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Teori nedir? Dipnoıu bol uzun yuı mı? H.y ... Mux'ın F._dı O ... 
rine T.ZıM. iki .. yf.ıdon uzun deliL Dlpnoıu yok. Amı hill bilimsel sosy .. 
IIDnin temel teorik yopllbl'lndan birisi oı.r.k del ... lendirillyor. BÖYI' değ ... • 

lendirilmesi d. sUrecdt. Oyleyıe teoriyi. yuıldıltı .. yh ...... uzıınluğu ve veri· 
I.n <ipnotl ... ın .. yısı II. OIçmey.l"*"n yok. Bu. blrindsl.lklncisi I .. teoriyi. 

genellikı., yuıldığı w1hıe teori oı.nk .Igıl>mık söı konusu değil. Şu .n· 
i>mda: Lenln"n yuı .... ın .. çok bUyük bır bölDniI. YOlıldığı ı.", .. bir ... "po. 
ı.mik" y>llSI ol.ınk d.ğ ... lendirildl. ıı..uı.rına. BüyIIk bır çoğunluk böyle 
del ... lendirrnek Istedi. Anak eylemin Içind. ol>nl .... o�bl'l Y"I.yorok bilen· 
I ... bun ...... teorik delMnI.nl>yobildiler. Zanwıında .nl>yoblldil .... L.nln"n 

,yuı""ı •• nc>k böyleleri Için. yuıldığı w1hte teorik yuı niteliğini ku>ndı. 
Ancak Lenln"n siy>al eyı.mi. dOnyo OIçOsOnde bo.pr"mı konııl>yınca yu. 
d okl ... ı da leori oldu. 

Bu iki nokl> "teori hevesillerin." belli ipuçl ..... ğl>rn.ıı. Teorinin (lu. 
rine "bu teoriefor" diye dan-c> vu"",,yo g .... k yok. Domp vunnokl> da teori 
Olm.ıYUl, teori olmaz. Teori, SOrftJtun zeng,in karm�ıkhlınc:b genımelerin or· 
tok öıiinü ort>y. çıkonbllmekıe. Ancak dlnomlk bir biçimd •. Şu .. I>mda: 
GeDşmelMn doğrulıusunu gösterebilmesinde. Bu yIIzd.n teorinin, kırrnaıık 
bir olgui", d.me1i ol.ınk duron gdiımelerin öıOno göstermesi yetmez. So.,.· 
ki g.�şmelerin doğrulıusunu da ort>yo koym ... ger.k. Bır .ğlnm ol.,.k. Or· 
QYO ko ... öıiin dalı> sonraki protik il. doğrul .. nusı g .... k. 

B,.On çok acı bır ,erçek _: TırklY'lıçi PiIrtlsl. ister sendikol dllzeyd. 
ve 1-.. genel politik platfonnda no söyı ...... olayl ... ın somkl g.liımesl Ile 
doğrul .. ıyor. Bu doğrularıma da Iki an ...... geliyor. BIrincisi: Bilimset sosy.· 
lizm. doğruI"'i göri4! ort>yo koyıtbllmenln tek teorik .... "'Ikinası: TırkIy.· 
de bunu. yoInaca ve yoInııı:a Tırklye Iıçi P.nlsi temsil ediyor. Bu Ikısınden 
de bır DçOndl sonuç çıkıyor. Dalı> .çık bir deyiıl' bır DçOndl sonucun Çlk>n� 
nusı gerekiyor. Şöyle: Bu durum, Tilr1<iY'lıçi P.nlsi yönetidieri yo da Uy.le
rinin çok bilg. yo da çok "okumuı" olmwından ilM gdmlyor. Okumok ge
rek�. Arnı s>it olwmu,luğun bu iıi' doğrudan bır ilişkisi yok. Doğrudan iDı· 
ki ıu .. da: TI1rkiY'lıçi P.nlsi, ilÇi sınıfı protlğlnin ıçın. kök ..ımıı durumda. 
Bunda, koç kök ..ımlNI olduğu, blrind d .... ced. önemil delil. Birina d ...... 
ced. ön.m1i olan, iıçi sınıfı protiğinln içinde olmok ve g.lIlm.I .... bu protik· 
ten bakmak. Bu yopılobildiği gkdirde kök "y"ını .rtırınok zamanı. çöıiim· 
lenocıok bir iı oluyor. 

B1lIiin bun"" IUnun için: TllrlUy. IIÇi Partisi Genel Baıkonı Behico Bo· 
ron, bıoıdan çok önce. CHP· Bilyük Burju ... 1 . DISK Ost Vönetlml üçgeni· 
ni formül. etti. Bu formülasyona kı ... 1ar pek çok oldu. Olur. SÖYI.nmedlk 
söı bnkı\madı. Söylenir. Ama formilbsyon g.çerll i .. , somutun ltngin kar· 
maııklığı Içind. ıeıph\anan oyunların öılinll ort>yo koyuyor .. ne çarel 
Çaresiıllğ. çare yok. Çaresiıliğe ç .... olmadığını lyio. görebilm.k için..", ... 
nında SÖYI.nenIM tekrar okumok gerek: "BUyük burjuvazi. CHP ve DISK Ilst 
yönetimini birbirine p>r>lel oı.r.k (belki de birbiriyı •• ıeı. verer.k) Tllrkiy.' 
de ",lu pofolik dllzeyde CHP·d.; .konomik ... ndikol dllzeyd. de sosy.ı demok· 
rotlaıtırılan DISK'te Mmok çabasındad ... DISK'. bu 1'1 ... 1 gördürebilmek 
için kitlelerdeki YMeımil DISK imajını ve buna bağlı ol .... k DISK"n sosya· 
fost göriintilsünO korumak, koruyobilmek için d. bu göriinüıO >bartınak gereki
yor. Bu noktada kendilerini sosy.ıiımin yoddi emlnl bilip CHP'nin solunda 
y ... 1 bir partiy., TIp'., g .... k gönney.nler, gilnnemokıen öte kor,ı çıkanı .. 
devrey.glriyor. DISK üst yönetimi ortık sosy.listlik .dı .. rohotÇ> TIp'. kar· 
'i olobifor. Tlp'lilM ve TIp'. yokın ol>nları DlsK"n dı,ı ... Im>yo giriıebllir, 
ruh .. t yerilmi"ir. Böylece. büyük burju...ı�HP.DISK Ust yönetimi Uçlem ... 
• ine bir d. bu ",syalizm ho_ileri ekleniyor. Nesnel durum budur." (9-10 
Ekim 1976 ..nhinde Y"Pıl>n TIp OçOndllI T.msildl ... Toplantısındokı Ko
INIm.) Bu nesnel delerl.ndlrme ıçınde "TUıldy.'de solu poDtik dlıZOyde 

CHP'd." Mmı IIzMnde .yrıca durm>k g ... ekocıok. Birud.n. Şlmdlg.çerken 

bu Oçgen. bır .kleme oı ... k ort>yo çıkon "k.ndilerinl sosyalizmin yeddi emi· 
ni" .. yon ve .ynı konuııruıd> "sosyolist hov",lIer" olank nlt.ı.ndirll.nleri 

hol .. l.",ok g .... k. Tırkly. i ıçi P.nlsi Genel Sekre .... 1 Nlhot S.,..m, g .... kll 
uyorıyı Y"P". Aynı w1hl ... de ızmır'd. yoptıltı konıqmod> um .. ı gelince 
bunl."n "sıkılmıı bır limon gibi " kopın .. önllno konuı.cakl",ını söyledi. NI· 
hot 5.,..ın'ın bugün d. hoıırı.nm",ı gereken SÖ,JM ıöyl.: "Uzun sözı .... yonıı· 
.... g .... ksiz. Olup biteni ... ort>dadl'. Herkesin gözü önünd. ' .... y.n etmektb

dır; Lu V'YO bu nedeni. bunu bir 'sis perdesı' ",lc>Sında giıl.me .r>el oı ... k 
görev görme durumunda bulu .. nl ... I .. oIdannusın .... ; sn 'rıı.ç kendIIM .. 
d.g.lec;ekılr. GöreviM so .. erdiğind. k.ndllMni 'sıl<ılmıı bır limon gıbı' ko· 
pının '1Ilind. bul.caldard ... " (VORÜYOŞ, 9 Kosım 1976. s,yı 83) BICOn 
bu sözl ... g ... çek .. n "uzun SÖZLer" g .... kılrmlyor. 

Gellım.IMn önceden doğru bir biçimd. görlim.sı y.ımiyor. Bu gdi ş
melMn neden ort>yo çıktığının da .çıkbnm ... g .... klyor. Geliımelerin boş. 
I"",ıç noktosında bilyük burjuvulnin "Tl1rkiy.'d. solu politik dllzeyde CHP' 
d. tutma" pi .. ı en blrind ağ .. lığa .. hıp. Bu yllzd.n Bilyük BurjuvOlI • CHP • 

DISK Ost Vön.tlmıüçgenlnd. d. vurıu bilyük burju...ı lIz ... inde. Oçg.nd. 
har.ket noktası bUyük burjuvazid •. Bilyük burjuvOli. H.ık PiIrtlıi· .. solu to
tocak bır d.lyon gözllllle bakıyor. HoIk Partısı'nin baı""s", buna göre del ... • 

I.ndlrlyor. Bu 'Çıdan bakıldığında ve daho önce yuıldığı glbl,12 Mart dön. 
mlnd. TlIrldY. Iıçi Partisi'nln kop.lılm",ı burju ... 1 için çok bUyük bir ko· 
zanç oluyor. Dalı> önce sık sık belirtildiği gibi 12 Mart. lIÇI sınıfının mikad.· 
i. k>rarlılığını kıromadan sonuçt.nıyor. 1 May" 1975 wl hı nd. T1IrklY. II çı 
PiIrtlsi. w1hsel görevini sürdürmek için çok 11 ... 1 teorik ve ıdeolojık bir pı.t· 
formda yenld.n kuruluyor. 1970 sonbaharında topl.nan Dördündi BUyük 
Korwesi'nd.n Tlir1<iy. Iıçi P.nlsı "önoo sendikoCl. so.,. sosy.llst; önoo .y. 
dm so.,. sosyalist; önoo kllrt som sosyalist" tırı.ıden .. ğlıks .. . ğllimlM 
gMd. bnk>rak çıkıyor. Bu .. byı� içinde DISK'. bağlı sosyolist .. ndlko yö
netldlMyi. ve çok daho sağl>rn bir toproğa baar>k kuruluyor. 

Bundan sonraki gdlımel .... bundan bır yıldan daho uıun bır ıam.n ön· 
ce. ,öyı. ö •• tl.niyor: "Sosyalist hareketin. g .... k örıl1tsel pI.nda ve ger.ks. 
iıçi sınıfı !>b.nında sağl>rn bit toproğa basm",ı hızlı bir g.liım.y. yol .çtı. 
HıZıı g.liım. I .. hızlı tepkileri doğurdu. DISK." H.lk Portisi holkoSl Il •• k.ndi 
çizgisine çekmeyi pı .. layon burjuvul. karıısında bilinçli lıçil ... 1e sosyalist 
.. ndlko yönetldlMni buldu. DISK içind. sosyalist IIÇI ve sendiko,oI", olm.· 
dık .orl.",.ı ... ve ılIzI1k Ihl.IIMyl ... f dııı edllm.k Ist.ndl. Sosyolizm 'ha .... ı· 
ii ği , giysisi ıçınde ort>yo çıkon kendini bllm.ıl ... d •• burju...ınln bu .çık 
oyununun .n 'Ieıli aktöriM olduı .... Son gIInlMn g.liımeı.ri. oynanan oyun· 
lar kad ... bu oyunl",ın .ktörlMnl d. ort>yo ÇlQ,dı." (Volçın KOçiIk. Sosy>-
list H .... ketin K.urumi",ı. VORÜYOŞ 12 Ekım 1976 .. yı 79). H.r uman 
vurıUıanan bır nokta bugün çok daho .çık bir biçimd.görliilyor: DISK ıçı". 
deki mI1cadd. hiç bır ..", .... f ve .. it bır Tlp�HP mikad.ıesI olmadı. lhI1 
II'. adı ve sonı II'. 1ı ... ld sendıkol har.ketl bUyük burjuvOlinln dOmen lUyu .. 
çekmek Isteyenleri. buno karıı koyon sosyalist .. ndiko yön.ticiı ... lnln ve 
bilinçtl lıçllMn m1Icad.lesi oldu. Bugün. kad ... kl mOcadd., .dı ve sonı Ile. 
bır sınıf m1kaddesl niteliğini Qşıdı. Oçgen Içindeki CHP ve DISK LISt yönetl· 
m�bu mikadded. bır wafın .... çt"'ı nit.nğind.n uzaklaımadı. 

Hiç kimse !Ürpri". karııı.ım",ın. Hiç kimse kar,ılaııığı durumu sürp-

rlı .. ym..,n. SQrpriı sayılmaması g ... ekılğlnlgöst .... n .çıklamal'" v",. Behlco 
Boran. 9-10 Ekım 1976 w1hli konuınusında ıunı.,., da söylUyor: "DISK ii· 
d ... llği hlç bır um .. sosy.list olm.mı"" .mı DISK tı.reketlnin Dmının .. 
TIp harokotlyle blltlOıleşmll olması. lid ... liğln gönllndekl sosyol demokrat ... 
I.nın ort>yo çıkınosını o "roda önleml"lr . 1970 öncesi TIP'leki sosyalistlerin, 
sosy.lizmd.n .. pm.l .... karıı v ... dlğl mikad.ıedo DISK LISt yOnetidiM karıı 
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YVRVYVŞ·19 EKlM·1976 

YiNELiYoRuM 
neziH DANYAL 

1978 yılının, balımsızlık, demoklu; ye sosyalizm mücadelesinde yenı mevziler getirmesini diler Türltlye Işçi sınıfmın ... tüm emekçi halkımızın, 0_· 
dan yana olanların yenı yduu kuUarIZ. 

.. flarda .., sotda y« ,1"",la.,h·. 1971 'den 12 Mart muhtnsının verilişınden 
som DIsK üst yönetimi muhtlölyı ve yeni rejimi tutan bir bildiriye DIsK 
adına katıldı, TIp i .. karşısındaydı. DISK yönetiminin DIsK hareketini TIp' 
den ay.-mak, koparmak girişimi ilk olarak bununla açıkça ortaya Çıktı. DISK 
üst yönetimi 12 Mart döneminden kı .. bir tutukluluk dışında bir sıkıntıya 
d�meden kurtuldu. Oy .. başlarında süregiden bir dava da vardı üstelik. 15-16 
Haziran olaylarına ilişkin olarak sürüp giden davaya bakmayı 12 Mart 
döneminin askeri mahkemesi reddetti, görevsizlik kararı vererek."IBUyük bur
juvazi, ilerici sendikal hareketi CHP halkası ile kendisine bağlama girişimlerin
de kaneıyı nereye takacağı konusunda fazla sıkıntıya d�medi. Fazla yanılma
dı. 

Hizmete hazır olanlar hizmetlerini yaptılar. Hinnetlerini yaptıktan son
ra da Türkiye'nin ilerde yazılacak oLın sosyalizm tarihinin derkenarına sıkıı. 
mış limon türünden yerlerini şimdiden garantilediler. Ancak karanlık nokta 
kalmamalı. Böylesine hizmet verenler neden üst yönetimden uzaklaştırıldılar? 
Buna da <evap gerek. Cevap çok basit ve açık: 15·16 Haziran Türkiye işçi sın. 
fmın tarihinde önemli bir yere sahip. Burjuvazi ise acımasız, Sınıf bilinci yük
sek olduğu için acımasız. Ayak sürüyerek de o ıS. bu eyleme katılanlar, bu ey. 
lemi bir Eylül Direnişine benzetme ''becerisini'' gösteremeyenler ancak bir sü
re hizmet eder. Som giderler. Gitmezler .. "yanlış örnek" olurlar. Veni gelen
I«e. Böyle eylemlere katılıp som "borcunu" ödeyerek üst yönetimde kalına· 
bileceği yargısının doğmasına yol açabilir. Burjuvazinin bu aşamada böyle 
yargılara ayncak zamanı yok. Bu yüzden borçlarını hizmetleriyle öderler .., 
hesapl:.rı kapanır. 

Ancak bir hesap kapanl'ken bir başkası açılıyor. Ilerici sendikal hare· 
kette olanlar, başka kapıları da açıyor. Hangi kapının açıldığı, dışa bağımlı 
büyük sermayenin Halk Partisi'ne bakış açısıyla ilgili. Bu bakış açısının öne
mini ortaya: çıkarabilmek için de bir noktanın altını çizmek gerek: Cumhuri· 
yet dönemi boyunca egemen ittifak, ayağının altındakı toprağı, bir çok "ileri· 
cinin" .. ndığından çok daha kaypn görüyor. Bunun Için işçi sınıfının örgüt· 
iü siya .. 1 hall'ketinden, çokların .. sandığından, çokdaha tula çekiniyor. Bu 
yUzden solu ve tümüyle ilerici hareketi şu ya da bu yolla sermayeye bağlama· 
ya, yine .. nıldığından çok daha tula önem ve değer veriyor. 12 Mart döne
minden mücadele kararlılığı artarak çıkan işçi sınıfı hareketini Halk Partisi 
aracılığıyla sermayenin dllmen suyuna çekmeye büyük bir paha biçiyor. Bu 
yUzden CHP için hükUmet umudunun yükselmesi ile ilerici sendikal hareket 
içindeki operasyonun tamamlanmasını" aynı tarihlere gelmesi, sanıldığı gibi, 
bir rastlantı ollT"lJyor. 

KuşkURJZ, yeni bir h1Jkümet olanağının ortaya çıkması, tek başına sen
dikal hareketteki gelişmelere bağlanamaz. Türkiye kapitalizminin çözümSÜfo 
lüğü, yeni hükümet arayışlarının nedenlerı arasında önemli bir yere .. hip. 
A.ncak şu anda çözüm olarak görülen hükümet formuıünden Türkiye kapita· 
lizminin ekonomik sorunlarına çözüm bekleyenler bir elin beş parmağandan 
daha az. BUyük sermaye bile tula umutlu değil. BUyllk sermayenin umudu, 
bugUn çöıiim olarak görülen formülün ötesinde. BUyük sermaye Için, bugün 
yakın çöıiim olarak göriilen CHP·Bağımsızlar hükümeti, bir yandan geçici bir 
formül olarak görülUyor. Diğer yandan da "kendi soluna" karşı böylesine ope· 
rasyonları "başarı" Ile yürüten Halk Partisi'ne bir ödün ve bır ödül oluyor. 
Söyle bir liikümetle süre gelen ttçalışma sorunlarını" daha "barışçıl" yöntem
lerle sonuçlandl'mak müınkün görülüyor. Böyle bir hükUmet döneminde daha 
"barışçıl" yöntemlerle sonuçlandırılacak "çalışma sorunlarının" arkasından 
ilerici sendikal hareketin yenı list yönetiminin yenı y«lere yerleşmesi daha 
kolay olacak. 

Ama nereye kadar? Başka bir deyışle sınıfsal ve politik gelişmeler, eko· 
nomlk geli�el«den tümden bağımsız mı? Dah, açık bır deylşle,.bıu:i�azl, 

TURUTUŞ 

Halk Parti. halkası ile ilerici sendikal hareketi kendi limanına bağlamay, ne
den bu denli önem veriyor? Salt işçi sınıfının siyasal hareketinin gelişmesini 
durdurmak için mi? Kesinlikle .. It bu nedenle değil. Burjuvazi, kendi bilinç 
birikimi içinde, işçi sınrfının politik hareket gelişmeden ekonomik ve sendikal 
hareketinin fazla gelişemeyereğini biliyor. Eğer burjuvazi, işçi slnrflOl" poli
�ik hareketini geriletebilirse, sendikal hareketini de gerileteceğini biliyor. 8u 
yüzden işçi sınıfının politik hareketine sınıf .. ı nedenlerle olduğu kadar dar 
ekonomik ve sendikal gerekçelerle de karŞı çıkıyor. Türkiye SOlT"lJtu da işçi 
sınıfının politik hareketinin gelişmesi ile ekonomik hareketinin gelişmesi ara· 
sındaki karşılıklı bağlantıyı ortaya çıkarıyor. Şöyle: Türkiye Işçi Partisi'nin 
içinden çıkan ilerici sendikal hareketin daha iyi toplu sözleşmeler yapması 
yalnızca ilerici sendikalarla sınırlı kalmadı. Daha iyi toplu sözleşme, Türk.lş" 
de etkiledi. Sarı TÜrk.lş varlığını koruyabilmek için daha iyi toplu sözle�e, 
yapmak zorunda kaldı. Son yıllarda rurk·lş toplu sözleşmeleri ile ilerici sen· 
dikaların yaptığı toplu söZıeşmeler arasındaki fark azalmaya başladı. Bunu, 
burjuvazinin de görmemesine imkan yok. 

Şimdi ilerici sendikal hareketin yönetimine u<un yıllar DISK ilkelerine 
karŞı çıkmış, uzun yıllar TOrk.lş içinde ilerici sendikal harekete küfürler yağ. 
dl'mış bir ekip geçti. Bu ekibi n geçişi Halil Tunç'u da hoşnut etti. D'yana· 
madı. "Aramızda fark kalmadı" diye telgraf çekti. Bu durumda ne olacak? 
Yeni yönetim belki eskisini de aratmayacak bir biçimde "yaşasın işçi smıfı" 
ya da "yaşasın sOsyalizm" diye bağncak. Bağıracak da ne ol,cak? D,ha iyi 
toplu sözleşme yapabilecek mi? Başka bir deyışle Türkiye kapitalizminin ya. 
p�ı, siyasal bilinci geri fakat iyi ücret alan bir Işçi smıfını sürdürmeye elveriş· 
ii mi? Kesinlikle elverişli değil. Bu yüzden TUrkiye'de sosyal demokrasinin 
ekonomik temeli yok. Bu yüzden hangi hızlı edebiyata dayanırsa day,mın ye. 
ni yönetim eskisi kadar da şansa .. hip değil. 

