdi. 

"Büyük Grev" dolayısıyla birikmiş 
stoklar yüksek fiyatla satıldı. Stoklar 
tümden erimeye başladı. Ama hila stok 
var. iş a<!;ımının beyin takımı greve de
vam niyetinde. Stoklardan tümden kur· 
tulmak istiyorlar ama beyin takımı yal· 
nızca ekonomi biliyor. Ekonomi politik 
bilmiyor.BüYÜk işadamı ise hem eko· 
nomi hem de politika biliyor. Beyin ta· 
kımına şöyle diyor: "Stokların erimesini 
beklersek, sendika daha önce eriyip gi· 
decek. Böyle bir sendikayı ben sonra ne· 
rede bulurum? Her artı üretim çoııaldı· 
i!ında bana gerekli bu sendika ... " Büyük 
işadamı, borçlu kalmak istemiyor. Ken· 
di yardımma koşan sendikadan yardımı· 
nı esirgemiyor. Büyük Grev'in sonu geli· 
yor. 

Aziz Nesin, dört beş cilde sıııdırılabi. 
lecek bir ekonomi politiııi, bir gazete 
sayfasına yazıyor. Ustaca. Aziz Nesin'in 
bu öyküsünü, gazeteden kesip arkadaşla· 
rlOa okuıan aydlOlar gördüm. Aziz Ne· 
sin'in bu öyküsü çok okunacak. 
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Işçiler, Köylüler, Emekçiler, Tüm Yurtseverler! 
"Yarın seçim günüdür. Yarın mutlaka sandık ba

şına gidecetiz. yorgunlui!u, bıkkınlılı ; "bu iş böyle 
gelmiş böyle gider': türünden karamsarhRı, umutsuz
Iulu üzerimizden atıp, yarın sandık başına gidecceRiz. 
Sarıdık başına gitmezsek, yoksulluktan, pahalılıktan, 
zulümden, ırkçı ve şoven baskılardan, terorden, emek 
ve umut sömürücülerinden şikayete hakkımız kalmaz. 
Yarın sandık başına gideceıiz ve neyi istemeyip neyi 
istedilimizi mutlaka göstereceıiz. Sandık başına git
mek yannki en önemli ve tek görevimizdir." 

Niç iN SANDı K  BAŞıNA GITMELIYIl? 

"Yarın vereceıimlz oylarla hükümet delişmeye
cek. Ancak yarın sandık başına giderek nasıl bir hü
kümet istedilimizi göstereceıtiz. Yann sandık başına 
sermaye sınıfının, emperyalizme balımiı Türkiye ka
pitalizminin, biz işçi, köylü ve emekçııere sundukları 
hiikümet çeşitlerine "hayır" demek için gideceliz. 
Sermaye sınıfmın biz işçi, köylü ve emekçııere dayat
tı�ı hüktimetlere muhalefetimizi tescil etmek için 
sandık başına gideceılz. Muhalefet olunmadan hükU
met olunamayacalmı bilerek oyumuzu kullanacaRız. 
Işçiler ve emekçiler kendi hükümetlerine kavuşabil
rnek için önce kendi muhalefetlerini ortaya koymak 
zorundadırlar. Işçi ve emekçııerin örgütlü muhalefeti 
olmadan, kerıdi partileri aracıhRıyla sürdürüp geliştir
dikleri muhalefet olmadan mutlu günleri gerçekleşti
ren bir iktidar olamıyacai!ını bııerek oylanmızı kulla
nacai!ız. Yarın sandık başına oylarımızı Türkiye Işçi 
Partisi için, işçi ve köylülerin eseri olan Çark Başak'a 
sahip çıkmak için kullanacailZ." 

KENDi GüCüMüZE GüVENECEl:ilz 

" Işçiler, Köylüler, Emekçiler, 
"Politika, işçilerin ve emekçilerin ekmek kavga

sıdır. Emek kavgasıdır. Ekmek ve emek kavgası yalnız-

-
ca işyerinde, tarlada, fabrikada verilmez. Bu kavga asıl 
politik mücadele ile verilir. Kim "işçiler ve köylüler 
politika Ile u�aşm�sın",  kım "işçiler ve köylüler hü
kümet işlerinden, poı;�ikadan anlamaz", kim "politI
ka pis iştir, işçiler ve emekçiler pis politikaya bulaş
masın" diyorsa, bilin ki, onlar sizi sömünneyi, ezmeyi 
tek politika bilen düşmanlarımızdır. Politika bir Çıkar 
kavgasKiır. Kendi çıkartarını bilen işçiler, köylüler, 
emekçiler bu kavga içinde yerlerini alırlar. Işçiler, 
köylüler, emekçiler bu kavgada kendi partileri ile, 
Türkıye Işçi Partisi Ile yerlerini almaktadırlar. 