Ancak sosyal pratik .. dece şansa bakmıyor. Sosy,listler ve sosy,list ha
reket, .. It şang bakarak yola çıkmıyor. Bugün ilerici sendikal hareket çok ge
rilere götürülmüş durumda. Bunu Inkar etmemek gerekiyor. Üstelik gell�eler 
başından itibaren çok doğru, açık ve net bır biçimde ortaya konmuı olması. 
na karşın,lIerici .... dlkal hareket çok gerilere gÖliINmiIş oluyor. Gerçi geriye 
götürenler bunun fiyatını ödUyorlar. Gerçi TUrkiye Işçi Partisi Başkanlık Ku
rulu Oyesl Vavuz Onal'ın geçen .. yıda yer alan yazısında y« alan ifade ile 
"Türkiye Işçi Partisi'ne ve onun mücadele hedeflerine ka'll tavır alan lider le 

örgütlerin etkinliklerini" yltirdikleri bir dönemden geçiliyor. Gerçi bu etkin. 
liği yitirme süreci sendikal hareketle sınırlı kalmıyor. Bugün ilerici sendikal ha. 
reketi Halk Partisi halkası ile bUyük burjuvaziye peşkeş çekme operasyonuna 
şakşakçılık yapanların tümü etkinliklerini yitiriyor. Tümü, kurtarılması zor bir 
biçimde bir batağın içine doğru gömülUyor. BUtUn bunları, birlikte hem ilerici 
sendikal hareketi .., hem de gericiliğin batağına gömülenleri de kurtarmak 
Türkiy.lşçl sınıfının bilimsel sosyalist örgütUne dUşüyor. \ 

Işçi sınıfının bilimsel sosyalist hareketi, bilimsel sosyalizmin kılavuzlu. 
ğunda, Uzerine dUşen bu güçlü görevin de üstesinden gelmesini bilecek. Behice 
Boran, Devrimci Işçi Sendikaları Konfederasyonulnun Genel Kuruluinun ilk 
gUnUnde, delegelere ve konuklara, şunları söyledi: "Ilerici sendikal hareketin 
bugUnkü durumunun kalın çizgileriyle belirttiği m bu tablosu elbette iç açıcı 
değil. Bir krız hali açık seçik ortada, Ama karamsarlığa ve umutsuzluğa d, 
gerek yok. Işçi sınıfı hareketi dUmdüz bir çizgi Uzerlnde, dikenslz gIJ bahçe. 
sinde yürür gıbı ilerlemez. Duraklama, hatta gerileme dönemleri olabilir. Am, 
bunlar geçicidir. Hareket toparlanı" daha üst aşamalara doğru yönelir. Eski 
biçimler eskimişse, yenı biçimler oluşur. Toplumsal gelişmenin boşlukı ... 
tahaımıülü yoktur. Meydana gelen boşluklar ergeç, ama mutlaka doldurulur. 
Işçi sınıfımız ilerici, devrimci sendikacılığın temelli tasfiyesine müsaade etme
yecektir." Valnızca sendikal hareket içinde değil, Ilericilik adına da karyer 
yapmayı hesaplayanlar, bu sözl«i hesaba katmak durumundalar. 



GENSORU GÖRÜŞMELERi 
Mc'vi VE CHP'Ni SERGiLEOi 

• MC'yt dUtilrmok amaCQ/1a CHP \ara. 
fmd&ıı önceld bai\a MiLIe' MedW Bat· 
kaıılılma ..nı .. .....,.,. ö .... _ hafta· 
OLD ild Jlinil ' ... 1 kurulda ııöriltiililıl<en. 
oiy..ı c:m.yeUor. UnIı aldın .. tldd., 
o1qlan den.m etti ... 

Ekonoınik çöziimaüzlllllin derin bu· 
naIımını y""yan ı,blrliltçl biiyiilr. ouma· 
ye, pdüm Te denetimindeki tüm ..ıd.ır-
pn UNW'1an eelarher etmekten batk. 
çan bulamıycx. 

Toplumun, iI.delini, temelde ekono
mik .... toplumaI .h:temde bulan bo,
Dut.u .. r.hl'UDU f&fırt:nak, demokratik 
bak .. taleplerin, ,eni, i,çi .uuh Te 
emekçi ıab&lr.alarca her JIin bira du.. 
konulUP. ,enlfleıilmeoine LIItIdn karar' 
wık.laıuu bubrmak amacıyla, ekonomik 
iktidar, yerıi poUti.k d�enlemelere i...e
dilikle ,erek duyuyor ... 

YıRTILAN PERDE 

GeDlOru öoerıeai.ni.ıı Millet Med.i.Q 
fenel kurulunda ,örüşülmeli Sll'UlJlda, 
künüden bem iktidar bem muhalefet ka· 
nat1anDca dile ııetirilen politik dÜ$ÜDce
ler, ulında ı,birlikçl b�uva yönetimin 
dii:ı.ey. ölçü'Ve nite.Utini, 1'i....-'-k..iye kapi
tal1zminiD ideolojik, {el8ıdl ve estetili· 
nı d. olaDca çıplaIr.lıIıyla .çıl' çıltar
dı ... Politik tartıtmalarla en Ultel "b· 
llte-kontrol" .Ülıecinden bile 'wiu ala
moyacalr. ölçüd •• dUtiık. kaba. bantal. 
reri '" çarpılt man"" baıalr.lıltlan ..,.. 
piendi. 

Sonalan �n ulradll' .aldın bii)'ük t�pki ile karfılandı 

"DIKENSIZ GOL BAHÇESI" 

Radyo \ile t.elınizyon y.,ınla:n ara

ahilıyla lenIf Id,ı._ en "nelib" çe ... 
çe .. leriyle ounulına4. çahfılaıı bRmIa· 
oyla bUe tartıtmalar kamuoyuoda Ucı .. 
Itibar ıömıodi. 

Sol}'al demokrat ana muhalefet "Bu 
hükümet kendi içinde uyumsuzdur" di· 
yordu, Al' aralan YlJlIt wDyordu: 

. sona ne 1aD. 
Daba lODJ'a Iciinijy. çıltan Süleyman 

o.mmı bunu ciah. nelih biçimd. ce
ftplaDdınyordu: 

. Canım biz u,)'\1.DlI\1IöIÜ. m.e ne? !.rı. 
-.ıı bile t:..zen kendi Içinde uyumlu ola· 

nuyor. Sabah batka tey IÖYIÜYOl', (;Ile
yın b",1r.a ,"y. ak....., daha batk. tey 
lÖylÜ:Yor ... 

Ve AP maian allu41an ....ı.ıy.,.du ... 
CHP lÖU:iiIeri. MC'nIn benüz 4. Be, 

Yıllık Planı mecllto C.ııremedIRlnl.öyıü· 
yordu. Cephe aözciUii YIJllUıyordu: 

• Planı bm ölçliim. Boyu 21 _Um. 
eni 9. ,enI,1i4i 16 _tim ... 

MC partil.rinln aralan aliu,1an titri· 
yordu. CHP'liler de alaylı alkıtlıyorlardJ: 
''Bunlaım plandan anIad1Ir.Jan bu" Idi ... 

YA "ANA" MUHALEFET? .. 

DotruJ;u bu ya, tenc:ere de düttip ka· 
paj!tnı buluyordu. CHP ,...anı ö ..... • 

linde. k.linııtı Ic.,.ır.u ıöliirmeym iddia· 

Dünya Banlea •• 'nclan I •• vl,' ••• , •• 

raporu a,.lel.yoruz 
YOROYOŞ'ON GEÇEN SA Y ISINDA ŞUNLAR Y AZlLDI: "HO· 
KOMET UMUDUNUN YENlDEN DOODUGU BIR ZAMANDA 
DONY A BANKASI UZMANI KEMAL DERVIŞ TORKlYE'YE 
GELDl. BERABERINDE DONYA BANKASI'NIN BlR RAPORU· 
NU DA GETIRDı' BU RAPOR. ECEVIT ILE BlnUKTE INCE· 
LENDI. ECEVlT. ALTıNı ÇiZEREK ŞU ANDAKI DANIŞMAN· 
LARıNDAN EN GUVENDIClNE VERDl. ALTı ÇIZILEN NOK· 
TALARIN. KURULMASı HAUHDE YENI HüKUMEllN PROG
RAMıNA G1RECECI BILDIR1llYOR." BU SAYıDA. DONYA 
BANKASI'NDAN GELEN RAPORUN BAZI BöLOMLERINI 
AÇlK1lYORUZ. 

loıanbul'do urcin bir ipbm,n,n ollu olon "" TırkIye'de iken Ece.lı·. 
donıtmnık yapanior ..... "" buı.n DIOıyI BınIwı -. KımıI Denlı'n 
EceWı·. Flinlltl rapor üç nolıpdı 1DpIınıyor: Blrinchl Uı:rederIn ........... 
IIdncisI cıe..uı..yon '" 6çiO>ciIıIl de "'Ynı.kJann _mil .. yılan lıOYtIk ftnnOIa. 
ra ikbni ....... Dünyı BınIoı .. raporunun "pllpneIae OIın lIbIer ne yııııoiıi. 
tir" bı".� tMIIImU, � '" ı--ı 1IkM! ıtplendrlyar. Rıpor. 1aJırIa.. 
..... reçeuınin uypU_n, dıJ yıni, ....... ....,ıcııı-tlnl boIirtIyordu. Bu 
1IadeIOr. ·�n lııIdil hılade ılı, yııdom ........... ........ ...,..... 

BOYOK SERMAYENIN ISTEKlıR! 

Dilnyı ıı.ni<as. "yı UUıIanrU hra Fonu ıl>! ............... rapor ,.. 
"'çet*ri, ...... olııak, p'p ....... -..luyor. Bu � Ile T1i1üye bIIYIk 
.... lmyenln lSıekIOrI itiSIIIdıId IIzdetllk aDıIerden uzak ıuıuimayı çaııı'lıyor. 
Dinyı &n!wı'nın rıporu do, bu � yer ..... I6rGt\1rin TOSIAD "yı 
Votıbi Koç lilaf.ndın dile pdrilen hIoklırden brid, oImad,., ... ı&uriyor. 
Dlölyı Bankası do, tıpkı Vehbi Koç ..,1 "'ynaIdır,n enerjı, kınyolu '" ben-
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uri ıh yıp' yııınmlır,lli ıynlması'" IstIyor.1bpor ıÇ1kç1 "kıı kredi "'ynık· 
Iınnın veri�1 firmolını kanıll.e edllmeslnl "" ..,1 ...... flrınıbınn ... ......"...... 
n,"lstiyor. Bu Istek, eIcono�k bunılımılan ıeçi, ıçın ıı.ı tIIriIIen istikrar ted· 
birleri palr.ednln ıekellerin dıha do bliyümesl ile sonuçl .... calının ıomut ıils
ters..ı oluyor. Tllrkıy.·nln dışı bıi,mh bUyük sermiyallle emperyalist Il· 
nın. ör&üıIeri bu yüzden Isılkrar ıedblrlerlnde blrlqlyorlır. 

DEVALOASYON SART 



larda bulunurken, bir tek ciddi belge ve 
doıya hazırlıımı gÖlteremiyordu. Oç yı
la yaklaşan MC yönetimine, tahribat ve 
barbarlılma ilişkin hiç bir ciddi belge
eeL hazırlık yapılmanuştı. Parlamento içi 
ve dışı kadrolar, sadece "umut" hatimi 
indirmişlerdi. Cinayet, cinayet, devletin 
panellenmeli, pareellenmeli ... 

Niçin işlenmitti bunca cinayetler? 
Niçin deviet en zorba, en hantal yön
temlerle panellenmi" nual yalmalan
nu,tı kadrolar? 

Nedenler yoktu, sonuçlar vardı ... 
MC kendi içind. u)'UJtUUSdu. ç.,. 

IsyangU, En\'er Sedat'ın ziyaretine git
mi,ti ama diler ortaklar, ,örüş birlili 
içinde o1mamı,tı. CHP muhalefeti, Cai
layangil\n Mım', gitmemesi gereklilini 
.öylemiyordu, İtiçin hükiimet söz ve gö
L'Üf birlili içinde olmamı,tı?. 

Fqiırt uyııu!amalann kök ve kaynak
lanndan SÖ2i edilmiyordu. Gençler bir
birlerinl öldürüyorlardı, MC eeyrediyor
du! .. 

MC yöneticileri, bir kez olsun, &aldın
larda yaral.ananlara "geçmiş olsun", can
larını kaybedenlerin yakınlarına da "ba
şuuz _lolsun" dememişti ... 

Her gün biraz daha sata çekilen SOL
yal demokrat ana muhalefetin utuklan 
daralıyordu. Ciddiyet, tutarlılık., yapıcı 
ve yaratıcı politik etkinlikler tükeniyor
du. Bunun en somut tescili de, genaoru 
,örüşmeleri tutanaklan oluyordu. 

IKTIDAR HAZIRLI�I 

5 Haziran'dan sonraki bir aylık hükü
met programıyla muhalefet alan ve zen
ginliklerini önemli ölçüde sala teslim e
den CHP iktidara hazırlanıyordu. 

Bunun için de, bir yandan gensoru ile 
hükümetin düşürülmesi formalitesi yeri
ne getirilmeye çalışılırken, bir yandan 
da 12 "vatan kurtaracak" unaurun mar
ke edilmesine de azami dikkat gösterili
yordu. Bu arada ,eDIOru önergesinin 
gÜDdeme almıp, al.mmayacatı tartışma
iarının y.pıldJ�1 geçli�imi. ııalı günü AP' 
den bir kopma daha oluyor, ancak sabah 
istifa eden AP'li milletvekili ö�leden 
sonra yuvawıa geri dönüyordu. AP Gü
mü,hane milletvekil Mehmet Catalbaş, 
partisinden istifa ettikten ıonra CHP Ge
nel Başkanı Bülent Ecevit ile görüşüyor, 
hatta bu arada karşılıklı şakalaşmalar da 
yapılıyor, ölleden sonra da AP ııaflanna 
çekiliyordu. Catalba" daha sonra bu 
davra.ruşıru şöylece özetliyordu: 

.- Ruhi bir bunalım geçirdim ... 
Şaşılacak bir şey yoktu. Tüıkiye ka

pitalizminin alt yapwnı iiat yapıya olan
ca çıp1aklılıyla yansıyordu. 

Burjuva siyaseti, üzerinde oturduAu 
ekonomiyi, üretim biçimi ve ilişkilerini 
tercüme ediyordu. Temeti "kir, daha 
çok kir"a dayanan sömürü düzeninin, 
_yaaet ve dataleri temelden farklı mı 

olacaktı? .. 

PARDLA TUTARSA 

YOROYOŞ'üo baakıya h .. ırlan�ı 
saatlerde MC'nin dü,üp dÜfmeyeceli 
belli olacaktır. CHP'nin "yeni yılda yeni 
hükümet" parolası gerçekleşirse, önü
müzdeki günler ilginç geli,melere sahne 
ol.a.caktır. CHP Genel Ba,kanı Eçevit, 
hükümet kurma görevini hangi kompo
zi,yonla ıüaleyecekti.r? CHP 'nin, AP'den 
kopan 12'lerle kabine,inin gövde&ini o

Iu,turacaaı &anılmaktadır. Ancak bu ara
da mecliste 2 andalye sahibi CGP ile 
1 sandalyesi bulunan DP'den de destek 
a1m.ıı.8I ıürpriz olmayacaktır. 

Halen CHP'nin dayanmak iıtedili 

.. ndalye çotunluRu ,öyle da�ılmakta
dır: 

CIIP: 214 
COP: 2 

DP: 1 
BallDll1Z: 14 (AP 'den kopan 12'Ierin 

dJ,ınd' eıı1d CIIP mIlletvekiUeri Abdiil
kerim ZUan ile Nurettin Yılmaz dahil) 

Toplam: 231 
Meclis Başkanı Cahit Karaka,lın oy 

kullanamayaealı ,özönünde bulunduru
lursa timdilik CHP'nin dayandılı 230 

sandalye bulunmaktadır. 
Ancak bu heuplar henüz "ınuaÜ5tü" 

ka.lın.aktan öte bir deler ifade etmemek
tedir. CÜDkü 12'Ieıin, mümkün oldulun· 
ca kaypn ve oynak bir urninde kalmak 
ı.temoleri ilginçtir. ı. MC'nln olu,turul
maa Te ıı\ivenoyu a1m.umda önemli rol 
sahlplerinden Urfa toprak .,alanndan 
Muotaf, Kılıç buıııda yaptıaı bir açıkla
mada "Biz yeni bir 12 Mart yapıyoruz" 

.. demesi dikkat çekicidir. 
AP'den aynlan milletvekillerinden 

hiçliıj. bugüne kadar eaki partilerinin 
politik milYonunu ıuçlamamışta. Abi
ne a#1Z birliliyle, AP için "yuvaıruz" 
deyimini kullanmışlardır. Içlerinde AP' 
den çok MHP'ye yatkın unsurlar da var
dır. Sayıları dört olarak. bildirilen "'Vic
dan" sahiplerinden bazılarının MHP Ge
nel Başkanı Alpaalan Türke, ile gizli giz
l� toplantılar yaptıkl� da bilinmekte
dir ... 

Nitekim AP'deyken bile MHP'U ola
rak bUinen Konya Milletvekili Otuz 
Atalay baklayı -azından çıkannak için 
fazla beklememiştir: 

- Gönlümde CHP-MHP koalisyonu ya
tıyor ... 

Günaydın gazetesine yaptıı i açıkla
mada Atalay "CHP-MHP "nin Türlciye'ye 
büyük yarar satlayacaAını söylemiş, an· 
cak bugün için iki partinin buna hazır 
olmadıA:mı eklemiştir. 

YOLLAR NEREYE ÇıKAR? 

Gelecekteki siyasal geti,melere ıŞık 
tutacak nitelikte olan bu ipuçlan, yol-
1ann"CHP-AP"ye çıkacaımı göstermek
tedir. Mevcut Genel Merkez politikuı. ile 
ilerde bir "CHP-MHP" ortaklılı da peka
la mümkündür. 

CHP, bir sa� sürüklenişin sonuçlarını 
yaşa.mak için fazla beklemeyecek görün
mektedir. 

CHP'nin ilkesiz, tutarsız ve içtenlik
aiz politik tutum ve davranışlannm LO
mut ömetini belki de, ıözününü sonu
nun nereye varacaamı keatiremeyen bir 
CHP milletvekili vermiştir. 

Geçt:ilimiz hafta ortalannda iki fa
şiat militanın kurşunlanyla aaır yarala
nan Hacettepe Oniversitesi Fizik Faklli· 
teli Profesörlerlnden Yalçın Sanatan'm 
kardeşi ErdoA'an Sana1an'a, ,eçmi, ol
IUn'a gelen bir komşu CHP milletvekili, 
üzüntülerini bildirdikten sonra 'lunlan 
eklemiştir: 

- 12ıer bu olayı da ,ördükten sonra 
herhalde MC'ye güvenaizlik oyu verecek
lerdir ... 

Bu mantık, 5 Haziran'a .sürük:leniti 
anlatmaRa çalışan CHP Genel Sekrete
rinin mantıtıdır. 

Ne demişti Eyübollu. bir zamanlar 
"AP'li MHPıU seçim hükümeti olur mu" 
sorusuna yanıt olarak: 

- Ne yapalım, biraz daha cinayet işle
necek ama biz iktidara gelince bitecek ... 

Cinayetlerln bUyük tezgahtan, büyük. 
eermayenin, ekonomık IÜÇ kaynakları 
kurutulmadıkça cinayetlerln önü nUll 
almacaktır? Bunu ıosyal demokratlar 
duymak bile iıtememektedirler. • 

TöB-DER ŞUBE KONGRE�R1 YAPıLıYOR 

OpetrMnlerin en büyiik demokratik kitle örgiitii TöB-DER Yn yaklaf
makta olan 4. Olalan Kongruine katılacak delegelerin de belirlendili şube 
kongreleri .ürrMktedir. 

Bazı şube kongrelerinin iç çekişme ve .iirlUşmdere, 'iırup 'ml miicade
lelere ald edilmek ııtenme'; had ıofhayo oordırılmak iıtenirken, örgütün gele
celinin gerçek IorumlUlu tuforl, demokratlar lle ıoıyoliıtler, kongrelerde, 
dopu bildikleri yolda yiiriimeye deoom ediyorlar. Hem de ölrctrMnlerin ar
tan oranda dettelini alarak. 

En ıon olarak yapılan Saruhanlı, Akhiıor, ManUo ve Bodrum TöB·DER 

Ş_b.leri kongrelerinde ... çImItr. "DEMOKRASIIçIN BIRLIK" adıy14 katı
lıp, tulorlı demokrat ve ,o.yaliıt ölretrMnlerin birliktelilini tavunan ölret

rMnler .çllm/flerdir. 
(Jrgiitlü ıo.yaliıt mücadelenin başarılan, her alanda oldulu gibi, örgütlü 

ölretrMn mücadeleılnde de yanı,maıını bulmakta lıecikrMmekte, elitimin ve 

toplumun demokratikleftirilmeıi mücadele'; .ürmekledir. 

Yalcın Sanalan'ın i 

� Onlwnlletl Fldk BlIIlImO B_ıbn' PrOf"eSiIr Dr _ Vaiçı", 
alan, ..ıııde kanmın wl kızlarının ii� haydutlar tatafındoıı � 
Profesör Dr. Yalç,n Sanalan',n ku""nlanmasablrıesaııııt ya <ta "vanhI!M' 
nuaı olıNdl_ Sanalan, Hacettepe Onl-atesl'ııde CIeınCı/Crıt � �. 
ınIIcadele eden ye pıerı .. kaçmadon bu nıIicadeIelıfııt,�IIıt. ...... 
blr blUm adamıd ... Etkınllll 'le sayaınlıiı olon bit kIJIdItr Brıfoııç katııliıtiiı* 
iIIUmIe tehdit edilmesine kar,ın milcacleleslnden dIIn.ıfıedi. Haydutlar, �ıesr 
gösteri 'siz ... yürekli nıIIcadelecllerl kurıunlayaraJc, demolcraıl ıııIIc:adeIeIIın 
geniı halkalarında yer alacaklan gözdai' vermek Istiyorlar. Bu YUııIen Valpı 
Sanalan'ı seçtiler_ H_ydutlar, demokrat olmanın pahalıya mal OIaCaiım .... 
terrlıek Istiyorlar. 

VAHŞET NE IMIş? 

Bu açıdan bakıldılında Profesör Dr. Yalç,ri SoıWan'ln kurpııılan .... 
son derece vahim bır olaydır. Ancak herkesin bu Iwııda olmadı,. sörilınebe
dır. Sanalan'ın ku"unlandıi' haberinin yer aldolı MIIUyet Gazetesl'nde ulu. 
larar .. , _mayenin Tılrklye sIIzcllsil Abdi ıpekçi ,unı." yazıyor: "Tllrklye'de 
eğitimi yıllardır flIlce uAratın, Dikenin g.I...,lInl yeterli elldm gjjmıııml, ku
,aklara mahkum edip tehHkeye dUJOren ıuöristler, hıvanetlerlnln CJOnıIWa 
�m'flardır. BesbeIli bır kundaklama sonucuyaktııda ... 95 yıllık Ikllallye 
TIcıırı Ilimler Akademisi, vah,etlerlnln korkımç slrnpsldlr." Bır &ıl ....... .. 
retim Oy .. , e .. nde kan_nın ye k,ı!ar,nın � kıqunlanırken ..... .. 
yor da,lıIp blıanın yan .... hıyanetin donıiü oIaraIı.�DaIa"" 
hiç bır rapor yokken "biibiiii bır kuııclalcı,na _n oIınlc ........ ıiiio 
yor. 12 Mart hiiidirneti mımar ye hewsllerl1 ktııdIlerI .. _ -....... 

KIM OLDOROLMOW 

PefJembe aonO MC HlldlmetI haklaııda wrIIID...-ı 1InIıIıııt-..... 
d,. CHP ""ona Gnıp Bafkanwıklll Altan öyıııeıı � ItIIYa 
siyasi .Iıayetlerden örnekler .wırdi_ n.klyeoy. _: � � 
6lrwtim ÜY" "Erdolm S .... Ian·'n öldilrilllIt&ıU· IIIICIIs lcilnllıllnel ....... 
A.. muhalefet partlılnln deldlyed ... pek IIllnç bit &neit. Bır kol k!l'1llll .... 
nan Erdoğan Sanalan delil, Yalçın SanaIan.Erdolan S-lan, YalçınSlııallıı'mo 
D,p,lerI Babnlılı"rnemuru olan bOyiık Iwde'. Iklndıl Yalçın Sanalanı çok 
,UkUr, henllı öldliillmedi. ıkı JÜII önce olan bır olay, OIP Grup SOıCtIIG bu 
kadar ckldiyetle ele alıyor. 

DOÇENTMI? 

MC Htldlmed Balbn' Demirel silz ald, Alt, giin 6nce verilen bit .. __ 
ruya, ıkı ,On önce bır "doçentın" leQ.Uze ulnınasının ...... çe olank ıÖI\IIo 
rllerneyecellnl söyledi. Bır deldlyet örneğı daha. "Cuınhuıi� lIIIdImetI Bat
bn," gazetelerin, radyonun ... televizyonun aonlerdlr ıÖzinu ettill bır blUm 
adamın,n .dın, .. abdemlk .ıfatm, bilmiyor. 

Yalçın Sanalan ve karıs" kurşun yaAmuru Ilçon haydutlar,n yOıIerlni 
hatırlıyor. Bazı �sın orpnlannın .. ptır,., yayınlarıN karJın, Ay ten SanaIan, 
kendisine sunulan fototratların haydutlara alt olmadılın, söyledi. Emniyet 
IÖl1Ivlilerl, haydutların foıolrafını getirirse tethl. eımek kolay Qı.caıc. Ancak 
getirecekler mi? Böylesine blJyilk bır dddlyotslıllk ortamında deldi "lerle q. 
ra,ıI_cak mı? uman ,österecek. Kurulursa, yenı hilkllmedn bu konudakI No 
tumu da görlllecek. 
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12 MART ' TAN GüNüMüZE .. .  

KUçtik bwjunzJnln ltIU ... IldrdkU 
tutumu öteden beri bUlnlr; klasik kltaı>
laıda aynntılAnyla incelenmiştir. Bır 
yaııclaıı bwjuvazlnln her pçen ıtın yı· 
mııy. utntmuuıdan dolayı du.. .. 
�I bOfllUlluzluk ve �I çıkma eLi' 
ilmi. dı'''' yandan Işçi anıt ... .. Id",," 
Iojlıl .. �I ıuvemlzllk .. korku. Kil
çUk bwju .. . ydını ıçın de durum fark· 
lı deJUdlr; Tlirldye'de de. tlstelik yenı 
de.ıetln kurulutundan ıonra uzun yıl
lar. ,eUşen bwjunzJ adlDl bürokratik 
melwılımad. ö .. mü Ltı .. ,örmiiş .. 
kendini iktidarda ..,y. en IZUldan orta" 
"ynı" ve artık ,erek duyulnaymca bır 
kenara bırakılı_nln .cıIıJı da buna 
eldenml, olunca. 

DEVRlM HAYALLERl 

1970 önCl!:fiiinin "kuşı devrim" tartıŞ· 
maian balırlansın. BUyük halk çOıuiılu. 
tunun seçim hakkını ilk ket. ciddi ola· 
rak kullanıp uzun yıUarm iktidar partisi· 
ni oylıunyla devirmesinin olumlu yanın •• 
ıeçen dönem Türkiye Işçi PartlsI ısrarla 
parmak blSlfken. bu ç ..... lerde. böyle· 
ce bır �I devrimin gerçekleşmiş ol· 
du," ... , Işlenıp durdu. Trenl kaçırdık· 
larınl farkeden bızı eski ",i 'larm da ka· 
lılırwıyla "�I devrlm'1n "nıfial an.· 
llzIeri dahi y.pılm.y. çalıt�dı; ama ıer· 
çekler ne kadar Çarpıl�sı da bu .nallzler 
bır lürIü yerU yerine oturtuJaınaymca 
�I demm tarlbl 19&0'den b.tI.yıp 
&don adun dab. ,erilere kaydınlank 40' 
ların bemen ber yılı üZetlnde durulduk. 
taD sonra 1938'de Atatürk'Un ölüm (ii
Diklde karar �LDIrak tartışma �lrçot1a. 
n ıçın IODUca b.tlanmış oldu. 

Bır koz �ıdevrlm olduluDl karar 
...ıunce labU olarak y� devrım hayal. 
leri de ,öriimeye başlandı. Sandıltlan 
tutucu iktidarlar çıkmaktaydı ve ber ... 
man da böyle olacakIL Nedenlerini ..... 
tırroa uhmetlne k.llanan yoktu bunlar 
arasında. Toplumu da kendileri (ibI du· 
ralan ııyıyorlardı. Bu yllıdeD "devrım" 
şarttL Ama devrım deyince klasik anla
mıyla y� bır 1IDıf., ıkıldan aimuı dil
şUnlimesin ılkın; birkaç ıyı Diyetii om. 
ro kalabalıktı. yanı cuntaydı bu hayali .. 
tl ",rçek �cak olan. Bunun llıetiDe 
planlar yap�dı. hükümel modelled diişil
DlldU, kabloe llstelerl bUe bazırlandı. 

BURJUVAZI HAZIRLANIYOR 

Bu sırada ıene bır dar boluda olan 
bwjunzJ ı ... r.tur.yı Işçi ... ılına .e 
emekçi yıJınlara ödeterek bu bOludaD 
çıltabUmek ve I<ıplumsal ,eUşmeyI ola
blldlllnce ıerilelmek u..re bır faşIst 
daıbey\ lerplı1aınaJı:taydı ıçın ıçın; bem 
,örüoüşte parlamenter ıisteml de koru. 
y.cak Inceltilmiş biçimiyle. Tuı:kiye Işçi 
Partısı. 14çl ... ır.... bııım.eı 1osya1Jat 
piliisi olarak bUUlo olanak1anru ıonuna 
k.dar .. rertıer edip ,erçekleri b.yk.ın. 
yor. daıbe Ieblne oluşturuinay. çalış. 
I.. kamu 0YUDU .ydınlatmak utraşını 
.. riyordu blldIrUer. a!iŞıerle. Ama d ... 
rim hayalleri ,örenler ıçın bu. P14m14 
qo ıoluk Lu katmaktan fariuızdı. EI. 

den ,eldlllnce eDıeUenmeU. ,ençlik .1eLI 
lle bır çarpıcı. herşeyi balledlve""",1In1 
&ananiar körüklenmeU ve T.!.P. Imajı. 
parlameDtulzmdeo pasilIzme kadar aJda 
,e!ebU... her çetlt IUÇIarna Ile iiyemh. 
Iİ .. deJerleDdlnneled de etkisini yitir. 
meUydi. Z.ten PIlII. lçlndekl sat ıLı>
ma Ue mücadelede öoemü yaralar lım. 
mıştL Bu da 141er1 kol.ylaşbnyordu. 

Sonuçta 'ttP1üeriD .. bunu k_. 
Dt �I bır hareket .yan CHP i_i 
.- .. birkaç arkadqaun dıtmda 
"OIZLI)'U uııaımlye" ile 12 Mart aÖkiOı 
euı. 
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TlA1<iy. lşp Portisı ye mıbdel"'. Pvti'nln yenıden kun.ıldutu 1 Mıy. 

1975 urihlnd. başlamodı. Mllcodele bugün çok da ... ileri bır teorik ve Ideolo· 

jik pluformda sOrdı.iilllyor. B..ıın. di.\ıi.\ı mllcadeleslnl Iı!knrlamıyor. Fobt 
her ..."." oldutu &ibi di.\ı. bUli.\ıe de ışık Muyor ve belli ıydınlıkl ... I"ıın· 
yor. Okuyucularımıı:ı IUnduııumuz "12 Mort'wı Günllmilıe" yuısı, kısa ve 
_ ol.,.k. k>rmo, • •  _ -ılmek 1_ tıuııOni.\ı okqumı.r .... PrtkIi 
ıçıkiıkian I"ılrtyor. 

12 MART VE SONRASı 

ı,te beklenen an nihayel pimişII. 
Başlangıçta. öveiier mi dliziilmodl. ber 
söyleo .. ve y .. �da blkmeUer mi bu· 
lunmadı. bqo ,ellrllen Idtlleıln ne bil
yük devrimciler oldu," mu anlatılmadı. 
Ama yerini satlaınlaşlınocı ''balyoz'' 
tepelere 1nI .. rd1 bUyük şaşkınlık IfIIln· 
da. Tutuklamalar. Işkenceler. baplsler. 
dIraJ.çlan ... .Balyo. devrım h.yaIIet1n1 
de "tarümar" etmiş • •  yaklar y.vaş yavaş 
,"y. ermişII. Hayaleiler de tutuklama
Iard.n. lştencelerd"" naslpletlnl aldılar. 
Am. bUIiin bunlar. bangl nlyeUe oluna 
olsun rahatlıkı. biikUm rerma olm ... 
ıçın eUerindeD ıel� eslreemedlklerlne 
,öre daıbedeld paylarmı azaltır. omuzla· 
nndlkl veball ortadan kaldırır mı? Bır 
yüksek rütbeU öyle delil de böyle da.· 
ransaydı durum b.mb.şka olacaktı dJ· 
yenler hill vardır b.ltI. Onlar bununla 
kendıletını ald.tnuy . .. .  vunmay. de
vam etaeler de b.yalclletln bUyük ço
luruulu, işkence göreıı, ası.lan veya yı· 
şamiaruuo Cidlfl bambaşka bır YÖDe k.· 
yanlann durumu üzerinde biç mi diişUn. 
mUyorlar. bunlar rüyaıann. olsun biç mi 
gInnIyor dersiniz? Hele ,erçekletl ıörüp 
,österenler varken .. dofrulan benim· 
setmek ıçın çarpuıauşteD. 

Maksadımız ber gece kanbasanJar\a 
kimseye .c:ı çeldlrmek delU. Ancak dil
nü halırlamanın bu(ÜJle de ışık tutacalı· 
Dl bUmektey\%. 

YüRüYüŞ 

1973 seçimleriyle birlikte eski tartış· 
ma1sr ve ııvıar da bır anda unutuluverdi. 
Sandıklın lIerieiler de çıltablllyordu de
mek. Ama bu ke. de UDUtu1a.ıı veya ,ör
mezden geUnen şeyler vardı. Ecevll ve 
partisinin balk kitlelerinde uyanclırdıJı 
umudun ve oolardan atladıJı dMtelln. 
vaktiyle 'I1P�n .ÇtıJı yolda çetın, .. '"e 
ürkek adıın1arla da olsa �ebllrnesln. 
den. bır Işçi lLDıfı paıtlslnln ÖrgILI!U 010. 
rak mUc.deleye kat�am.y"mın yarallı. 
Iİ boşluktan yanılanabllmeslnden ve 12 
MIlI'a onUD da �I çıkışından doldu. 
lu ,erçeıı. 

73'DEN BU YANA 

Işçi ...ır, sosya1Jatleri bu gerçekleri 
bll .... k ve Ilk {ırsatta öZfllr ör(Üılenme. 
ör(Ütü ,eliştirme diişUnoeslru bır an ha. 
tırdan çıltarmakıwn 1973 seçImletinde 
destek oldular. Sonra. 11p y�deD ku. 
ruldu. Işçi IIDıfmm b.'ım"" bIlimsel 
S(6)laJ1st hereketl yenıden ör(Ütlenlyor. 
du. nı buna b.lı. olarak davranış b.,ım. 
mIıIi da y�den kendini ıösteriyordu. 
Tabii. DISK Genel Kurulu'nda 'I1P Ce. 
nel BaşkaDl Boran'ın dedlll (ibI "sosy •. 
lIZme geçıtın belli aşamaJan ola..,ı bUl. 
nlyor am •• 106)laJ1zın ıçın mllcadelenln 
bır lO6)lai demokrat aşamad.n ıeçecetl • 

ni lık ke. Türklye'de keşfedenler" ve 
bU(iOı de aynı yolda devam ederıler lçlD 

12 Mm .... lcrillln _ t/IrlInttilorlnd.n biri ... 

söylenecek _IIZ yok. 
Ama 73'ten bu yana köprlierin altın· 

dan çok sular (fÇII. BU(iOı de bwjuvazl 
bır dar boJuda ... cme raturayı I,çl 
lLDıfı ve e_çı yıjl .. 1ara ödeterek bu 
bolazdan kurtuım.yt tuarııyor. Kıllele
dn uı:un süre umudu olmu,ken, adım 
adım at. kayarak latenUdllI kadar "eb· 
Illeşen" sosyal demotrulnln. bu .cıll.cı 
oolara en iz �ıkoymaylo lçlrebU..,.. 
llni dlijUnrnekIe. Hu partisi Adalet Par
uıi ve ortaklarırun yerine CHP'ye ıkıldar 
olaSllıJı gÖMUyor ufukla. Ecevll'ln Id· 
dıa eWII (Ibi yerel .. çlmıenıe çok razla 
oy alanıIt "referandum"u kaundııı lçln 
mi. hayır. Böyle birşey olmadıamı gö ... 
dük . ..  çlmlenıen önce Türkiye işçI P .... 
Uıi'n1n beUrtllIl üZere. Iç ve dış sermaye 
çevreleri böyle olmasında yarar gördük· 
Ieti ıçın ol.cak. olocaksa bu. İktIdar 
olunı:a kitlelerin umutlan. beklenIIleti 
,erçekleşecek mi, elbette hayır. CÖrıı. 
nen köy kılııruz Istemez. HazIran'dan 
ıonra kurulan CHP hüklbnellnln proııra· 
nu bwjuvaziye IesUmlyet belgeslydl is
Imda. Bu(ÜDkU pazarWrta daba ıetlle .... 
gerilere (ldllecek Ister Istem ... O zaman 
çözUıruüzlUle ııııenlerin durumu ne ola· 
cak? O zaman ne ol.cak? 

Hazıran seçimietine kat�dı diye ..... 
deyse .. tan Ihaneti U. TIP'I suçlam.ya 
kalkışanlaruı. bır yandan da bölUnmüş' 
lük teraneleriyle sureti baktan ıörlln.,. 
rek sol .dma tlmah gözyaşı dökeruetln 
YıNıını bekliyor bu ıoru. Daha flmdi· 
den milyonlarca seçmen CHP'den oyı. 
rmı esirgedi. Yarın dab. müyonlarcası. .. 
yenı bır anıyış ıçınde sosyalizm dolruJ. 
tuIlında kanalize edilme ... eler. ortaya 
çık.cak y�mlık. bezıınlltle ''Kurlancı 
mehdi" istemine .e (Iderek fıışlzme la· 
b.n oluşturabilecek milyonlar. Demok. 
ratIkIetmeden. lO6)lallzm dolntltusund. 
toplumsal leUşmeden .azıeçUk; bu na· 
a! önleneoek? Soru YlD1t beklemekte. 
Ve eler yarut bulunmazsa bu(ÜDkü lım· 
ah gözyaşlarmm o .emın gerçek yaşla· 
ra dönlijmesl bUyük oluı1ılttır. y� ka. 
rahuanlarlı bırlıkte. 

CöLCE ETMESINLER 

Ama Ister sıruraı körlülUn dolurdu· 
lu ufuk darıııı lle malul olanların; ister 
12 Mart'ta elde edemedlll başanyı tım· 
di örglll!""erek ..,lamak üzere öylesine 
devrlmei bır parti fikri kafasında biçim· 
I�p duran. rwı bır tIIrIU gözU de kes· 
meylp uy(ulam.ya geçemlyenlerin veya 
kendini soayallzm adına retva vermekle 
yükümlü saYdıAı halde bekledlll e.."r 
1ıa1 bır türlU gelmediII • •  geleceli de 
yok ya • lçlD. bu arada kendı dışından 
birilerinin boşlulu doldurmISlDl önl .. 
meyl kendine görev bılenletın; Ister is
Imda CHP'1i olup da CHP Iolunda gÖM' 
meyi marilet .. yanlarm oluşturdulu 
kut.ıı1 Itllrw r.,men 11P. son .. çim· 
lerde. gene de yetersiz olmakı. birlikte. 
oy ııyııuu Uç katından fazlay. çıkar •. 
rak bu ıorunun yanıtını onlara karşın 
vermektedir. 

Uruk darbimm .çmazında olanlarm 
dışındııltU.... ",ölge etmesinler" de
metıen b.şka söyleneoek söz yoktur,_ 
Her fırsatta durum ve konurnlan .çıl. 
nırulacak. ,orçek yerlerine oturtul.cak· 
hırdır. Iyi niyetle ayDl tutumda birleşen. 
I... ,elınce. aatmda demokntlkletme 
mIIcodeleslnde. antiemperyalist .. anll· 
raşIA müc.delede blrlltle alU1Icak ol· 
dukça uzun -re vardır. Yeter kl. tu· 
iarb bır demob.t olll11lun • ki oanıIdl· 
Imdan zordur · '" I,çi IIDıfI .. 101)'. 
lIZm adın. ablılm kOlme blı y .... bırakt· 
.. ak prçek y .. nı b� _. b .. 
.. ydoa iSo .. k_dı t-..ıao 1ıaıtı a
mimi dan .... labllaln. 



12 Mart ve çığırtkanlığı üzerine 

Dergimiıin 141. sayısındaki "OklOY Akb,I'ın Timsah Göıyaşla,," adlı 
yuıd, kendisinin 12 Mart sonrası Cumhuriyet'te yapılan de�lşlklik sırasında 
gazeteden 'y"lm,yıp 12 Mart çı�ırtkanlı�ı yaptı�ı yazılmıştı. Sayın Akb,1 
kendi sütununda bunu yalanlamış. Biı de düzeltıp öıür dileriı. 

Ancak konu ile ilgili olarak 12 Mart'Un �ustos baıına kadar birkaç 
,ylık Cumhuriyet koleksiyonunun sayfalarını karıştırırken oldukça Ilginç ya· 
zı ve haberlere de rastladık; O günleri yeniden yaşamışçUlna. Kimlerin hangi 
temel yanılgılar ve sanılarla kalem tilkettiğini, bugUn de aynı yanılgı ve sanıla
rm bir başka biçimde yeniden karşımıza dikildiAini görmenin, "buruk acl"lIğl 
içinde, hem ilgililerı hem de okU"larımız açısından anda bir bellekleri tazele· 
menin nice yararı olduğuna bir kez daha inanarak. 

Sayın Akbal'ın 2S Temmuı 1971 'de dedi�i gibi, bilim Için de "en kıı· 
dığımız yazı yazma yoludur. 'O ün ne dediler, ne yazdılar, şimdi ne diyorlar, 
ne yuıyorlM?' diye başlamak ... Ama en çok kızdığımız işleri, davranışları da 
yapmak zorunda kılıyoruz bazan. Çaresiz zorlanıyoruz." 

Niyetimiz, bugün tam tersi ileri sii'"iJen eski savları yüzlere vurmak değil. 
Ama bir başka sütunda belirtildiği üzere eğer bu, temel bir yanılgıdan kaynak
lanıyorSil. ve aynı temel yanılgı bugiin de bir başka. biçimde karşımıza dikili
yorsa; bunu ortaya koymak bir görev olmakta. 

12 Mart'tan alınacak çok dersler var. Yalnızca bir gazetenin ve yalnızca. 
birkaç 'ylık koleksiyonu bile bu konuda ne kadar ö�reticl olabiliyor. Aı�ıda 
aynı gazetede yayınlanmış Tlp'le ilgili haberlerle O. Akbal'ın yazılarından su. 
tunlarımlZın müsaades; ölçüsiiıde küçük bir d«leme yer alıyor. Bir düzeitme 
ile ilgili olmanın ötesinde Akbal'ın seçilişi politik ,�ırlık ve etkinlik açısından 
ne en önemli, ne de hatta önemlice biri oluşundan;sadece aynı temel yanılgı
da birıeşenlerin bir prototipi sayılabileceti için. Yoksa, yaşlt başlı profesörün
den, baş sütun sahiplerine ve köşe yazarlarına kadar daha nieeleri için çok da
ha ilginç şeyler göıümüze çarpmadı değiL. Aran .. daha fulası da bulunabilir. 
Isteyen .ouna, beNrtllenler de öncelikle dahildir· bu arama 1aramayı biızat ya
pabilir ve hem kendisi, hem de bugünkü okurları için çok yararlı sonuçlar Çı
karabilir. Tabii bu klifeıe katlanırsa ye di�er birçok şeyden daha ye� tutabi
lecek kadar kendi kendisiyle tutarlı olmayı gerçekten istiyorsa. 