"Işçiler, köylüler, kendi gücünüze güveneceksiniz. 
örgütlü gücünüze, Partinize güvenecetsiniz. Dallardan 
akan dereler, elekb"ik enerjisi yaratmaz. Ancak birleş- -
tirilirse, baraj halinde örgütlenirse elektrik enerjisine 
dönüşür. Tek tek dereler önemsizdir. Barajdan dolan 
elektrik enerjisi ise çok daha güçlüdür. Işte bu yüzden, 
biz Türkıye İşçi Partililer "örgütlü birleşik güç yenil
mez" diyoruz. Emperyalizme ve faşizme karşı birle
şik mücadeleyi örgütlemeye çalışıyoruz. Işçiler, köy
Iiiler, emekçiler kendi öz partilerine, Türkıye işçi Par
tisi'ne sahip çıktıkça, onun o;aflarında toplarıdıkça 
örgütlü, birleşik mücadele daha cia güçlenecek, geniş
\eyecektir. 

"ı;ermaye &ınIf ve partileri bunu bitiyorlar. Bil
dıklennden ötıirii de sizlerin kendi öz Partiniz Tüıldye 
Işçi Partisi etrafında örgütlenmenizi önlemek, parti ni
zin glicünü kırmak için eUerinden geleni yapıyorlar. 
Yarın sandık başına gidecek ve oylarıruzı kendi Parti
nIz olan Türkiye Işçi PartlsI'ne vererek gücünüzü gÖl
tereceksiniz. Çark Başak'a sahip çıkarak kendi başı
nıza dimdik varoldulunuzu Ispatlayacaksınız." 

TARIHIN AKıŞ ı  DURDURULAMAZ 

"Seçimler şimdiye kadar sermaye sınıfırıdan kim
lerin işçi ve emekçi kitleleri yöneteceıini belirlemeye 
yaradı. Artık oylarınızia bunu deıiştirecek, tersine 
çevireceksiniz. Oylarınızı kendi öz Partinize vererek, 
seçimleri, işçi ve emekçi kitleleri giderek,Türklye'yi 
yönetir, belediye meclis/erini çekip çevirir, il genel 
meclis/erinde söz ve karar sahibi olur duruma getire
bilmek için kullanacaksınız. 

"Işçiler ve emekçilerin bu seçimlerle kendi hükü
metlerini kurarnaya2klarını biliyoruz. Ancak işçiler 
ve emekçiler er geç kendi hükümetlerine kavuşacak
lardır. Buna, nehirlerin geriye döndürülenılyeceline, 
tarihin akışının durdurulamıya�ına, güneşin karar
tılamıyacalına inandılımız kadar inanıyoruz. Yarın 
sandık başında oylarımızı bu inançla kullanacaılZ. 

"Oylarımızia herşeyden önce sermaye sınıfına, 
sermaye partilerine hesap soracalız. MiUiyetçi Cep
he'ye "bayır" diyeceıiz. Oylarımızia, herşeyden 
önce, işçi ve emekçilere kader olarak sunulan pahalı
hla, faşist tırmanışa, ırkçloŞoven baskı ve teröre tep
kiınizi göstereceRiz. Kendi kaderimizi kendimizin ya
pacaRına inandl�lmlZl gösterece�lz. Yarın oylarıınız
la, bizim olan Çark Başak'ı istediRimizl göstereceRiz." 

UZLAŞMACıul:iIN HESABıNı SORMALlYIZ 

"Işçiler, Emekçiler, 
"Oylarımızia Cumhuriyet Halk Partisi'nden de 

hesap soracalız. Halk Partisinden uyuşukluAun, bU
yük sermaye Ile uzlaşmacıhlın, işçi ve emekçi oyları
nı kapıp meydanı Milliyetçi Cepbe'ye kaptırmanın he
sabını soracalız. Halk Partisine hükümet oimadan ön
ce gerçek muhalefet olması gerekUlini öltreteceltlz. 
"Ehveni şer "e razı olmadıRımızı beUrteceliz. Işçi ve 

" . 

emekçiler olarak, kendi Partimizle yönetime gelmeye 
hazırlandlRımızl göstereceitiz. 