Şimdi Türkiye Işçi Partisi'nin, 12 Mart'ın hemen ertesinde, muhtıraya 
nasıl karŞı ç)kıı�ı, muhtıranın getireceklerini nasıl d�erlendirdi�1 herkes ta· 
rafından biliniyor. Bunları tekrarlamaya gerek yok. Ama bir prototıp olan 
Akba.I'ın dediklerini yeniden hatırlamakta yarar var: 

Erim ' in faziletleri 

ve gerisi 

"Nihat Erim Başbakan oldu. 
ı,te "Anayasanın öngördüAü .. form

ian Atatürkçü görüşle ele alacak" bır po
Utlka adamı dedim, duyar duymaz. Bu· 
günkü Parlamentonun gerçek bir aydm, 
gerçek bır devlet adanu niteUAlne sahıp 
kişilerinden, hatta en başta gelenlerin
den ... 

"Evet, Erim son çeyrek yüzyılın ye· 
tlşördlAl en olgun polıtıkacılardan biri· 
dır. Genç yaşta Meclis yaşamına kanş· 
mış, Bakanlık sorumluluAu yükıenmiş, 
Başbakan yardımcıbAı yapmı" daha 
1950'de BaşbakanlıAa hazırlanmış, bu· 
kuk profesörl�U, yazarlık, bazyazar· 
lık ... 1945 den bu yana CIIP'nln en ön 
ıııralannda, ınönü'nün saR kolu, partinin 
grup başkan v.klll. Bazan partiden dışa· 
n ltUmiş, ama sonra gene baş köşeye 
oturmuş. CIIP'nln vazgeçilmez kişilerin· 
den blri.Parlamentoda ötekl partilere 
kendIni kabul ettirmişKısacası bugünkü 
Parlamentomuzda bır parmaAın say .. ını 
aşmayan "Bakan olabilir" politikacılar
dan ... 

"Bunlar yersiz bır övgü deRII, gerç.· 
Aln ta kendisi... Erim derken bunlan 
batırlıyo"", hemen. Dengeli bır klşlllk, 
kültürlü bır kafa, tecrübeli bır geçmiş ... 
Partisinden aynıaral< Başbakanlık koltu· 

Auna oturan Nihat Ertm Işte böyle blrt. 

..... Sonra CIIP grubu var, ortanın so· 

lu da solu diye tutturup Atatürk devrim· 

lertnln harcanıp gltme.lne seyirci kalan 
bır prtp solcu topluluk var! Ulus ba,ya· 
zannın deyimiyle "bır ordu kadar güç· 
Iü" İnönü var! Sonra Güvenciler var, SÜ
kanlı, BIIglçU, Komünlzmle Mücad.ı. 
Cemlyetı Başkanlı D.mokratıkler var. 
Behlce Boranlı ıosyallstıer var! Var oA' 

lu varL .. Anayasayı istediAl biçIme sok· 
mak Için pusuda bekleyen her partiden 
çlrkln politikacılar var..... (O. Akbal, 
Cumhurtyet, 21 Mart 1971) 

"Ordumuza borçluyuz" 

"12 Mart atılmıını da devrimci ordu
muza borçluyuz. Yanm kalmış Atatürk 
devrimlerini gerçekleştirmek amacıyla 
glrtşllen bir eylemdir bu. On yıldır kısır 
çekişmelerI. vakit öldüren bır Parlamen· 
toya Anayasanın, Atatürk IIk.lertnln 
karşı çıkışıdır. M Iktidarının, CIIP'II, 
MHP'U, DP'U mubal.fetln becertksizliRI. 
nlo, lçtenslzllAlnln, kayıtsızlıRının, Ana· 
yasaya, Atatürk'e sırt çevlrlşlnln ordu· 
muzca doRru görülmediRinin en güzel 
biçimde dile getlrtlişldlr. Atatürk Anıt· 
Kabir'den çıkmış, yolundan dönenlere, 
bıraktıRı esert tanınmaz hale sokanlara 
sert bır tokat atmıştır..... (O.Akbal, 
Cumhuriyet, 24 Mart 1971) 

"Belki de saflık 

sanacaksınız" 

"Ertm hükUm.tı kurdu. Genç Bakan· 
lan topladı ç.vresln •. Türklye tarthlnln 
belki en genç, en devrimci, en kültürlü, 
.n Inançlı Insanlan biraraya geldI. Arka· 
lannda Silahlı Kuvvetıer ... Karşılannda 
güvenlımez, lçteıulzllk şampiyonu poll· 
tıkacılardan kurulu bır Parlamento 
olml1B1Jla raRmen AtatürkçU reformlar 
denlien bır takım temel devrimlert uygu· 
lamak, yUrürl�e koymak karannda 
görünliyorlar ... 

Bu hükümet onun bunun kuklası ola
maz.Dış.lç sömUrücUlerin al.ti durumu· 
na Inemez. Oy almak .ndlşeslyl. gerici
Ule ödün veremez. 12 Mart atılımaom 
çlzdlRI amaca yUrüm.m.zllk .demez. 
AtatÜlk reformlannı, yasalanm, 27 Ma· 
yıs Anayasa"nı uygulamaktan kaçına· 

mu. Atatürkçü aydınlara, ötretmenle"" 
yazarlara, bilinçli balka klrfıdüşmanlık 
duygulan b .. leyenle .. destekllk ıörevlnl 
yapl1DAZ. öyleyse, daba ne Isllyo"",? 
Daba başka neyi oolliyonız? ŞImdilik 
yetmez 'ml bu kadan? Niye öyley .. gü. 
venslzllk, durmadan yaratılan kUşkular, 
bliyütii!en söylentiler? 

Çok şeyi bilen klşller gülecekler ge· 
ne. Sanık -,yacaklar bunlan da. "Sen 
bilmiyorsun ukadaş" diye gülümseye. 
cekler. Bilmiyorum, bilmek d. Istemi, 
yorum o kuşkulan, o endişeleri, o gizli 
niyetleri ... Açık olmakta yarar görüyo
rum, açık konuşmakta, açık açık: yaz
makta... 12 Mart atılınundan yanayım. 
Eksikmiş, olsun. Yanda hızını yltlrebl· 
lIrmIş, olsun." (O.Akbal, Cumhuriyet 
28 Mart 1971) 

Yenı çaL başlıyor 

Oysa Sayın Sunay'ın dedlAI gıbı 
"Yeni bır çaA" başlamıştır. Bır daba o 
göstermelik demokrasi oyunlarına dö
nülmeyecektlr. Birkaçyüz klşllIk profes· 
yonel bır politikacı kadrosu .. ndıktan 
çıkma-çıkamama oyunlarını oymyama
yacaktır. Devrimci demokrasi dönemine 
geçilmiştir artık. Gerç.k halkçılık, g.r· 
çek demokrasi Anayasanın egemen ola
caRı bır düzendır. Kısacası Katkı'nın sö
zü doRrulanmıştır: O geriye dönülmez 
noktaya yanlınıştır, o nokta aşılmış, ge
rilerde bırakılmıştır. Çeyrek yüzyıldır 
oynanan, o kısır, verimsiz particUlk, 
politikacılık, sandıkçılık oyunlan tarıh. 
kanşmıştır. Devrimci bır d.mokrul ça· 
Rına geçilmiştir. Bu gerçeRI bır an önce 
kabul etmekte "sayılamayacak kadar ya· 
rar" vardır." (O. Akbal, Cumhuriyet, 7 
Nısan 1971) 

"Karşı devrimci Ecevit" 

..... Çok partili düzen. geçtiRImizden 
bert "kI1l11..ıevrim" öylesine güçlendi, 
öyle.lne etklslnl artırdı kı, bu 'Rlllm 
Atatürk'ün kurduRu CIIP'y. bII. yerı.,. 
tl. DoRal görünmeye başladı. Halkla 00' 
deş olmak, halkla kaynaşmak gıbı for
müllerle AtatUrkçü devrimlerd.n tavizler 
verilmesi göze batmanaya ba,ladl. Ece
vlt'ln ünlU ortanın .olu politlkaııının, 
Ece.ttçl Ulus'ta çıkan yazılann anlamı, 

bep bu, ''bqı.cınlim''e oyıık aydunnlı; 
balkm destettııl tazmmak IJtellDI da· 
yanıyordu. CHP'si böyle oluna M'sI, 
GP'sI nuıl olabilirdi artıt."(O.Atbal, 
Cumhurıyet, 9 Nısan, 1971) 

Bu kez de Kemalistler 
bölünüyor! 

"Yurdu kaıdeş kav_, ıooyal hu· 
zunUZıuklara Iten CICI demokrasi düzenı 
payandalarla ayakta tutuluyor! Parti LL· 
derled Uderd.k.leri "Bu da eeçer yahu! Lo 

diyerek günlertnl, _Ierinl bekllyorlar. 
'DeRişen bır şey yok gıbı! Erim'ln bazı 
sözleri, bir de Karaoımaııollu 'nun ko

nuşmalan olmasa kendımızı tatm bır 
düşte sayacaj!ız ... öte yandan devrimci, 
reformcu, Atatürkçü aydınlar kendi ara
larında garlp bır çekişme lçlodeler.Bu, 
ber yanda görillliyor, _te sütunlann· 
dan tutun da 12 Mart atıbmını yapan, 
yaptıran, destekleyen, savunan klşUer, 
topluluklar, güçl.r arasında bil.... 12 
Mart Ltan üç fÜD ıonrı emekliye senedJ
len generalleri, albaylan, yenl emeklllik 
lIstelert söylenlllertnl d. bu ırada SlY' 
mak gerek... Niye Atatürk devrimcileri 
bır tek amaçta, bır tek ülkUde, bır tek 
yolda, bır tek çizgide blrleşemez. Ne· 
den parçalanır boyuna? Neden uıacık 
görüş farkım yüıünden blrblrimlzd.n 
kopar da aramızda uçurumlu buluaan
lara el uzatmaya kalkışım? Atatürk dev· 
rtmcllert kişisel çeklşmelerin ne bo" ne 
yararsız olduRunu nlye anlamaz? Niye 
düşmanlan, klrfl devrimCııerı .. .todlrlr, 
umullandırır'l" (O.Akbal, Cumhurtyet, 
18 Nısan 1971) 
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BabilU 'nın eD bOyük tlrlljl1 gazeteslnln 24 Aralık 
tadbll Dusbuınd., dedilıodu ,Utununda "Kulaktan 
Kulat." bBtlıll Ile şunlar söyleniyordu: 

"DISK 'In koDRlOslnI takip edenler sendika Için· 
deki gell,menlo hmg! noktay. u!aşbluu da gördliler. 
Dah. uç beş ay önce konfederasyona katılan Oleyls' 
In temsilcisi konI"' divan başkam, yine blr yıl ön"" 
konfederasyona k.tılan Genel.� BBtkam Abdullah 
Baştuık yenl Ilder adayı. DISK 'In mısıl geU,UAlnl ic;. 
,.blldlk ml7 Yerı! gelenler eskileri geride bıraktı gaii. 
b ...... 

B.bıaU'nln en bOyut gozeteslnln "yenı gelenler" 
olarak tammladııı Iki Idşlden biri 4 gün ıonr. konf .. 
de:rasyonun genel başkanı oluyor. dieeri de en yetkiU 
organ y\lnitıDe kuruluna seçiliyordu. Gerçekıen de 
"yeDi gelenler" klasik tabiri Ile 'baYT&l!I" ealdlerin 
elındeD a1mı,lInIı. Konfederasyonun 11 yıllık �enel 
başkam Türkler de ildncl turda .d.ylıluu geri aldık· 
wl sonra 'bu blr bayrak yanşıdır" tekerlemesi ii' ga. 
zetecileri yarutlıyordu. 

"DISK'E Gl RM EDEN BEN DE 
KORKARDıM AMA ... " 

Tirrldye'de, SırUC mücadelesinln çok önemU bır 
döneminde, çok önemlı bir konfederasyonda, gerçek
ten çok önemlı KeU,_ler cereyan ediyordu. Hiç ku,· 
kusuz temel gerçeklerin yıllara ve 50n koDl"'de de 
bütün açıklıRı ile ortaya .rilememesl, tüm oyuncula
nn en In'" oyunlan Ile sahneye çıkmalan, DISK'ln 
geidiAl vegötürüleceAlnoktaninanlaı;ılmasında idmUeri 
Için hlli bır eDgel teşkil edecektlr. Yine de bütün bu 
toz dumanın aıdmda blr temel gerçek ıyan beyan or· 
tadadır: DISK1n CHP'lUe,tIrIlmesl operasyonund. 
önemli "e beUdeylci blr adım atılmı,tır. Son yönetim 
detı,IIdIAl lle DISK, CHP .. burjuvazi ıçın çok daha 
emın eUere geçmiştir. Olup bltenlD ötü, kısaca budur. 
Ilerici basından Tercüman gazeteslne, sokaktaki adam· 
dan Thrk·l, genel başkaru Tunç'a kadar, çeşıtil çe"",· 
lerin DISK genel kurulundan çıkardıktan sonuç da 
budur 

Sonuç budur, ancak bu sonucun işçi sınıfı hare
keUnde ve genel olarak TIirldye'nln politik geU,mele· 
unde Ileride çok önemlı ve karmBtık elldleri olacaıuu 
da unutınarııak gerekiyor. DISK lçerlslnde 'ınce poU· 
tik." oynamaya kalkan ve bunu "işçi sınırı çızgS,ı" 
adına baklı göstermeye çal14&n çevreler, sonunda 
DlsK'1 kendllerinln de altından kalkamaYacaklaıııbel· 
Id, kendllerlnlD de beklemedıli Kelişmel ... çanak tu· 
tacak bir konuma getirmlşlerdlr. Daha döRruıu DISK' 
In böyle blr konuma gelebilmeolnde, buntann da tuzu 
bulunmu,tur. Bu çe.,.ler, he"e)' syan beyan ortada 
tken bUe boş umuUar pe,tnde Ihanet uzlBtmalarınl 
IUrd\lrmUş,soayaUotlero k.e.r,� kendllerinlndertednl dU· 
",ceklerle blrUkte ortak cephe kurmayı Ihmal etme· 
mi,lerdlr 

DISK 'In geldlll yer ve bundan sonra götü.riimek 
istendıeı yön ileride daha .çık olarak ortay. çıkacak, 
bu konuda dahi lOnra çok söz SÖYlenecektlr. Yine de, 
Thrk.I, genel bBtkam Tunç'un yenı yönetim deRişlk. 
UII ııe "DISK - Tm.ı, arasında köklU .ynlıRm kal· 
madıauıı" ilan etmesi, ne yüNtme oe de genel yöne
�m kurullannda Maden·1t'e yer verilmemesi, DISK 'te 
neyin olup blltlAlne ışık tutmaktadır. 

Son olarak bundan 16 ay önce ıöylenen blr &öze 
kulak ve",Um. DISK'e atırlıRını koyan Genel·I,'ln 
genel bBtkanveklU, DISK kongroslnlo divan bBtkan 
yardımc ... ve yenl Genel Yönetim Kurulu Oyesi Er· 
tan Andaç, ı6 ,y Önce 'I1s Genel Kurulund. ,unlan 
iÖyhıyordu: 

"DISK'e girmeden önce DISK 'ten kork.e.nlann 
b.şınd. ben ielmekteydlm. Fak.e.t bugün rahatlıkla 
.çıklayablllrim kı, DISK komünist blr örgüt deaııdlr. 
DISK devrimci I,çlnio menfu� ıçın kurulmu" de· 
mokra�k solda müc.dele ve",n bOyut blr ı,çı kurulu· 
şudur. DıSK'in sandıka1 demok.raJiye inanmamış. 
parmakla sayılacak kadar iz olanlan da bUnyeden 
çık.anlınaktadır." (Cumhudye. 20 AAusto1 1976) 

UYANMAMAYı MARIFET SAYANLAR 

Daha önce 'Ile beUrtlldlAl gSbl, i .... k DISK'n bu· 
gün getirildiAl konumun, ge,.kse daha ıonr. ,üıül:len· 
mek loteneteRI yönUn bBtlıca .orumlutan arasında 
"ı,çı ıınılı poUtik ... " adına, kı, uykulUndan uyın· 
ınaıulZm bugünkü ielltınele,. çanak tutanların d. 
bulunduRunu söylemek i .... ldr. öyte ki, bunlar blr 
yandan ayaklan blr tan, havada ''koDRlOnln ortada 
olduluna" Inanırlarken dlIer yandan da "ten" blr 
geU,me hallnde "ı,çı ıımrı çızgjll" .dına hangS baha· 
neyi Ileri IÜroceklednl lpe sıpa ielme. tahUII.rle kong· 
,. sıraanda olu,turmaya Çalı'Wftardır. Her IIdslnln 
de örneklerine rasU,ıunalttadır. 

KODRlO ııruınd., Turizm·ı,'te ıosyalistlerln tu
lIyeslnde hBtlOlü oynayan delORelerden biri, "kong. 
,.yi alına" riiyalannı kullste 'u sözterle trade ediyor· 
du: 

"140 blok delORemız var. ŞImdi. Geneı.t" böl 
meye ÇalıŞıyoruz. Bizim delegeler I. böIUneme •. Sa· 
_Ilam ... " 

Ayıu sırai&nia, ıosyallstler ve bazı oendlk. yöne. 
�eUeri bUe ııalona almmazken, DISK'le Iılçblr Ill,klsi 
kalınayan eaid "uzman"lardan &ılkı eo,kun "kong. 
,.yi almak ıçın" rah.tç. bol bol kulis yıpablUyordu. 

Ancak "konl"'YI alına" yolUnda en net gSd,lmI, 
Thrkler konutması ii_ y.pıyordu. Thrkler konu,ma. 
lIDda "çok ,"yı bildiAlnı" 'Ölterlyor, "DISK'In blr 
yand.n CHP We,lrllen dller yand.n da en Iolda iöriJ. 
nebllmeslnln" ancak ve en ıyı kendisi tarafından yapı. 
labUecellnl k.e.rutlarnay. çalıtıyordu. Tl.irkJer'_ iÖ"', 
CHP .çmndan hert'y yoluna gı...bllecek�, un. nlçln 

DIsK'IN GENEL KURULtlI'IUN ARDıNDAN, 
ANCAK BAZI GARIpLIKLER ILE TEHLIKELERE 

I ŞARET EDILEBILMESI, DIsK'IN 
GETIRILDIc:l1 NOKTA AÇıSıNDAN ÜZÜCÜ VE 

DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR. T ASFIYECıLlc:lE 
SON VERILMESI VE ANTI DEMOKRATIK 

UYGULAMALARA SON VERILMESI 
YOLUNDA ALINAN OLUMLU KARARLAR ISE, 

GERÇEKLlc:lINI ANCAK UYGULAMADA 
KANıTLAY ABI LECEKTI R. 

ARTIK DIsK'IN GETIRILDIc:l1 NOKTA 
BILINMEKTEDIR. ÖNEMLI OLAN BUNDAN 

SONRA NEREYE GÖTÜRÜLEa:eIDIR. 
DISK'I YENI MAa:RALARA ALET ETMEK 

ISTEYENLER OLURSA 
BLtlUN KARŞıSıNA EN BAŞTA YINE 
SOSYALISTlER DIKILECEKLERDIR. 

CHP bazı yerlenle k.e.pılannı I,çlle,. kapatıyordu' 
Böyle y.pnwa g .... k kendileri, ge,.kse CHP dahı .. 
hat etme. mlydl7 

Türkler'ln bu manevrası etklU olamadı. Bun 
k.e.rşısında, "4'ler" de siln!kll olarak bır noktayı .. .. 
larnaya çalıttılar: 1,lerlnln ehll 111IOnlardı, uyual'. 
Insanlanlı, kolay çalışılabilecek Insanlardı. Bütün p 
le m, genel bBtkanm kendileri Ile uyum "Alay 
,,"dan çılmu,b. "Uyumlu" blr genel başkanla pek 
gayet güıel Id.,. edeblUrlerdi. "4'ler" böylece y 
genel batkan adayına "kendileri Ile birlikte çalışm 
nı" öRUUOyorlardL Bu belaRatın da katkwyla GÜ\' 
ve NebloRlu, Geneı.lfe blat edebildiler, yUrütme ko 
ruluna gırdıler. 

KılıF NASIL HAZıRLANıYOR? 

Thrkler'ln peşinden gSdenierin "konereyi ai." 
ILZ" riiyasına kapıldıklannı gÖlt ..... ba,ka ı,aretk 
de vardır. SÖZ alan delORelerden Daym, "DISK'I � 
hallne getlreceklednl" ıöylemektedir. 

Ancak "her Ihtlmala kar,ı" kıIıl hazırlama çabl 
ian da Ihmal edllmemektedlr. "37 CHP'U pariarıtf' 
tedn telçaCı" bu çabalar ıçın bulunmaz bır nimet d 
muştur. "Işçi sınırının yazan" CHP'U parlamenterlı 
rin, Ecevırın de onayladıRı blr manevra oldulu 
IIDarnayacak telilafına "101 .osyal demokrasi" 
led Ile aanlıverml,tIr. öyle y., "DISK' CHP 
mek yerine "101 ıosyal demokrasi ii_ Ittırak 
mek daha prestlJU deaıı ml? Ancak olup 
dahı lmkan vermemı" ne "101" ne d. başka 
.osyal demokrasi ii. "Ittlhl"yap�abllml,tlr. 
ekibi sosyalizm Ile IIgS11 hızlı laCIar _tmeyl, ' 
ra" tercih etml" blr koyup h'psinl almı,tır. 

'1,çl sım!ı çızald" adına bmk_t 
söyleyenlerin nlteUklerlnl oerglleme 
IIgSnç gelitmeler d_ olmuıtur ko",", 
Ketenlen biri, kll11Mnln .okulmadılı 
IGD'nln nıçın çatnlmadılırun 
tlr. GIdecekleri, _riW_klerI, tuftyı 
iken dahi I,çl I1JIIrınm örıuııme dlltrrıarıJıttan 



Türlder: DISK'i buraya getirdi 

memlşler, Bursa konsey seçimlerinde ve Sosyal.lş'ln 
kongreye alınlDASl konusunda kendilerini tasfiye 
edenlerle yan yana sat tutabUmlşlerdir. Ve bu nitelik· 
leri sayesinde Türkler'ln deyimi Ue "seçme" idşiler ol· 
duklarını sergılemlşlerdir. Türkler, daba önce Işleri· 
ne son vedlen ünlü "uzmanlar" konusunda, kongre
nin 5. gününde aynen şöyle demiştir: 

'"" "At pazarından at ",çer ıılbl titizlikle seçerek al· 
a biz bu uzmanlan .... 

'1şçl sımfı çıZıılsi" kongrede hiç mi bOşanlı ola· 
mamışbr? Böyle söylemek mümkün d$l. Bazı başa· 
nlar kazandılar. Bu başarılardan biri, 'bir "işçi sınıfı" 
delegesl ile divan başkaro arasında geçen şu konuşma· 
da ortaya çıkıyor: 

"Başkan · Gençlık örgüııeri Ue UıılU karar tasarısı 
lçtn görüşme açacaalZ. SÖZ alan var mı? 

"Kemal Daysal · 2. satırdaid mücadele kelimesi 
yerine "sava,ım" tabirtni öneriyoruz. Aynca "doyu
rucu" keUmeSı yerine "yeterU" kelimesinin konulma· 
IlDı istiyoruz .•. 

DISK'IN VENI VöNETlclLERI 

VüROTME KURULU: 

Abdullah Boştiiı1< 
Fehml Işıklar 
Kemal Nebioğlu 
Rıza Güven 
Mukbil Zırtıloğlu 
Mustafa Aktolgalı 
T unce< Kocamanoğ lu 

Genel.lş Genel Başkan 
Maden.lş Genel Sekreter 
Gıda.lş üye 
Tekstil üye 
Oleyis üye 
Kerarnik.lş üye 
Dev.Toprak.lş üye 

GENEL VöNETIM KURULU: 

Cenan Bıçakçı 
Burhan Şahin 
ısmet Cantekin 
Ertan "'ndaç 
I.Hakkl önal 
BelgÜZ3r Can 
Derrirhan Tuncay 
Celal Küçii< 
Kenan Akman 
Niyazi Kuas 
Nu.reı Aydın 
Mehmet Kılınç 
Mustafa Karadayı 
Kenan Budak 
Selahattin Sayın 
Ahmet Agar 
Cengiz Acar 
Erol Valçın 
Rıdvan Budak 
Kemal V ılmaz 

(Asis) 
(Basın.lş) 
(Dev Maden Sen) 
(Genel.lş) 
(Genel.lş) 
(Genel.lş) 
(Gıda.lş) 
(LjlStik.lş) 
(Lastik.lş) 
(Lastik.lş) 
(Oleyis) 
(Petrol Kimya.lş) 
(Petrol Kimya.lş) 
( I leri Deri.lş) 
(Tek Ges.lş) 
(TIS) 
(Veni Haber·lş) 
(Tekstil) 
(Tekstil) 
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Genel·/ş ekibi: DIsK� nereye götürecek 1 

" Komisyon - Yeterli kelimeslni eklemek istemlş
lerdir. Katılmıyoruz. "Mücadele" yerine "savaşırn" 
denmesini kabul ediyoruz." 

Böylece "işçi sınıfı çizgisi", mücadele yerine "sa
vaşım" kelimesini karara sokarak büyük bir başarı el· 
de etmiştir. "Savaşırn" kelimesi kararda oy birURl Ue 
yer alınıştır. . 

Bunun dışında, adeta "bltse de kurtulsak" kabı· 
Unden bır farzın yerine getirilmesi biçiminde ele alı· 
nan "cephe" meselesinde, Ilk üç karar tasarısı (bunia· 
nn arasında Maden-İş'in tasarısı da vudıı) benimsen
memiş, ıçınde "UDC"nin geçmediRI yasak saYma ka· 
bUinden bir başka "cephe" kararı kongrece benimsen· 
miştir. Böylece, Türklye'de cephe kurulması gerekıı· 
Rlne Inanan örgüııerin arasına, genel kurul kararı Ue 
DISK de katılmış olmaktadır. 

TARTı ŞMALARıN DüZEVI 

DISK'In geldiI!! ya da getirildiRI noktayı serıılle. 
me açısından tüm genel kurul boyunca yapılan konuş· 
maların ve tartışmaların düzeyi de l1ıılnç bır nit�1ik ta· 
şımaktadır. Tüm kongre boyunca ne yazık kı dişe do· 
kunur pek az konuya del!!nUmlş, IşçI sınıfının ekono· 
mik örgütlenmesine ve bunun sorunlarına ılışkın pek 
az konu gündeme getirilmiştir. 

Bu arada, genel kurullarda pek az rastlanan olay· 
lar da cereyan etmlştir.yürütme ve yönetim organla
rının ürünü olup üzerinde delegelerin söz ahp konuş
masa gereken çalışma raporuna ilişkin olarak en çok 
bu rapordan bizzat sorumlu olmalan gerekenler söz 
alarak raporu eleştirmlşler ve rapora kattlmadtklannı 
söylemişlerdir. öyle Id, bir ara "çalışma raporunun 
kimin raporu olduRu" bile tartışılırobale getmlştir. Ge· 
nel başkan dahi, raporu okuyamadıRım genel kurul 
kürsüsünden açıklamıştır. Genel sekreter ise, raporda 
yer alan bazı sözlerin altı Denılrel tarafından da Imza· 
lanan sözler olduRundan hareketle raporu savunmuş, 
dilıer yürlitme kurulu üyeleri Ise rapora sahıp çıkma· 
mışlardır. 

Mehmet Kılınç Ise raporda kendisinin "Vama'da 
tatil geçirdiRInin" yazıid!#ım ancak başkalarının tatil· 
lerinin yazılmadlRml anlatmış ve bunda da kaSlt bu· 
lunduRunu söylenılştir. Kılınç da repora sahıp çıkma· 
mıştır. Nihayet, Gıda·lş'ten bir delege, raporun sahl· 
bini açıklamıştır: 

"Raporun Idme alt olduRunu ben söyleyeyimj ra
por Hüsnü'nündür" 

Böylece Türkiye işçi sımrı hareketinde önemlı bır 
yeri olan DISK 'In çalışma raporunun herhanııl bir or· 
gana deRII, "Hüsnü'ye alt olduRIL' genel kurulda sap· 
tanmıştır. 

Kım klme ne dedi, klm neyi nereden aldı tartıŞ' 
malanrun ötesine geçmeyen genel kurul tartışmaların
da zaman zaman gerçekçi sesler duyulmadı deRII. 
Tekstil delegesi Münir öztUrk genel kurulun IkInci 
gününde söz alarak, dlvan başkanının müdahalesl"e 
raRmen şunları söylüyordu :  

"DISK "mf sendikacılıRına dayalı olarak 1967'de 
kuruldu ve bugüne geldi. BurjuvazI bugüne kadar 
DISK üyelerine karşı baskılarını .ürdürmüştür. Ancak 
birçok baskı ve engeller yıkılmıştır. Bunun üzerıne 
burjuvazi yasal olarak DISK'I kapatmak Istemiştir. 
Buna da karşı çıkılmıştır. Daha sonra yenl bır taktik 
denennılş ve DISK'I ehlileştirme taktieine başvurul· 

muştur. 12 Mart'tan sonra TIP kapatılmca DISK ara· 
yış IçIne ıılrınlştir. BurjuvazI bunun üzerine sosyal de· 
mokraslyl gündeme getirmiştir. (Divan başkanııun 
uyar ... : Rapor üzerine konuşunuz.) Bu lÜJtç Içerisin· 
de ıosyal demokrasi poUtikuına yönetmiştir. s.Gen.1 
Kurul'da sosyalistler yöneııme alınmamış ve daha 
ıonra sosyalist sendikalar tasfiye edilmiştir." 

BAZI KARARLAR VE GETIRECEKLERI 

Sosyalistlerin ıyı bildikleri bir söz var. likelerden 
ve kaRıt üzerinde yazılanlardan çok buniarm uygul.· 
nışının önem taşıdıRı yolunda. DISK genel kurulunda 
alınan kararlar konusunda da buna dıkkat etmek ge· 
rekmektedlr . 

Kongre kararlan dikkatle IncelendiRInde "tüzük· 
lerin demokratikleştirilmesi" ve "tasfiyecillee ıon 
verilmesi" yolunda hüklimler bulunacaktır. Böylece 
DISK genel kurulu, daba önce DISK'te tasflyeclllk 
yapıldıRım ve anti demokratik tüzük hükümierinden 
yararlanıldıRını bır arılarnda kabul etmiş olmaktadır. 

Ancak bu kararlardan daha önemllsl, somut 
uygularna olacaktır. DISK 'In ilkeleri diye dIye DISK 
ilkelerinin ....,1 çiRnendlRI bugüne dek örnekleri Ile 
görülmüştür. Ayıu şekilde "DISK kararları" denerek 
bu kararların tam ters yönde uygulamalara ıılrişllme. 
sine en başta bllinçU DISK tabaru karşı çıkmalıdır. 
Bu alanda rahatça at oynatılamayacaaı her türlü 
"oyuncu"ya gösterilmelidir. DISK kongresinde gerek 
tasııyecillRe, gerekse anti demokratik tüzüklere karşı 
alınan kararlar, birkaç ıyiniyetli yöneticinin deRii, 
DİSK'In tabamnın zorlamasının bir ürünüdür. Dolayı
siyle bu Ilkelerin hayata geçIrilmesinde yine DISK'tn 
tabanı belirleyici rolü oynayacaktır. 

Bugünkü aşamada DISK'e yönelik tehlikelerin ba· 
şında, yeni yöneticilerin elinde DISK likelerinin çlR' 
nenerek sendikanın tam anlaınıy'la Türk.lş 'leştirilmesi 
gelmektedir. Yakın vadede gündemde olan ve bl· 
linçli tabanın karşı çıkması, direnmesi gereken tehli
kelerden biri budur. 

Uzun dönemde ise başka tebllkeler de söz kODU
sudur. Yeni yönetim, CHP'1i olmakla birlikte CHP 
Içinde genel politik hesaplan olan bir ekıptir. Bu p0-
litik hesaplara DISK'In alet edilmeye ÇalıŞılması, hem 
DISK'e ve onun bütünlüRüne, hem de DISK Ilkelerine 
büyük darbeler Indirecektir. Genel.lş ekibinin ve bu 
eidbln blllnen daruşmanlarımn bu tür politik hesaplan 
uygulama alanına sokmalan halinde, DISK daha bii
yük yaralar alacaktır. Bu tehlikeye karşı çıkma görevi 
de blllnçll sosyallstlerle bIrlikte, DISK'In blllnçll lşçl 
tabanına düşmektedir. 

Muhtemeldir id, yeni eidp bu poUtik hesaplar 
ıçı" "sol sosyal demokrasi" ve benzeri tahilller ıonu· 
cunda potaya ııızen sözde "Işçi sınıfı çıZıılleri "ni de 
eRer akıllarım başlarına aevşirmeZıerse kul1anabUe· 
cek�r. CHP'll 37 parlamenterin, genel merkez manev
rası da olsa, çektiı!! telgrafa karşı gösterilen aşın du· 
yarhlık, bu tehUkenin ortada oldueunu vurgulamak. 
tadır. 

SAC DUVU GEREKIVOR 

DiRer bır tehlike Ise DISK söz konusu olduRun· 
da "ya benim olur ya da batar" çıZıılsini bugüne kadar 
Işçi sımrı adına sürdürenledn aym çızııllerini bundan 
sonra da .ürdürmeleridlr. Bu çızıılnin sürmesi, pratik· 
te Işçi sınıfı hareketinde önemil bır yeri olan Maden· 
lş'in de büyük yaralar almasından başka bır sonuç 
vermeyecektir. 

DISK genel kurulu hakkında yazdan bir yazıda 
yalmzca bazı "gari�llklere" ve "tehilke"lere Işaret 
edilmesi gerçekten üzücüdÜl_ Ne var ki, ayan beyan 
ortada olan gelişmelerin yanısıra, DISK genel kurulu, 
ortada bazı garipllkler ve tehlikelerden öte birşey bı· 
<akmamıştır. KorunduRu ve uygulandılıı takdirde, 
umu t verici tek adım, alınan ve daha önce sözünü etti
eımlz bazı kararlarda görülmektedir. 

Gariplıkler ve tehlıkeler, uygulanan kör ııldlş 
politikasının bugün DISK 'I nereye getirdiRlnl açıkça 
göstermektedir. önlenmesl gereken, bugün gelinen 
noktanın DISK'I daha kötü yerlere götiirınesl tehlike· 
sldir. Bu görevin yerine getirilebIImesi Ise, sosyalistl .. 
rln blllnçll ve Inslyaıım çabalarına herzamanklnden 
daha büyük bır önem kazandırmaktadır. Koskoca 
DISK'In genel kurulunda "dedim dedi" tartışmaları· 
nın ötesine geçllememesl, koskoca bir örgütün Çalış· 
ma raporuna kimsenin sahıp çıkmaması, bugün geU. 
nen noktayı göstermektedir. Yeni yönetimin niteURI 
ve bu yönetlnıln organları adeta "dlkenslz gül bahçe· 
si" blçlnılnde devralınalan, bu ekibın poliıık hesapları 
da bilindiRinde, gelecekteid tehlikeleri açıkça göster· 
mektedlr. 

Bundan sonrası, sa2 duyuya ve daha da önemlisi 
sosyalistlerin DISK 'e daha etidn bır bIçimde sahıp 
çıkmalarına kalmıştır. 
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Metin ÇUlHAOCilU 

Türi<ly.·d. sosy.list �k.tin ç.şitli sorunl ... ı. urıı lwlıy. oldllAu bi

liniyor. Kimse, ··sosya1ist hareketin hiçbir sorununun olmadılı"ı" iddia etmi

yor. Am. t.mel sorunun nerede y.ttığı konusuncı. buı önemlı göriq .yrılık

I.., ...-. Kimileri için temel sorun ·'böliln�lük". H .... k.tin g.lişebilmesi d. 

bu "sorun "un çözümOne bıtlı. 
Sosyolist h .... keıe Yolcllbrıton bir boıko "tı:mel sorun" daha ...-. O da 

"dernomtık devrim" unuml;anamımış olmuı" Y� da "demokrasinin yeter

siı ol",...". Bu göriqe göre sosyalin �ket g.lişecek; g.lişecek ..... daha ön

ce buı dlinlişOmlerin t;ı."..mi .. ",... goreklyor. Dah. d. somut;ı inenler ...-: 

Bunw- sosyolln lweketin Fllşebllrnesl lçln CHP iktidannı bir önkoıul oı....ıc 
görüyorw-. Böylece. Türi<lY, IIÇi Portisi Gen.1 Boıkonı Behice Bonn'ın da be
IIrtti#i gili "sosyolizm için mücııd.l.nin bir sosyal demoknt �n g.çe-
ce#i ilk ku T1IrkIy.·d. k.şfedllmlş oluyor." 

Kllçük burju .. .. pbr."..l..,., cirit mığı bir ülked. bu tiir k.şif "" IcatLın 

doğal korşııorn.ıc gerekiyor. Vine d. bunca toı dunwı içind. ne sahte 'ııoh" 
ı.r. ne d .

.. ort;ıdo sorun yok" reha,..ı;ne hiç ..... hiç yer olmorrWı. ÇllnkD en 

boıta. sorunSUl �k.t 01."..._ Sosyolist lweketin urııloıtığı her yeni sorun. 

uloıtığı yenı giiç dÜleylnden uynoleton ... Her ileri adım. yenı sorunı.., da be
robtrind. getirir. Venl sorunLuın çöıilmll ise. doho ileri adımi.,ın itici �D 

oluıturur. Sosyalist �ket bÖYI' Ilerler. BÖYI. ilerleyebilir. 
Bııp sosyalist Iweket. FÇ .... ıind.n aldığı gllçl .. ..... bir bakıma da 

Fçmişinln bmtıAı sorunLın çöıerek gelişiyor. GeÇmlı. sosyalist horekete. 

bir yondon sorunLın çöıme gücünü v. yetene#lni. bir yondon da çöıiilrnesl ge
reken sorunw- bınktı. Bu .çııb.n. T1Irkıy.·d. sosyalist �ketin tarihsel 

geli�me sfreci oldukça önemli bi" sorunun tartlŞIIITWl"1 ye çözümOnD zorunlu 
kılıyor: H.rek.tin sürekliliği sorunu. 

"Hareketin sürekliliği" sorunu iki düzeyde ele alınabilir. Birincisi yeıe. 
rince yapılıyor: Boılongıcından bu yon> sosyalist h .... ket. korıı uyEtıl .... 
baskıı .... ıulümı ... Ülerind. duruluyor. T.vkihtı.r. de#lnillyor. Bunl .... ta 
1920'lerden bu yon> süregelen bukılar_ Gerç.kten d •• bu türden b.skı v • •  n
gell.meler. sosyolist Iwek.tin can alıcı unsurLınndan biri olan sürekliliğ. bii
yük d..-beler indirdI. Vine d .

.. 
potisiy." yan. madalyonun yalnııca bır YÜlIlnÜ 

oluıturuyor. Oy .. ne süreklilik sorununun oneml. ne d. silrekliliğin darb. 
y.mesinin Flirdiğl olumsuz sonuçlar t.k boıına ve yalnılC> "polisiy." dÜley
d • •  Ie alınabilir. Sorun buraya sın�1ı uı."..ma\ı. Onun için d. madalyonun 
öteki yliıünlln görülmesi. süreklilik sorununun bir boıu dÜleyde .1. alınması 
gerekiyor. 

Harekette canlılık ve süreklilik, kadroların yeniden ve yeniden yaranl
ması il. milmklln_ Boıu bir d.yiıl'. süreklili#in .. #Ionobilrnesi. h ... neslin ön
ciiJerinin mevaıt ve dtha soınk.i nesli süriikleyeoek nicelik ve nitelikte kadro
ları yaratabilmesine bJ#lı. Bu hangi ölçüd . ..  ğlanabildi? Bir örnek: Buı ileri
eller T1Irkiy.·d. "sosyaliımin h.p bir ıabıta vakası oı....ıc görüldiiğünü'"ıleri 
sürerı ... Ama buncı. rol oynayan hiç kuıkusUl tek boıına v. y.lnızca .g.men 
gilçlerin v. emniyet yetkirııerinin ıihniyetleri de#il. Geçmiıten 1960'lara u
dar. sosyolizmin öncü kadrolar .. ın işyeri ve y .... 1 dliıeyd. yeni kadroı ... yarat
makta bütün çabalarına korşın y.terslı ulmaları (bunun nesnel ve öınel ne
denleri .yn bir konu) kadroların darlığını ve yalnırlığını da beraberind. g.tir
di. Böylece sosyalist �keti durdurm. operasyonları daha çok "mimli" klıi
lerin tevkifi biçimine bDründü_ Böylece slirdDriildü. 

SQrij(leyicl ve öncü kadrolarm, toplumun ve DIkenin her kesimine yayı_ 
lacok nicelik ve nit.likte yeni kadrow- yantmakta yeterince boıarılı olarn.
ınaIan. �kette söıünü .tti�imiı silreklilik ıorunluluğuna da önemli d..-b.ler 
indirdi. 1960 öncesinden 1960 sonr.ısına. �nırlı .. yıda kadro uldl. Burada t.
reddütsüz. vurgulamak. gerekiyor: Hareket, sınırlı da OISilı, 1960 öncesinin 
sonrasına bırakabildiğl bu miras .. y .. ind. gider.k rayına oturdu. Ama bu so
reç Içerisindeki sıvrulu�lu, iniş çık.ı$lır ve kimi sorunların çöz.ümüne nere. 
dey .. baıtan boılarna zorunlulu#u bu mirasın getirdlğl .ksikliklerin bir ürtınü. 

Boyutları farklı oım.ıcı. birlikte. sosyalist hareketin 1978'in baıında 
kırJI Urşıya olduğu temel sorun, yine kadro sorunu. Sorun yine var: Çünkü, 
12 Mort dönemi ile birlikte süreklilik yeniden v. önemii bir darb. yedi. Veni 
't'e dinamik kadroların yaratılmasa süreci önemli bir kesintiye ul�'. Eldeki 
udrot.rdo "vrulmaw- göriildü. SOriJd.yici kadrolar il. yığınlar arasındaki 
b.ğlar önemli ölçOd. ıed.l.ndi. Ama yine d. sorunun boyutu dllnkilnden fark
lı: Çllnkü. Öncü kadrol..,n iıyeri ve y .... 1 dÜleyd. yeni udrow- yantabllme
leri .çısından 1961-71 dön.ml önceki dönemı .... kıyası. doho verimli bir dö
nem oldu. '1)onmul topnğın bUlları çöıülmey. b'ıladı". Sosyalist harek.tin 
12 Mort dön.mind. yediği d..-bed.n sonra yenıden .yJ#. ulkabilmesl. 1975' 
den bu yana önemli adımlar .ıtıbilmesi, kitlelerdeki bIrikimin boyutlan ile bir
Iikt •• 1961-71 döneminin kadro yaratma anı.rn .. da bu göreli verimilllğine bII
yük ölçüde b.ğlı. 