"Yarın belediye ve ii genel meclisi için _dık ba
şına gideceAiz. Halk Partisi yerel seçimleri bükümet 
seçimi olarak gösterdi. Ama hükümet detlşikHII nuai 
olacak, CHP naaıI Iktidara gelecek, onu açıklarnldı_ 
Halk Partisi, elinde bulundurduRu belediyelerin besa
bını yennemek için, veremeyeceti için böyle yaptı. 
Mllliyetçi Cephe hükümetinin para vermemesi HaDı: 
Partisi belediyelerinin başarısızıllının sebeplerindea 
sadece biridir. Belediyelerin parasızhAı bir bahanedlr. 
Bugünkü yasalarla bile belediyelerin gelirlerini artır
mak mümkündür. Belediye meclislerinin elinde azım
sanmayacak yetkiler vardır. Bu yetkiler kullanılma
mıştır. 

"Belediye meclisleri sömürüye dayanan çıkarla
Jın, men(aat şebekelerinin araçIm durumundadır. Be
lediye meclislerı boldinglerln, bUyük sermayenin uzaıı
tılarıyla, biıyUk eRlence yerleri ve lokantalann sablpIe
riyle, büyiik müteahhit ve emlak tüccarlanyla doluchır_ 
Çeşitli burjuva partilerinin Ustelerinden seçillp ..... 
bu kişiler aynı zamanda partilerinin ii ve Ilçe yöaetl
elleri, ileri gelenleri durumundıdır. Bu, AP, 1ıI8P, 
MHP için oldulu kadar, CHP içiD de ��:!=,,�� � 
tan yana bazı � bllllıl ... · a .. 
�nlaı . ..  �a bu tlir �. 
kendi partilerini bulmuşlardır. da1ıı: 'aıdııi 
lerde bu belediye başkanlarını tasflye edaH, 
aday yapmıy'arak, çıkar şebekelennin yerel yönetim· 
leri elinden tutmalarını tercih ettiRini hlr kM daIıa 
beUi etmiştir." 

KURTULUŞ, ÇARK-8AŞAK'TADIR 

" I ı  ve belediye meclis/erine giren Türkiye I,çl 
Partililer sizin gözünüz kulaıınız olacaktır. Çolunluk 
olmadan ne yapabilirler demeyin. Sermaye sınıfmın 
ve partııerinin en bUyük korkusu sizin Iiidlnlildiir_ 
DöndürdUkleri dolaplarm, yaptıklan yolSUllulılarııı, 
toplamadıklan vergilerin ve gelirlerin sizler taralmdan 
bilinmesini istemezler. Yann vereceAiniz oylarla _ 
Iislere sokacaıınlZ Türkiye Işçi PartiJUer size bu bilgi
leri vereceklerdir. Tüm yolsuzluklara karşı mllcadele 
edeceklerdir. 

"Işçiler, Köylüler, Emekçııer, Kardeşlerim, 
"Yann sandık başına gideceliz. Demirel ve Milli

yetçi Cephe'nin ne dış ne iç politikasını onaylamldı
RırnlZl göstermek için, emperyalizme ve bUyük serma
yenin çıkarlanoa teslimlyeti reddettiAlmiz Için, i"
lik, pahalılık, geçim sıkıntısı, can güveııııizHRI, baskı ve 
şiddet bizim deAlşmez kaderimiz olmadılı için, De
mlrel'e ve Mllliyetçi Cephe partııerine oy vermeyece
Riz. 

"Yarın sandık başına gideceAiz. lrtçı�oven baskı 
ve zulme hayır dedilimlzi göstereceAiz. E.enlerln bır 
sınıf, ezilenlerin de başta bır sınıf oldulunu bllenk 
ve oylarımızı Çark Başak 'ta birleştireM, ırkçl-tOven 
baslulara karşı verdiiimiz mücadeleyi yerel yönetim
ler aracılılıyla da sürdürecelız. 

"Yarın sandık bışını gideceiiı. Oylarımızı kendi
lerine tutsak sayanlara, "hükümet olaeaAIz" diyerek 
oylarımızı kapıp faşist Hareket Partisi veya Adalet 
Partisi ııe ortaklık kurma hayaUerine kapılanlar .. I,çl 
ve emekçııerden oy aldıkça saAı, bUyük sermayeye 
kaymayı bır politika sayanlara, "biz varız" diyecellz. 
Demoknslnin ancak işçi ve emekçııerin örgütlU mil
cadelesiyle korunup geliştirilecelini bııerek oylarunıııı 
Çark Başak için kullanacallZ. 

"Kurtuluş işçi, köylü ve emekçllerln örgütlü birle
şik gücündedir. 

"Kurtuluş Çark Başak'tadır." 
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