Sorun ort>da. Görev v. heddler d. ort>da. Buglln sosyalist h .... k.t. 
yeni udrolar yaratma. buradan pderek �k.etin canlılığını ve silrekllllğinl 
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peklıtlrme anı.rn .. da bOyIk görevleri. kor,ı korşıyL H .... k.tin günde .... nd. 
b.llrleyici öneme sahıp bu sorunu iki açııb.n el •• Imak gerekiyor: Nicei "" nl
tel .çıd�n_ 

Nlcel .çııb.n sorun. çok bilinen v. çok tekrarl .... n bır g ... ç.ğ. dayanı
yor: SOL birikimin 12 Mort döne .... nden bu yon> Türi<ly. ölç.#ind. bOyük bo
yudar.ı uloıması. Bu birikimin örgild.nip milc.del.y. ",f.rber edilebilmesi an
cak örgütlü �k.tl •• dah. d. somutu ôrgOtlü harek.tin y.tlıtirece�1 kadro
ları. milmklln_ V.ni birikime. yenı v. yetiımlş kadrolar uloıtırılmadı�ı sürece. 

blriklm.Ülerind. çok söı edılen bır "veri" oı....ıc ul ... D.ha da beteri. bu blri
kimden yarırlJ.ll3.n, burjuvwnin Çei1tll partileri ile "sol" adına ortlyı Çıkan 
temelsiz wuplar orur. Bunlar klSiil dönemde "umut" olurlar. Dw uzun d� 
nemd. ise getirebilecekleri tek i'y var: Vılgınlık. beıginlik ve umutsurluk_ 

"Kısır döngO" dly. bir uvr..-n var. Zaman tam .. gerç.kleri .. ı.tır_ Za
man uınan da mevaıt durumun tevekkWle kabulU için bir mueret olur. Or
neğln ıöyı.: V.ni kadrolar yar.ıtamadıkç •• d.ğınık. hapsolmuı ya da y .. lı1 
y ... lere konalıU edilmiş birikim örgütl.nemeı. Birikim. dJ#lnık. hopsolmuı 
Y' da y.nlıı yerler. unallıe .dilmiı oldu#u sürece de yenı udrow- yar.ltıl.-
.".... 

Var Y' da yok. Am. kısır döngDI .... ıçınd. dönDlecek de#iI. kırıl.cak 
döngil.r_ Kısır döngil.r h.p ıOrI .. ....ıc • •  Ideki Insonları da birikimin Ül.rine 
ser.rber ed .... k kırıl.cak. Lenln'ln bır benı.tmesi ...-: "So""l dön.mlerind. 
Ihtiy.tlar da .... I' süriillir. MOcad.lenln g.lIlt1ği. birikimin yiikseldl#i dönem-
ler d . .... i döneml.rine b.nler. Eldeki udroları. mOcad.l. at .. ına silrmek 
gerekir." Kısır döngüye ku-manın tek yolu, bu. 

Sorunun Ikinci yanı I .. nit.likle ilgili: ·'Y.nl görevl.r. her ...-n .. y.nl 
nitelikte gilçleri gerektirir". TDrI<iy.·d. bugünlln görevleri. geçmiıin gör.vle
rinden oldukç. farklı. Çok d.h. kormoıık. Çok dah. nitelikli gOçleri gerekti
riyor. Bunun nedeni d. d.mokratlk toplum .. 1 muh.lefetln uI'lb#1 dÜl.yd. 
y.tıyor. Vine Lenln'in ''Yenl Görevler Venl Güçı ....

. 
d. dt#lndl#1 bir nokt;ı 

.. r: MIbd.I.nin b.lirll ve Ilk oı.malarında h.men "herşey" sosy.llstler t;ıra
fmdan yapılıyor_ H.rşeyin boıında v. Içind. J#ırlıklı oı....ıc onw- var. So"", 
birikim ve milcadel. g.liılyor_ Geliıtlkç •• önceı.ri y.lnızca sosy.lIst1er t;ıra
fından y.pıtonw-. yenı güçler tamınd.n. sosyalist h .... k.t. bağımlı y. da b.
ğıms ... d.mokntik öıl.mli kitl.ler tarafından y.pılıyor. 

Burada milcod.ı. gellştikç., kitlel.rin d.mokntik doğrultuda har.k.t
lonmesi kastedillyor_ K.ndill#lnd.n ve d.mokratik har.k.tler topluma giderek 
daha çok dampsını vuruyor. Bu durum. sosy.listl ..... sosy.list kadrolara dil
şen görevl ... ı halin.tmlyo.. Torntersine doho da J#ırloıtırıyor. Nitelikli kadro
Luın yetlımeslni ıorunlu kılıyor. Gerç.kten d •• tüm bu h .... k.tl ... 1e olumlu 
Iliıklıerin kurulması. bır b.kıma sosyalist harek.tln dııında gelişen bu h .... -
ketlonmenin sosyalist milcad.lenln perspektifine ve do#rultusuna konnılabll
mesl • •  n �ıta kadroların niteliklerine. y.tlıklnlik dÜl.ylerine ba#Iı.Dol.yısiy
I •• SOsyalist hareketin önündeki bOyük görev. nlcel .. lamd. birikim. uloı.cak 
kadrolan seferber .tmenln y .. ısıra. yeni görevt ... ı. başedebilecek nit.llkte 
kadrow-ı y.tiıtirmek_ 

. 
A� böyl. udrow- IImonlukt> y. d. okullarda y.tlımeyecek. Hareke

Lin 
.
tam Içınd. ve har.k.tl. birlikte yetişecek_ Bunun ıçın d. korknwnak po 

r.klyor. Korkmo.don. ç.klnmeden • •  Ideki kadrow-ı birikimin tııerine SDrmek 
gereklyor_ Eldeki ,üçleri """i aI .. ına sürmek gerekiyor. Buııı-ılln oldllAu u
dar. gelece#ln gOvenCHI de burada y.tıyor. 



TüMÖD Istanbul Şubesi Başkanı Prof.Dr. Nuri Karacan'ın YüRü
YI)Ş'ün sorularına verdiği yanıtlan okurlanrnıza sunuyoruz : Özerk Üniversite 

atna, değil, demokratik üniversite 
mücadelesinin gerekli kOfuludur 

1!t Bugünkü yapı içinde, yük.1t ölre
tim kurumlanııda öINtim üyelerinin 
durumlan ve .arula1an nelerdir' 

* Bugün ıçın yiikoek öAret!m ku· 
�mIarmda öAretim Uyelerlnln durumu 
"ve sorunlan, &öz konusu ölretim Uyesi
nın Sıyasal .. iktisadi Sıstem terclhlyle 
ilgili fiklrlerlne göre deAlşlr. Sermı
ye Ile bütünleşmlş .. yı bugünkü çıkar
Ian sermaye Ile aynı doAru!tuda olanla· 
rm durumu sallanıdır ve zaten bunların 
sorunlan da yoktur. Ylikaek öAretim ku· 
rumlarmda yönetim de genetilkle bun
ların elindedir. Tabli, yönetimde olma
yıp da yönetimi etldn şekOde yönlendı· 
ren öAretim Uyeleri (baskı grupları) da 
vardır. Bunlar geçriılşte .. iın saldırgan 
güçlerl olmuşlardır, şlmdl de deneyle
riyle seçimlerl yönlendirebilecek Caaü· 
yeti göstermektedirler. Yüksek ölretlm 
kurumlarmdakı yönetlcl bunlara şirin 
görünmek zorundedır, çünkü seçlmlerl 

burdara borçludur, onlarm istedlAl gıbı 
bareket etme ... burdar sınır baml açar 
ve yönetiırd yddırırlar. "Solcu" öAretlm 
üyeleri devamlı savunmadadalu, açık 
vermemeye çalışırlar ve hiç lşlemedlk
lerl suçların kefaretlnl naSlI ödeyecek-

_ lerlnl düşlinürler. Yükselmek (Dr., Doç., 
Pror. olmak) ıçın çok kez uzun süre .us
mak zorunda kalırlar, yükse"'ler de 
uzun süre utancDU taŞıılar. 

Böyle bır ortam Içinde bUlrne katkı
da bulunmak çok zordur. Iyi bır öAretl. 
ci olmak olanakları da çok sınırlıdır, 
çürıkü öArencl orta öAreıımden yetersiz 
bir blrikimle gelmiştir ve komando sal· 
dırdan süre.kl1 bir öAretlml engellemek
!edir. Solcu öAreıım Uyesl öArenclslyle 
yakın bir ilişki kurmaktan çekinir, çlin
kü hemen '1uşkırtıcı" kategorisine soku
labilir, elde ettlAl geUr yetersiz oldulu 
ve ennuyon tarafmdan kemlrlldlRI bal· 
de "paragöz" denrnernek ıçın sesini Çı' 
karmaz, adı solcuya çıktıaı ıçın dışarda 
ödlin vermeksizin çalışma olanaAı yok
tur, bunun için de ürkektir ve Unlvenlte
den atılmaktan korkar. Fakat şunu da 
ekleyelim id çok kez biraz tazlı korku, 
o kadar kı suç olm.dıaı ıçın "Le Monde" 
gazetesinden Fransız Komünist PartıSı' 
ndekl son gelişmeleri yakmdan Izler, Ca· 
kat kurşunlanarak öldürWen öArendsl· 
nin cenaze törenine katılmaktan çekinir. 

tr Vlkemizde üniverıttelerin yaratıcı
lılı ue bununla ilgili .orunlar üZerinde ne 
dÜ/iünÜ)lor,unuz' 

* Üniversitelerde yaratıcılılı lilkenln 
nesnel koşuUarından baAımsız olarak de
aerlendlrmek çok güçtür. Yetenek 
büylik ölçüde doAu,tan var olan bır .. y-

TORKIYE'DE ŞU ANDA YOKSEK öGRENIM KURUMLARıN DA KI FAŞIZAN BASKıLARıN BOYOKLOOO, 
SERMAYE ILE BOTüNLEŞMlş, VEYA MENFAATı O YÖNDE öGRETIM ÜYEsI SAYISININ BOYOKLOOü,BI
LlNÇLENME DERECESININ KOÇOKLO�ODüR. ÖZEL MUAYENEHANESINDE AYDA 200 BIN LIRA KAZA
NAN,§I R TOP PROFESÖRüNON J.oMöD'E ÜYE ALMAMASINI ANLAYıŞLA KARŞılAMAK GEREKIR. BIR DE 
FAZLASıYLA TARAFSız KALMAK ISTEYEN öGRETIM ÜYELERI VAR. ÜYEMIz OLMASıNı ISTEDI�IMlz 
BIR öGRETIM ÜYEsI TOMöD'E ÜYE OLURSA ARTIK TARAFSIZLI�INA KIMSENIN INANMAYACA�INI SÖy
LEMIşTı' FAKAT TüBITAK'TAN FON ALMASıNıN TARAFSIZLI�INI BOZOU�U FIKRINDE DE�ILDI. 

dir, Cakat toplumsal koşullarla blçlmle
nir ve yeterlnce gellştlrilemezse Istenen 
soDuçlara varmak olanakSlzchr. Yetenek, 
yaratıcdlAm ve bUyük başarmın gerekO 
şartıdır, Cakat yeterll Şartı deAildile. Ye
teneAIn geUştlrilmesi ioe ortam sorunu· 
dur. Bugün Türk üniversitelerinde yeterü 
bir biUmseI ortamın bulunmadIAını ke· 
slnlilde söyleyebilirim. Fakat bu, bütlin 
az geUşmlş iikelerde az veya çok böyle· 
dir. MILLi atlet olan bir öArendmle konu· 
şurken nasıl olup da lran'da 2.18 m. 

yübek Itlayan, Mısır'da IııI.yi 20 m. 
nın üstline atan bir atlet yetiştlAine şaş
tıtunı 5Öylerraştlm, ve söz konusu Irınh 
alletln yıllardır bir ABD Onlversitesln
de öAretlm gördüRü ve linlversltenln atle· 
tlzm olanaklarından faydalandıt., sade
ce ydda bir kaç kez bir kaç glinlüAline 
uluslararası yarışmalar ıçın Iran'a geldi· 
Ai, aynı şekilde Mısırlı atletln sürekli 
şekOde DoAu Almanya'da antrenman 
yaptlAı cevabını almıştım. Dlinya çapın· 
da isml duyulmuş Türk bllim adamları· 
nın yabancı üniversitelerde ölrenlm gör
müş ve/veya buralara öAretlm Uyesl ola· 
rak girmIş olmaları da rutlandı deAiI ta· 
bil. Bugün Türk üniversitelerindeki öAre
tim Uyelerinin daha Iyi bir ortamda en az 
Ild ımsll verimli olacaRına gerçekten Ina· 
nıyorum. Fakat bugün ıçın lisans düze· 
yinde bile öAretlmln doAru yönde geUş. 
tiııne Inanmıyorum. BIUmseI ortamı do
luran koşuUan kesin olarak saplarnak 
güçtür, Cakat Cert başına genrı bizden da· 
ha düşük olan Hındıstan'da daha olumlu 

bır bıum .. 1 ortamın doAmasınl, çok daha 
cazli sayıda Hintli öArenclnln yabancı 
Wkelerde (özeıukle lngllter.'de) öAretlm 
gönnealne, daha sonra öRretlm üyesi ola
rak Wkelerlne dönmesine baAlarnak 
mümklin. Aynı şey Japonya'nın Ilk 
,eUşme aşarnası ıçın de doarudur. Biz 
henUz eentez qamlSlndıyız, analiz lfa
muuıı atlayarnadık. Buılin Türkiye'de 
,enellllde öArenclye birbirinden kopuk 

bılgıler öAretiUr, onun Için de öArencl 
bu bilgileri ne kadar Iyi öArenmlye ça. 
lışsa gerçeı< hayatta karşdaştı�ı sorunları 
çözernez, kendi başmı tutarlı sonuçları 
varamaz. AnoUz şeklinde yazılmış bilim 
eserlerinın Türkçeye çevrilmesinin, bun. 
lardan ders kıtabı olarak Caydalanmanın 
çok yararlı olaca#ı Inancındayını. Tabii, 
üniversitelerde blllırısel ortam ve yaratı. 
cdık, yükoek öAretimle IlgiU yasal çerçe. 
veden, bu yasal çerçevenin uygulanır 
şekUnden ve giderek iktisadi sistemden 

balllllllZ deaıı. OrneAln, bugün yllkaek 
öAretlm kuruluşlarında öaretlm Uyesl 
ıçın bitlırısel faaliyetlerl nedeniyle bır 
mükarat veya ceza söz konusu deAıldır. 
Belki böyle olması da iyidir, yoksa ıyı· 
nin cezalandırılması, kötÜDÜD ödLUlendl
rilmesi söz konusu olacaktı. 

tr Türkiye 'de ölretim üyelerinin du
rumunu ltınayileşmi, kapitaliıt ülkeler
deki, ue ,oıyalilt ülkelerdeki ölretim 
üyeleriyle korşılaştırırıak, no"l bir Bonu
ca uarobiliriz. 

* Türkiye'de ölretlm üyelerlnln Iş 
güvencesi genellikle lIerl kapltaUst Wke· 
lerdekIne oranla daha tazladır. Oniversi
te' özerkUal ve sürekli memur statüsU 
(bunun sonucu olarak Daruştay dayana· 
aı) Türkiye'de öaretlm Uyeslnln güven· 
ceslni sallayan unaurlardır. Fakıt bu ild 
unsur da, Iki tararı da kesen bir kdınç 
gibidir; nitekim aşın güvence sallayıp 
aşırı gevşekUAe ve Iç denetım yeterslz
UII nedeniyle sorumsuzluaa yol ıçmış· 
lardır. OnIversitelerimlzde bır çok kür
sU, etrarı derln hendeklerle çevriU bır 
kale gibidir. Fakat üniversite özerkliline 
ve sürekli memur slatUsline bır alternatiC 
göstermek gUçtür. Olretlm Uyelerinln 
mukaveleyle çalıştınlması slsteml Türki· 
ye'de ylikoek öAretlme dlnıırnlzmden zi· 
yade, öaretlm Uyesl ıçın belirsizlik geti· 
rlr ve çolunlulun azmlıaı elemeslyle 

. sonuçlarur. Fakat linlversite özerkOlinin 
de bır amaç deaıı, bir araç olduaunu, 
demokratik üniversite mücadelesinin ge
rekli koşulu olduAunu unutmamak ge
rekir. Fikirleri yüzlinden öAretlm Uyele
rinln linlversltelerden kolayca uzaldaş' 
tırdablldlAl bir ortamda demokratik üni· 
versite mücadelesi verilemez. Sosyalist 
wtelerdekl öAretlm Uyesl Ise en azından 
şunları biidiAl Için memnun olmalıdır: 
Onlversiteye gerek -öArenci, gerek öAre' 

, tim Uyesl olarak girerken eşlt koşullar· 
da bır yarış söz konusudur, yeteneaı 
ye çalışması oranında yiikselecektlr,öA· 
rendsı devlet bursu aldılı ıçın geçinme 
Sıkıntısı çekmemektedir ve tam zamanı· 
m öArenlmIne ayırabilmektedir. 

tr Türkiye 'de öRTetim üyelerinin Ö,... 
gütlenme,i yeterli midir, bu örgütlenme

. de zorluklar uarıa bunlar nereden doR
maktadJT' 

* Türltiye'd. ilerici öAretim Uyelerl 
TOMOD'de, ilerici öAretlm yardımcdan 
TOMAS'da örgütlenırdşlerdlr. Her ild 
kuruluş dı, 12 Mart öncesi sendikı 01-
duau balde, 12 Mart sonrası yasalara gö
re dernek şeklinde yenıden örgütlenmek 
zorunda kalmışlardır. TOMOD'ÜD mer
ten Ankara'dadır ve ıstanbul, Trabzon. 
ızmIr'de şubeleri vardır. Istanbul Şube
Jinln şu anda 197 Uyesl vardır. Istanbul' 
da 1600'e yakın öAretlm Uyesl oldulu 
düşüollUne, ötgütleşme orarunm düşük. 
oldulu ıöriilÜl. Bunı yol ıçın en önem
li nedenler, Türkiye'de şu arıd. ylikaek 
öAretlm kurulları üzerindeki Cıu;lzan blS' 
kdarın bUyüklüAü, sermaye Ile bütünleş· 
miş, veyı mentuU o yönde öptim 
Uyesl sayısının bUyüklüAü, billnçlenme 
derecesinin küçüklü�üdür. Ozel muaye
nehaneslnde ayda 200 bın lira kazanan 
bır ·tıp proCesörünlin TOMOD'e üye ol
mamasını anlayışla karşdarnak gerekir. 
Bır de Cazlasıyla tarafsız kalmak Isteyen 
öAretim üyelerl var. Oyemlz olmasını ı.· 
tedlaımlz bir öaretim Uyesl TOMOD'e 
Uye olursa artık tararsızlıamı timoenln 
Inanıruyacaaını söylemişti, Cakat TO· 
BITAK'dan Con almasının tarafsızhaını 
bozduau fikrinde deaııdl. 

tr Vlkü·Bir içinde ölretim iiye,j· 
ölretmen örgütlenme.;ni naal degerlen
diriyor.unla' 

* Hiç bır örgüt tarlhln akışını dur· 
durarnız, tersine çememez. Bunı karşı· 
lık örııUtler tarlhW akışını hızlandırabl· 
IIr ve bu akışla güçlenebilir. Olkli-Blr, 
Mlıııyetçl Hareket Partısı'nın bır yan ör· 
gütüdür, MHP ne kadar güçlUyae, bu ör· 
güt de ancak o kadar güçlüdür. Genç ku· 
şakları saptırdıldarı, komarıdo talCeslne 
akd hocalıaı yıptıklan, MHP 'nın eylem· 
lerl ıçın CetVl Çıkannıyı Uo1endlklerl siL
rece yurt yararını bır hizmet yapacakla· 
rına klmoeyi lnandırarnulu. 
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ETYOPYA HALKı 

SON SINAVLA KARŞI KARŞıYA 
Geçdtımlz bafta Etyopy.'d. Soma1l 

.. Sudan tanfından des�k1enen aynlık. 
Çı gerilla gruplannın ülkenln kuzeyin· 
deki Massaw. bölC"''' de girdikleri bII· 
dirildI. Etyopy. ıçın Kız� Oenlz üzerln· 
de bUyllk önem !qıyan bu bölCede de 
çaıp"maJanıı başlaması ülkenln gelecetı 
üzerlndekl endlşelerin yotuıılLşmasınA 
neden oldu. M ....... böl&eslnde kontro
lün gerici ve aynJı):ÇI (ÜÇlerin eUno geç· 
meolnln, Adla Ababa 'daki devrimci yö
netim ıçın bUYIIk bır darbe olabll_tı 
blldlrlUyor . 

Etyopy. devrlmd yönetl�n ve 
iıallwı yilıde 90'ının ayn1ıkçl güçle ... 
karşı savaşı, bır süredir ülkenln kuzey, 
gün.y ve doRu bölgelerinde, özellikle 
Harargı, Bale ve Sidamo yörelerinde siir· 
düıülUyordu. Ulkenln batı bölgelerinde 
ise Sudan tarafından d�klenen kIllo 
''Etyopya Oemokrallk Bırlltı" kuvvetle
rinln ruHyetloe kıııı mücadele edlllyor· 
du. Ulke topraklannın eıde .. k altan bır 
bölümU askeri baNkat bölgesi ba1lne gel· 
ml, durumdadır. 

Son gelitmeler Etyopya'nın genç 
devrimci yönetlmlnl ve Etyopya baJlunı 
sonuç belirleyici bır sınavın karşısına 
gellrml,tir, Etyapyo halkının ezici ço
RunluRu AUeri Yönetim Ko .... yI'nln 
yarundadır ve devrimd kazıınımlann ko
nınması ıçın .. rerber olmuştur. Etyoı> 
ya'nın köylü, kenW emekçi ldUeleri, 
moııarşlnln devrilmelinln üçüncü �dö
nümünde Başkan Maneıstu liaUe Madam' 
ın yaptıRı birleşik cepbe çaRnsını We· 
mek�. Aakeri Yönetim Konseyı dev· 
rlmd lktldar organlarının büllin kademe· 
lerd. güçlendirilmesi ıçın çallfmaktadır. 
Silahlı Işçi ve köylü blrllkleri örgütlen· 
mıştır. DiizenU ordu saRıamıattınlırken 
balk mlllslerinln kuruluşu bızland�· 
maktadır. Tüm ülkede Işçi ve köylüler, 
orduda ya da mUWerde ,örev abın ıııka· 
dotlan ıçın ,önüllü çallım . ..  rerberlIRI. 
n' &IrmIşlerdlr. 

Ancak emperyalizmin Etyopya devri· 
mlnl er.ıne &!rişimleri en Ince yön�mle
re başvunılarak yotunlat�tadır. 
Bır yandan ülkenln toprak bü�ülU or· 
tadan kaldırılınaya çallfılırken, dlRer 
yandan ekonomık bır çÖkünlliniin yııı:a. 
t� ıçın çaba barc:aııınaktadır. Et
yopya sanaylnln en önemU darnııı:1an tı· 
kanmı.ıtır. Ulke hammadde sıkıntısı 
Içindedir. Emperyalistler ve onlann ,eri· 
d ı,blrllkçileri, tlmdl de ülkenln Kızıl 
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Denız'. baRbıntosını ke .. rek tam bır ku· 
şatma Içine aakmaya çalışmaktadırlar . 
Etyopy.� ıçin, Lenln'n sık sık tek· 
M.dıklan aöyleylşW hayata geçirme. 
nln ıaınanı tam otan1< gellp dayanıru,· 
tır: "Bır devrim ancak keııdlJlnl ,.,un· 
ınayı bıldltı ölçUde deRer ıw.arur." 

ElYOPYA HALKı DEVRIMCI 
KAZANıMLARıNı SAVUNUYOR 

Etyopya iıalkmın 'u sıralarda kader 
noktasma gelmIş olan mücıdelesi, ıon 
üç yılın getirdltı devrimd kazarumlan 
sa .. nmanın .. Ilerid yönetımı saRiam· 
blftırrnanın ötesinde bır amaca yönellk 
deRlldlr. 1974 Eylül 'ünden önce, arala· 
rında kralIyet allesı meDlUplannın ve Id· 
U .. nln prenslerlnln de olduRu 1000 ka· 
dar feodal bey, ülke topraklannın yilıde 
60'ını eünde tutuyordu. 14 eyaletten 
11 'nde tek bır sanayi kuruluşu yoktu. 
Geri i<abın 3 eyalette Ise sanayı ürelimi· 
nln yilıde 701 yabano sermaye tanim· 
dan kontrol ediliyordu. 1942'de resmi 
olıırıık kaldırılan kölellk, köylerde oldu· 
Ru kadar kentlerde de bükmünü sürdüıii
yordu. Etyopya, sosyo1!konomlk geUş· 
me göstergeleri balwmndan Atdka'da 
sonuncu sınyı tutuyordu. 

Etyopya, A!ıIk.'run en uzun geçmişi 
obın deVıet yapısına sahlpll. Ulkede ge
lişmiş bır sınırsal yapının vartaaı ve toı> 
lurnsal ve ekonomlk çelişkilerln en kes
ldn düteye varmış olması, ilerici yöneti
min gırışıltı dönUş�erin daha derin 
boyut1ııı:a ulatıııa.sına neden oldu. Feo· 
dal beyle� kıııı girişilen devrimd dönü· 
şümler, giderek emekçi balk Idtlelerinl 
ıkıldua gelıren anll�mperyallst, de· 
mokratlk bır devrim boyutlanna ulaştı. 
Tüm topraklar ulusal millldyet Ibın edll· 
dl ve köylüler< ve tanm I,çllerine daRı· 
tıldı. Iier türlü reodol ve kapitalist toı> 
ral< millklyell kald�dı. Klllt .. nayller 
devleUeştlrlldl. Bu yılın başında sanayi 
ürellmlnln yilıde 90'ından Wl ... devlet 
.. ktörü tanrından gerçekle,tIrIUyordu. 
Banka ve qorta şlrkeUeri l<amublftıru· 
dı ve ber türlü döviz 1,lemi devlet kont· 
rolü altına alındL Ardka'run en Uerid 
çalışma y ..... yürlIrIüle kondu. Geçld 
Alked Yönetim Konseyı, 1976 ,Nısan' 
ında "Ulusal Demokralık Devrim Prog· 
rarru"nı açıkladı. Program, "_st· 
lenlnlst bır I,çl sını!ı partllinln kurulma· 
sını", ülkede ulusal ",runun barışçı yol· 
dan çözümlenmeslnl önıör\iYordu. 

Etyopya Alkeri Ko_yl'nl. ülkede 
ulusal ",ru.UD banfÇI yoldan çözümlen· 
mesi Için romıüle etUtı öneriler, bUIIin 
baikiar ıçın kendl kaderinl tayın hakkı· 
nın tanınDl&Rnı öDlörmıektedlr. Devrlm
d yönelimin &üçlendlrllrneıi, ülkede ya· 
,ayan baikiann blrllRlnln güçlendlrilme. 
sl ft toprak biiWıılüRünUn konınması 
Ilkelednden b_ket eden Aalteri Yöne· 
tım, kendl l<adednl tayın bak.kınuı en 
llerid bıçım olıırıık "böl,_ı özerkllk" 
Ilkeıinl ortaya .tıru,tır. Bölg ... 1 özerk· 
llRln çerç • ...ı ıçınd. ber balkın kendı 
fIOUtik, .konomlk ve toplumsal yatarnı· 
nın blçlmlnl belirleme, ana dllini kullan· 
ma .. kendl Iktidar oııarılarw .. çme 
bakIUna sahlp olmuı dUşUncesi benim· 
Itnmi,tlr. 01.kede uluaal IONnun, özel· 
llkle Eritre sorununun bllltçı ve denıok
ralık yoUardan çözümü ıçın yarat� 
olumlu koşulları tersine çevirlnek ıçın 
emperyalizm .. gedd (ÜÇler, etnik aa· 
nınlann aynlıltçı etı�eıt! dönUşWrUl. 
ıneıi .. d.vrlmci yönetimin parçabınma· 
ii ıçın elinden ,elenl ardına koyma· 
.maktadır. 

EMPERYALIZMIN ÇıKARLARı içiN 

Atdka'run Kuz.y doRusunda Etyop
ya'ya çevrilen karşı devrimd komplo
nun arkasında, emperyalizmin bölgedeld 
çıkarlarıru koruma ve Mrika balklannın 
ulusal ve toplumsal kurtulu, mücadelele· 
rinl lindlrme çabası yatmaktadır. 
Emperyalizm, aan zamanlarda, Arııka' 
nın genç devletleri arasında ,ömürgellk 
döneminde. l<aIrna uyuşmazlıldan kış
ıwtmaya, bunlan ask.ri çatışmalara dö
nUştümley. ve böylece Ilerici yönelimler 
üzerinde bır baskı kurmaya çallfınakta· 
dır. Gerid Sudan yönetimi uzun ııüredlr 
Etyopya'ya karşı Uan edilmemi, bır ... 
"'i sürdürmut., krala güçlerin askeri 
manevnlannı yönetmektedir. Son ola· 
ral< Etyopya ii. Soma1l arasında yuato· 
lan askeri çat"ma da, ge.ç baRUIII1Z 
devletler arasında &ak.ri çat"malan kış
kartına polltlkasının bır aanutud",. 

Etyopya'ya yönelen saldın, Kızıl De
niz çevresınde ,erid bır blok yaratma eı· 
ri,lmlerin. d. sıkı sıkıya baRiıdır. Em· 
peryallzm, Kızıl Denız'. Icıyısı olan W· 
keler arasında, Suudl Arabı,tan ve Su· 
dan'ın önderlltınd. liyasal ve askeri bır 
blok ohı1turma çabuındadır. Böyleıi 
bır blokun hedell, b.,ta Etyopya eıbl 
lIerid Arııka ülk.lerinl tehdlt etmek 
OrtadoRu'daki Ansp likeleri Uzerind; 
baakJ kurmak olacaktır. 

SomaIJ yönell�n ıon zaınaııluda 
Etyopy.'ya kartı takındılı Ilbakçı poll. 
dk. ye Sovyetler Bırllll ii. dostluk Illf' 

kllerinl bozmaya yönellk gIrI,lmleri, em· 
peryallzm ve gerid Mler tanfından al· 
k"larla karşılanmıştır. Somali yönetımı· 
nln Izledltı poUtlka, bu ülkeyi S. Anabls
tan'ın yönetımlnd. olu,turmaya Çallfı· 
bın blok Içine aakma çabalan ıçın yeşıl 
"ık yakmı.ıtır. S. Anablst4n, Somall'nln 
Amerikan sllahIan .. tın alabllmeıinl saR' 
iamak ıçın bu ülkeye petrodolarlar ,un· 
mayı plarılarnaktadır. Somali hükümeU· 
nln 13 Kasım'da Sovye\i080maU Dostluk 
ve qblrlltı Anlaşmasını Iptal etmesin· 
den hemen aanra, ABD TemsIIdier Mec
llıi Silahlı Kuvvetler Komisyonu'nun bır 
heyeti Somall'de teınaslarına batlııı:nı.ı· 
tır. Bu anda ınaocıı Çın yöneUml de 
Somall'nln pollllkasına destek olduRunu 
belirtmi" bır Çın heyeti derbal Magadl· 
tu 'ya hareket etml,tIr. 

ETYOPYA HALKı ZAFERI 
KAZANACAKTıR 

Etyopya balkı bugün dört yandan ge
len komplolarla karşı karşıyadır. Emper· 
yallzmin bu glrişlmlerlne karşı EtyoPY" 
nın baRımsızIıRının korunması, devrimd 
kazarumlano yatatmoası, balkın devrim' 
d güçlerinln .. rerberlltı .. ve mücadel. 
azmine baRiıdır. Etyopy. halkının siir
dUrdUIU baklı mücadel., tüm lIerid M· 
rik. l.IIItelerinln, dünya barışÇı ıUçlerinin. 
en başta Sovyetler Blrlltı'nln .e dlRer 
sosyalist Ulkelerin desteRine sahiptir. E� 
yopy. haJlunın zareri tUm diinya han,ÇI 
ve demokratik güçlerlnln zaferi olacaktır. 
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Begin' i n  işgal planını  Arap halkları yutacaktır 

Men.ohim &ı!at 

ısrail Başbakanı Begin'in "ban(�yat
iasl altında glzledlll "Işgal planı" Ceçtl
RImiz hatta , çarşamba günü Başbakan 
tarafından ısrail Parlamentosunda açık
landı_ Begin'in açıkladıtı plan, bugüne 
kadar ısraiı ve Mısır yönetimleri arasında 
sürdürülen lk!U görüşmelerin tesllmlyetçi 
nlteUIinl de ortaya koydu. Ancak, ABD' 
nin hlmayesinde başlatılan ayn barış 
girişimlerinin fiyaskOSU şimdiden belli 
oidu_ ısrail'in saldırganlıtıru sürdürmesi, 
Alısır yönetimlnl bile, yenıden "genei bır 
banş anlaşması" nın sözünü etmeye baş
lamak zoruda bıraktı. 

ısrail'in önerdiII banş aniaşması pla
nı, Arap toprakları üzerlndeld Israll Iş
galini yasalJaştırmayl .., Filistin halkı
nın devlet kurma hakkıru ortadan kaldır
mayı amaçlamaktadır. Plana göre, lsrall' 
In Sına 'dan çeldirnesi 5 yıllık bır süre i
çinde gerçekleşecektir. Ancak gerek çe-

"lme döneminde gerekse daha sonra, Sl
na'ya yerleştiriimiş olan ısraiı uyruklu 
nüfus lSraiI yasalarına ballı olınaya de
vam edecektir. Mısır'ın yanınadadald 
kontrolü de " stratejik gerekçeler" le SI-

nırlandırdacaktır. DiAer yandan, planını 
açıkiayan Begin, 1sraiI'ln, FilIstIn halkı
nın yaşadılı Gazze ve Batı Şeria bölge
lerlndeld hükümranlık hakkından vaz
geçmediRini blldirmlştlr. Begin'in Gazze 
ve Bıtı şarta ve bu bölgede yaşayan FI
listin halkı içIn önerdilı, bır sözde "ö
zerklikten" başka birşey deAlldir. "ö
.. rlr.lik" kavraıru, Filistin halkının yasal 
haklarının, bu arada baRınısız devletIni 
kurma hakkının reddedllınesi aniamına 
gelmektedJr. üstelik ısrail planı, her ıkı 
bölgede de ısraiı askeri varlıIının sürdü
riilmesini öngörmektedir. Sadece, aske
ri yönetimin yerine bir "sivil" yöneti
min geçirilecelinden söz edilrnektedJr. 
Siyonıst başbakan, Gazze'deki ve Batı 
Şerla'daId güvenlik hlzmetlerlnin ısra
il tarafından yilrütülmeslnl; 1ara\I'lllerln 
Batı Şeria 'da toprak edlnebıımelerinl; 
Gazze bölgesınde kurulınuş olan 1ara\1 
köylerinin ısraiı askeri blınıyesi altında 
ve 1ara\1 kanuniarına tabi olınasını da ön
gönnektedJr. ısraiı planına göre, Gazze 
.., Batı Şerla'dald Araplar (yani Filistin' 
lller) diledlkIerine göre isr;aiı yada ürdün 
yurttaşlıtını seçebileceklerdir. ısraiı 
yurttaşlılını seçenlere, diAer Israil'lller
le eşıt hak ve oianakiar tanınacaktır. 
Böylece ısraiı yönetimi, Filistin halkının 
uluaal bir topluluk olarak varlıRıru orta
dan kaldırmayı planiamaktadır. 

Siyoniat Başbakan'ın sözde Ortado
lu'da barış Için öne sürdülü bu planın, 
bır "işgal planı "ndan başka birşey olına
dıRı ortadadır. Suriye, Irak, LIbya, Ceza
yir gibi Arap ülkeleri ve Filistin Kurtu
luş örgütü, ısrail planının işgalcı nltellAi-

SBKP Merkez Korritesl Genel Sekreteri ve SSCB YIIksek Sovy.ı Preıld· 
yum 8qbrv leonId Brejnev'n önceki hafta so .... nda Pnvda Guetetlnd. ya
yanlanan demed, bOtün dllııya ka .... oyunda ımı, yankılar uyandırdı. Brej
nev'ln dernecl, dlnya barı,ının Bllçlendirilmesi yolunda Sovyetler Blrilll'n!n 
yenı bır önerisinI içeriyordu. SBKP Genel SeIcreıeri , ABD tarafından ııellıdril
dilI açıklanan nötron bombasının llretlmlnden ABD ve SSCB'nin ıwıılıldı 
olarak vazgeçmesini öneriyordu. 

Sovyetler Bırlill'nin bu yenı önerisi, Sılahlarıma yan,mın kontrol alıına 
alınması .., silahsızlanma giri,lmlerlnln koordine edilmesi yolunda aıılmış çok 
önemli bir adımdır_ Emperyalist güçler son yıllarda slı.hlanma yarı ,ını yeni
den hızlandırma yöniiıdekl girişimlerinI hızlandırml,lardır. ABD tanfından 
"kanaılı fiizelerin" (cruise fiizeleri) .., nötron bombasının geliştirilmeıi, bu gi
rişimlerin en açık d.lll1dir. Nöıron bombasının geıı,tirllmesl ABD 'de 10 yılı 
aşkın süredir kamuoyundan gizli olarak ,llrdUıillmUş, ,on 3 yılda da NATO 

ni ortaya koymu,lardır. Sovyet TASS 
ajanaı da, Begin'in planını IÇıkJaı!wın
dan annra yaptıtı yorumda, bu planın 
Mısır yönetlmln teslimlyeto da..,t eden 
nlteUIlne işaret etmlştlr. 

Mısır ve ısraiı yönetlciierlnln büWn 
Iylırıserlik çabalanna nlmen, lk! ülke 
arasında girişiien tok taranı banş aniaş
ması projesinin yenıden bır çılı:maza 
doAru Ilerledlll ortayı çıkıruştır. SBKP 
orgaru ha.da'nın beUrttlRI gibI, "aaldır
gan istekleri öylesine aşınya kaçD1l4tır 
Id, bunları Mısır bile geri çevirmek zo
runda kalmıştır." Enwr Sedat'ın KahIre' 
deld Ihanet yönetıml, lsrill'le görüşme
lerinden, dlRer Anp ülkelerine empoze 
edilebUecek bır aniaşma tasialını ortaya 
çıkanırnayacaAıru görünce, yenıden "ge
nel bır banş planı "ndan söz etmeye baş
Iam"tır. Mısır'daId bainler grubu, böyle
ce Arap dünyasında .., dünyı Ilerici ka
muoyunda yitirdiIi güvenUlrUtınI yeni
den kazanmaya çalışıruıktadır. Fakat bu 
çabalar boşunadır. Enver Sedat yöneti
mi, lhanettirin hesabını vermeden ldmsıe
yi kandıramayacaktır. 

Tek taranı banş girişimlerinin, barışı 
susayan OrtadOlU halklarına hIçbir so
mut ürün getlrmeyecellni, sosyalist illke
ler ve Ilerici Arap güçleri ötedenberi i&
rarla vurgulaıruştı. Ortadolu'da banş 
yolu üzerlndeld tek yol işaretinin göster
diRi Cenevre Banş Konferansından kaç
manın mümkün olmadılını, gelişmeler 
bır kez daha dolrulamaktadır. Tek ta
ranı banş girişimleri, sadece Arap halk
larının dikkatIni Ortadolu sorunun adlı 
ve kalıcı çözüzn yolundan uzaklaştırmak 

ve Israll 'In siiablanına ve yenı bır ıınş 
ıçın hazırlanma çabalanna zaman ka
zandırmak amacına yöneliktir. Sedal-Be
gin nörtünün bır fare bile doRuraınayact
Rı belli olmaya başlamıştır ama, Ameri
kan emperyalizmi ve slyonlltlör, Cene.
re Banş Konferansı'nı uzaklaştırarak 
OrtadoRu'daId konumlarını &üçlendinno 
olanııtını bulınuşlardır. Geric� LO
ruiacak besap bunun beubıdır_ 

Enver Begin 

Brejnev, SSCB ve ABD 'nin 

Nötron bombasından karşılıklı 

olalflk vazgeçmesini ö".." 
ıçınde yı ... &izil o .... cfelerien<iiriIrnIJdr_ Nliıron 8ınIıU PnıJIIInIn 6ya 
bunı tamından ortaya çıkınlmasından ıombu pnıjeye icarp ınIIYanIIn:r 
insan ıarafından göstıorllen yııınsal tepki, yenı sllahın mlmarlwını "nihii ... 
....... lartl,ı1nwı" adı altında manovrada bulunmak zorunda bnlcııılftır. Attı 
cak ann haftalarda NATO çewrelerinden nÖlrDn bombasıylı lIıRI IIYII.�� 
"laması ... plindlli, Belgnıd KonfennSl'nın 1amIntIannwından lo ... " 

ron ba,lıklı Lance roketleri"nln üretımı .... başlanacalı yolunda ıımerı.r: _ 
maya batlamı,ır. Bu gell,meler dünyanın yenı blr korkunç silahlarıiili yartJI
nın etili ... ıgeldlllnln haberdSı olmu,lIIr. 

Pravda muhabirinIn sorularını yanıtlayan LeoııId Brej ... v, ABD'nın .. 
NATO çevrelerlnın nötron bomba"nın llreılmi ... geçme tasanianıurı IwJd*· 
SiZ kalmasının bekl .... meyeceline dIkkati çekml,tIr _ Sovyet/er BIriiii .. di
ğer ansyalist Ilkeler, öteden beri, emperyalIst uııc.terIn lık ıannı stratoilk 
avanıajl ... elde elme çabalarının bant çabalarını baltaladıtını bellrtmlfieniir. 
Nötron bomba .. projesi de, emperyalist Dlk,lerin yenı kitle Imha .. lahlan te' 
ıı,drerek so,yalisı ülkelete kar,ı Ustünlik elde elme &irişimlerinin bır parçasın
dan b"lka birJOy dejlldir. Brejnev'ln, ABD tamından nlltreın bombuı 1IretI
mine geçıldili ıakdirde, SSCB'nln de, Sovyeı halkmın, rnııu.tIklerinln .. 
dostlarının pOllllğlni sallamak Için yenı sllahın IIretInılne baılamak zorunda 
kalacatmı belirtmesi, e"-yallzmln maaıncı &irlılmlerlnin tqıdııı feiabt 
tehlikelerini orıaya koy .... 'tur. 

Sovyetler Biriiii'nin, nötron bombasının tnıiminden ABD .. SSCB ta
rafından kal1llıklı olarak vaqeçllmesl lınırlll, sllııhIIııma yan ..... koniro .. 
den çıkmasını IInIeme yolunda dev bır Idmd ... B" IInerInIn ABD wl NATO 
tamından olumlu lcarplanıııası, yenı .. lah ıı.teriniıı � ve 
IIretImlnden vaıpçlltIIIIi yllrtllnde yenı ,.ıIpneıoıtıı kapıarıı �. SSCB' 
nın yenı önerisi, ABD 110 lli'dUrOleıı SALT ........... nde de llerleme Allant 
nwı, bakımından bOyll< önem !atlYIClkI ... NIiCrOn bonıbuınm IIndmInhi 

. yasaklanmasıııı ilitkin uluslararası bır anIqma, uıu.ı.vast lIIıkJ10nWd cılt
pekçok önemlı sorun ... çözllmllnde de olumlu rol oynayauktr_ 

Sılahlarıma yanıında eŞl�i ... .. ii_ yenı sıçrama Wııunın sanımi ... 
lulunu sosyalist ıııkılerl,. UzerIne atmaya klmse kalkıpınaı_ Nlitran bombuı 
projesinin hangi ko,ullarda ve hangi amaçlarla P/lıtlrildlllnl bıııı.t dlnya bl .. 
mekıedlr. Emperyalistlerin, sosyalist ü1k.l .... kar,ı stratejık UstIInlik elde .1-
me girişimlerinI haklı göstermek için başvurdukları bay.llamı, "Sovyet tehdi
di" masallarını öne ,ürerek, SSCB'nın y.nl b.rış girişiminIn önemInI küçllll
mey. çalışanların yürUnü gerçekler klZanacakıır. 
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YEN i SES LER YEN i KiTAPLAR 
Hilmi OSTON 

Y;wrumu yeni boyutlara ulaşıyor. Y_ """""" "" _ amaı:� 
.. Iyi iiziImlerril y ..... yapıtı.,.ı. Url'la"yoruz her p. IIZ YAŞAMAYı 
KAVGA BELLEDIK adlı şiir kitabı bunl>rdan biri. özsı; Coıkun'un bu kita· 
bı ekim ayında May Yayınevi timından yay.nlmdı. Dergilerde öteden beri il· 
giyle izlediğim ozının bu ilk kitabı oluyor. Içinde kırk kadar şiir bulunan bu 
kitap .sanıyorum kendinden çok söz ettirecek. Bu şiirler �Iir olarak ayrı bir gü. 
zelliği simıelerken asıl yazınımıı> ka,maya çobaladıkları bir başka özellik 
dana ..,.. Bu özellik de şu : Bu ıiirler ateş, borut kokusundan çok uzak. Daha 
doğrusu pilmUz devrimci mücadelesinin himmetine sığınank yazılmış şiir· 
ler değil bunlar. Gözlemleyebildiğimiz özelfığin biri bu olurken bir başka 
özellik de şurada: Kitabın adıyla kemikle",n ozamn görüşü günümüz yazını· 
nın bir geçiş dönemi y�ığını cb oruya koymilkta. Ozan s;ınıUnl erilen si· 
nıfın eline bir kavga ar>eı olarak sunarken bir başka kavganın dana savaşÇısı 
olduğunu unuttnuyor. Dizelerin ansma serpişarilen birbç işçi sözcüğü ile 
devrimci şiirler YUIIMN�lnl cb koyuyor or1.aYi. ve böyle davruıM1IMIO 
yamlgılmnı cb sergilemiş oluyor. Arm bizim en övgiiye deier bulduğumuz 
uıl yön ozanan tekniğinden kayMklanıyor. H41lk şiiri geleneğimizin durutuğu
nu U'3tnıa.yacak kadu öz şiirler IJrttmjş. Halkına sesleniricen onun tüm gele
neklerini kullanank girişmiş bu kavgaya. Bir başka deyişle halkın duygu, dü
şün'" ve kar>rlılığından başka yabancı bir unsur yok bu şiirlerde. 

DUNYANIN 
EN .IZ YEDE 
DAYAH YMN _I 
SEl8TIN BEY 

ALTIN KIRPI 

MEHMET SEMIH'lN 
MlZAH HLKA YELERI 

DtlNY ANıN EN HAKsız YERE 
DAYAK YIYEN ADAMı 

SELAHA1TlN BEY 

GENEL DAGITlM: TEKIN YA YINEvt 

Uyandık birlikte yattığımil yerdöşeklerinden 

Anamıı 
B�cımıı 
Ve karımızia 
Bastık glrtlaA",a yenilginin 
Tüzesiz bir düzen ortasında 
Attık yllr<ğimizden kemikle",n korkuyu 
Omuz ""rdik ku"" kavplJllll 

KavpmlZ 
YaAmalanmll Ulkemlzin onuru 
Tel dolaplann bereketi 
Yer sofnIanmozdo so .... n 
Kuru dudaklann suya Ilzlerri 

Yuk>rlda alıntıladığımlZ şiir özgür Coıkun ıiirinin ıipik örneklerinden 
biri. Toplumur, özlemini dile getirirken görülüyor ki TUrk halkının tüm yajml 
çizgileri de çiziliyor. Tek od� sorunu, yerdöşekle", teldolaplar, yersomları 
onun şiirlerine kolaylıkla girip şiirin önemli unsurlarından biri olup çıkıyor. 

Başıboş bırakılan kitlelerin yoz burjuva kültiiriöıe yem olabileceklerini 
çok iyi bilen özsı; Coşkun şiirleriyle bu konuda da önlemler getirmekte ve 
bu tavır şiirle uğraşan kiıilere sağlıklı örnekler olabilmekte. örneklersek: 

Kurak bozkırl.,.ı 
Yoksul düşlerin 
Çiçeklerı korur olduk 
Sevdirdik her tür10 savaşımızı avratlarımıu 
SeYdamıı yüreğimizle omuz omuZLo_ 

liginç bulduğumuz bir başka özellik daha ..,. özgür Coıkun'un ıiirle. 
rinde. Buı ozınl.,.lmlZ diyalektiği doğrulamay. çab.larlar yuıtlarında. Oysa 
kı diyalektik za'en kendi kendini doğrulomış'ır yeterln",. Bizim diyalektik. 
ten yorarlanaQğımlZ yönler baıkadır. Bunu da özgUr Coıkun kolaylıkı. ya· 
pabilmekte. Şiirlerinin yapısı diyalektik akışa uygun bir biçimde akışmakta. 
Yinelemeler yok. Varsa da çok az. Her dize yenı imgelemleri .. yenı sorun· 
ları yart5ıtmakta. 

Our AbdUIkadir Bulu,'un bir sözU vardır. Der kı "Bır sana'çı değerlen. 
dirilecekse yaş.dığı uman bölümU içinde değerini bulmalı". Bu sözUn doğru· 
luğuna Inanıyorum ve Özgür Coşkun için olduğu kadar bunun 'Om sanatçılar 
için geçerli olmasını diliyorum. Oret/ldiği zaman içinde bir iılevi olsun diye 
Dretilir sana, yapıtlan. z...nanında işlevini yerine getiremeyen bir yapıtın çok 
sonraları değerini bulması bir büyli: eksikliktir. Ne var ki glInümüzde çeşitli 
nedenlerı. bu sorun gözardı edilmekte. özellikle de öznel nedenler etkin ol· 
maJCU bu konuda. YiIlınımızda. etkin olan burjuva dQşlk1cesi ye onun olanak
ları kimin yüceltileceğini ve kimin yerile"'ğini kendi sınıf,,1 çıkarları doğrul· 
tusunda planlamalcta ve uygulamaktl. Toplumda hiçbir Iılevi olomayacak 
nice yapıtın yankıları ısr.ırla siirdüriillirken "" böylesi yapıtlar ödillendirilir· 
ken gerçekten değerli yapıtlar bilinçli olarak gö .... dı edilmek'e. 

YUUrıda sıraladığımız sorunlar ilk kitapl. y.yın yaşamın. girmiı kım· 
seler Için daha da net bir olgu. Pek çoğu oruya konan OrUnu dudak bUkerek 
Urşılamakta. ö�ellikle eleştirmenler. Kusurlu bulmadıkı." sürece de susma· 
yı seçmekte. Büyük bir bölümü de beklemek'e, belki de çoğunluğun vere",ğl 
kararı beklemekte. Yalnız bu konuda hakkını hemen teslim e'memlz gereken 
biri ..,. ki; kitap kıymeti bilen biri "" ne yapması gerektiğini bilen bır sosyalist 
olarak Hasan ızzettin Oinamo'yu anmadan geçmek olasılık dııı. Zaman 
zaman Vatan gazetes/ndeki değerlendirmelerini okuyoruz "" bu konuda uğraş 
.. ren klıilere iyi bir örnek olduğu kanısındaYIL 

Sonuç olank diyoruz ki Iyi ılirlerle dolu bir kitap kazanmış oldu yuı· 
nımlZ. özgür Coıkun'un geleceğinin çok daha iyi olaQğın. inanarak kitabını 
tUm okurtill'i salık veriyoruz. 

SVIŞTOV KENTi lOZEL ODULU 
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ŞARLO DIYOR KI: "DIKTATÖRLüKLER yıKıLıp GIDECEKTIR. HALKTAN ZORLA ALDıKLARı Güç YINE HALKıN 
EUNE GEÇECEKTIR. INSANLAR ÖLMEYI BILDIKLERI SüRECE öZGüRlüK YOK OLMAZ, OLMAYACAKTıR." 

CHARLES CHAPLI N ÖLDÜ,  ŞARLO YAŞAYACAK 
Aydın SAYMAN 

"Ben bır barış kışkırtıclSıyım ... 
,
. 

1949'da "Amerikan A1eyhtan Fa· 
aUyetlerl Arqtırma Komisyonu" tara· 
fından IIdnd kez Ifade vermeye ça#nldı· 
�mda bu cevabı göndermlştl Cbapllc: 
''Ben bır banş kıŞkırtıcısıyım ..... 

S1nemanm saYılı biiyük sanatçıla· 
nndan biriydi. Cervantes, Dostoyevsld, 
Toı.toy gıbı sanatçılann edebiyatta, tl· 
yatroda, genel olarak sanat alarunda 
kapaadıklan yerin slnemadald karşılıkla. 
nnı araraak, ilk aklımı .. gelecek Iıimier· 
den biri olacak Cbaplin. 

Kuşkusuz sosyalist bır sanatÇı de· 
�Udl. Ama sosyalizme yönellktl 18D8tL 
Anti·faşlst, antl·Nazi barış ve özgürlük 
yanlısı; kapitaUzmln, buıjuvazinln tüm 
de�erlerlnln acımasız eleştlrldslydl. Bu 
nedenle uzun süre burjuvazi tarafından 
"komünistlikle" , "kızdlıkla" suçlandL 
McCartby'dlerln soruşturmalanna, bur· 
juva baSlDJDln hakaretlerine uen,dl.Am.e
rlka'dan ayrdmak, ABD vatandaşb�m· 
dan çıkmak zorunda kaldL Yalnızca 
filmleriyle deRlI, önemll olaylarda her 
zaman demokrasıden yana çıkmuıyla 
da şimşekleri üzerıne çekti. İklnd Dün· 
ya Savaşı sırasında Nazi ordularmm So.· 
yetler'e saldırması üzerıne tiim dünyayı 
Almanya 'ya karŞı Iklnd bır cephe aça· 
rak Sovyetler'I desteklemeye ç�ırınası, 
antl.faşlst Alman bestedSı Hans Elsler'in 
ABD'den Ihracma karşı Çıkması özelllk· 
le batırlanablllr. 

Sinema kapitalizmle blrllkte gellş. 
tl, yaygmlaştı. Cbaplln de sinemayla bır· 
LIkIe geUşt!. Birkaç bobinlik kısa filmler· 
deki güldürme amacı daba a�ır basan 
Şorlo, giderek derın ve acı bır mlzab 

duygulUYIa olgunlaştı, toplumsallaştı. 
"AıırI Zamanlar · Modem TImes"da,pm. 
letaryayı, taylorlzml eleştirerek ve ya· 
bancılaşmayı dile getirerek yansıttı. 
"Şario Askerde"de savaşa karşı çıktı. 
"Şario Diktatör · Tbe Gr .. t Dlctator" 
de Nazizme cephe aldı. "Monsleur Ver· 
doux"dı burjuvazlye en önemü saldırı
Iannı yaptı. 

Cbaplin'ln sanatının büyük ölçüde 
pandomlme dayanınuıı sesli sinema lle 
çelişti. Buna ra�men, .. sı çok ölçüm bl· 
çlmde kullanarak fibn yapmaya de.am 
etti. 1957'de "New York'taBir Kral"dan 
sonra uzunca bır süre film yapmadl.1966' 
da başarısız "Hong-Kong 'lu Kontes" IOD 
filmi oldu. 

öliimü, sanahmn, filmlerinın yeni. 
den gündeme getirıbnesine, Cbaplln'ın 
yenıden keşfedilmesine yolaçacaRa ben· 
zer. Hakkında yüzlerce kitap yazdllWl' 
na raRmen buna Ihtiyaç vardır. Biz, ya· 
zunızı, Chıplln üzerine yazılmış birkaç 
deRerlendlrme ve Chaplln'den alıntılarla 
bltlrellrn: 

UMBERTO BARBARO : " ( ... ) 
Flimlerinin her birinde yenı motlfier ve 
yenı bır etkililik yolu bulan Şarlo 'nun 
sanatçı olarak kuvveti', burjuva toplu
munu eleştirmesi ve muhkum etmesldir .. 
Kuşkusuz Şarlo'nun sıoırlara var, öteden 
beri. Ve Ilk filmlerinden beri de aynıdır 
bu smırlar. Bu sınırlar Şarlo 'nun bireyci 
anarşist yapısından ileri gelmektedir. 
öyle bır düşünce yapısı kı, toplum haya· 
tının saçmalıklannı ve dramatik adalet· 
ııIzllklerlnl göstermeye, kınamaya götür· 
dU� halde, burıların Içinden çıkmanın, 
kurtubnanın yollannı aynı açıklıkta gör· 
me olanaımı vermez." 

ALEXANDRE LEITES: "( ... ) Be· 
Urli bır durumda, bır 18D8tçının hem Iç· 

CHAPL/N'/N OLUMU. SANATlNlN. F/LMLER/N/N YEN/DEN GUNDEME GET/R/LMES/NE. CHAPLIN 'IN YEN/. 
DEN KEŞFED/LMES/NE YOLACACA(JA BENZER. HAKKINDA YUZLERCE K/TAP YAZILMASlNA RA(JMEN 
BUNA /HT/YAC VARDıR. 

ten gelen yurtsever atılırnma gözlemek, 
hem de aynı zamanda sanat tutumunu 
acı ve uyuşmaz bır biçimde eleştirmek 
elde mıdır? Bu yalnız elde de�II, ayrıca 
gereklidir de. Gerçekten de onun sanat 
alanındaki tutumu, davranışları, ona 
karşı çıkanlar tarafından, sanatı yarala· 
yabllecek, gelişme ıçın çarpışanlann bl· 
lincini sulandırabilecek bır etken olarak 
gösterilmekte, &Ömüriilmektedlr. Böyle 
yaratıcı bır &üreç, sanatın soylu amaçla· 
nyla çelişme durumunda ola�ından 
sanatçıyı suskunlu�a zorlayacak, balk· 
tan uzaklaştıracaktır. Ne vııkl sanat ala
nmda Cbaplln'ln de dedlRl gıbı kitlelerle 
tem .. ı yttlrmek en önemli şeyt yttlrmek 
demektir. " 

CHARLES CHAPLIN :(Iklnci Dün· 
ya Savaşı Almanya '" Içln) "Beni duyma 
olana�ı olanlara diyorum kı: Umutsuzlu· 
�a dilşmeytnlz. Ozerlnlze çöken bela, 
vahşi bır lştlbanın ve Insanın gelişmesi 

----- -- -- --- -_._._---

yönünden kaygılananlarm duyduklan 
acılann ıonucundan başka birşey deRiı
dır. tosanların klnl geçecek, diktatörlük· 
ler yıkdıp gidecektir. Ve halktan zorla 
aldıkları güç ytne halkın ellne geçecek. 
tır. Insanlar ölmeyi bildikleri SÜlece öz· 
gürlük: yok olmaz, olmayacaktıı. 'i 

CHARLES CHAPUN: (Alman sal· 
dmandan sonra Sovyetler ıçın) "Rusya 
sırtmı duvara vererek savaşmaktadır. lt· 
tUakm en sallam savunmasıdır bu du
var. Llbya'yı savunduk ve kaybettik. Gl· 
rlt 'I savunduk ve kaybettik. Flliplnler'l 
ve Pasifikın ötekl adalannı savunduk ve 
kaybettik. Ama Rusya'yı, demokrasinin 
son savunma hattmı kaybetmek tehlike
sını göze alamayız." 

CHARLES CHAPLIN: (Holly. 
wood sinema düzenl ıçın) ·· .. .80n fibnbn 
M. Verdoux'nun bazı Amerikan &inerna· 
Iannda ve özellikle New.York'ta nasd 
karşılandı�mı blllyorlUnuz. Bazı çatlak 

seslerin beni "komünist" ve "Amerıkan 
aleyhtan" olarak nitelediRini blllyorlU' 
nuz. Bütün bunlar sadece herkes gıbı dü
şünmek Istemedl�lm ıçın, Hollywood' 
un güçlÜ efendileri her hoşlanmadıklan . 
klm",yt sardışı edeblleceklerlne lnandık· 
lan ıçın. Ama pek yakında bu bayallerı· 
ni yttlrecekler ve bazı gerçeklerin bllln· 
elne v8lacaklanhr. 

'1şte açıkça söyliiyorum. Ben, 
Charles Chaplln, Hollywood 'un can çe· 
kıştıRini Iddia ediyorum. Hollywood 'un 
bır sanat olarak kabul edılen sinema ala· 
nında yapabileceRi birşey yoktur. Holly. 
wood 'un ışı kllometrelerce boş film har· 
camaktan başka birşey deRiıdır. Şunu 
da ekleyeblllrlm. Bu kentte, tutumunu 
bütün ötekilere uydurmayı kabul etme· 
yen birinin, !Ilm sanaytının bilyük Iş 
adamlarınca düzenlenen kurallara karşı 
çıkma ylireklili�lnI gösterecek bır öncü 
nltellRlnde bile olsa, başan kazanma ola· 
na�ı yoktur." 
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Önder Şenyapılı Yürüyüş ' ün sorulannı yanıtladı: 

BİLİNÇLİ 
OKUR, 
BASıNı 
HİZA YA 

TİRMELİDİR 
TOPLUMDAN YANA BILINEN VE OKUNAN BAZI GAZETELER. GAZE· 

TENIN ILK VE VAZGEÇiLMEZ ILKESI oLAN "HABER VERMEK" VE 
HABERI "ooGRU. NESNEL OLARAK VERMEK" ILKESINI BILE çlG. 
NEDlLER. DESTEKLENEN PARTI NIN DOŞT()l';O YANıLGıLAR, YAPTı· 
Gı YANlıŞLARıN GIZLENMESINDE ÇALıŞıLDı' YAN lı ŞLAR. YANIL· 
GlLAR SAVUNULDU. BU SAVUNMALAR TOPLUMDAN YANA DIYE 
BILINEN GAZETE MENSUPLARıNDAN BIR BöLOGONON "TOPLUM· 
DAN YANA MILLETVEKILLERI" OLARAK PARLAMENTOYA GIRME· 
SINI i SAGLADI BELKI AMA, OKUYUCULAROLUP BITENLERI DE· 
GERLENDI RMEKTE YANILDıLAR 

"1970 leri n Başında Türk B"ını"nı 
incelemiştiniL 

1978"on başında Tlk1< ıı...nı nasıl 
bir görünüm veriyor? 

Temelde önemlı bır deli ..... yok. Buında temel 
deRi,,,," 1950 yılında olmu,tu. O yıllarda tuttunılan 
çIzg1 liird\lriiüyor. NodIr o çızgı diye saracak olu .. · 

DIZ. ,öyle özeUe","k olanaklı: özelllkle tüketim maJo 
ları ve bunlaıa hallı IıImıeUed pazarlamakta kunaru· 
lacak. ,eni, Yılınıara ulaşabilen ve yıaınlan tükettme 
özendiren bum orgaıılan &eIl4tirnıek arnaçlanıruştı 
1950'U y� . çarpık bır kapltaJlJtle,me sürecini 
ta_yıa araçlardan biri olarak biçim .. ıildl yazılı 
baan organlanııa. 19701er1n başına ıellndlllnde. ııı· 
derek çok daha önce. baan orgaıılan amaçllOln klm· 
UIII kazanmı,laıdı. Bu bakımdan. 1978 yılına girdilii· 
miz şu günlerde. bunın bu klmlltinde bır te .... i d� 
RlŞıkllk olmadl demek Cereklyor. Hala IÔtÜ edUen 
Iı.ImllRlni koruyor. 

Temelde değiıikiik olmadı ilm" 
buı değişimlerden soz .çm. ol ..... ğı 

v1r demek i..ıyonunllZ gibi1_. 

Evet, öyle demoye ıetlriyorum. Şöyle açıklam .. 
yı çalltlyım: 1950 yılında buın organlarırun bır 
pa:zarlama aracı olarak kıınınıJmıgn. olanak sallıyı. 
cü çeld-düzen önlemleri alındı dedim ya. elboUe Ilk 
ulrq gazetelerin kendilerini p ..... 1amaJan sorunun 
çözmek Için gösterildi. Gazeteler önce kendllerlnl pa
zarlıdılar. ThrkIye'de ürelilen Ilk tüketim malı nedır 
diye son.rsaııız bana. duraksarrıadan. "gazeteler" yaru. 
tını veririm size. Zaman zaman darb<>eozl .. ı glrilmedl 
deRlI bu pa:zarlama r;aJıasnda. Darbolozlar. ,_Wl<. 
le, dar CetirU , .. yoksul okuyuculann umuUarını kötü
ye kullanma omel!l diye aıulabU_k bır yoUa. kupon 
kesip biriktirenle ... kur'ı çekerek " .  anba, çetltU 
dıyaruklı luketim ınaJ\an, para, vb. IDDalanlar daeıt. 
mak yoluyla .Uatıla&eldi. Ama. büyUk bunalımlardan 
bir yenlıine 1977 yılı içerisinde dÜfiidü, Görünllr ne· 
deni ueıt lIyatlarına yapılan yiikaek zam. Kalıda yı. 
pılan zam gazete ııtlli lIy.llOI yansıdı. 150 kuruıtan 
250 kuruıı çıkta. Yiızde 67 oraıundak1 bu lIyll ari"ı 

okuyuculann Iklnd, üçüncü gazetelerını bırakmaJarına 
yol açtı. Böylece. tUm basın organlarının nel .. 1,,1 .. 
nnda düşmeler oldu. Hepsi bır anıntı geçirdi. örnek 
.... yim: Geçililimiı batta pazartesi günU ''MUUyet' 
ten Mektup"ta, .dlieçen gazetenin aralık ayı başında 
lIyal mlliından öneeld sil" düzeyıne yaldaştıaı muş· 
tulıınıyor; "tlraj kaybının bır buçuk ıy kadar kısa sü· 
�e glderUmesl rastlıınmaylO. beklenmeyen bır olay" 
o!arlk nltelenlyoniu. Vartayı ıUatamayanlıır ç<>eun. 
lukta. � kaçmamışdır. ,ene bır "köşeyl döndU· 
recek" Iknmlyeler Curyuı kapı..:ı ortalılı. Kısacası. 
1977 �I lçedslnde bıısııı organlan blke. dahı kendı· 
ledn pazarlamak ıçın y<>eun çaba ıöstermek zorunda 
kaldılar. Dolayısıyle. okuyucuya çeldd gelecek. raklp
lerlnden aynmiı özellikler edinmeye ö .. n gösterdiler. 

Içeriklerinde de değişme oldu 
.nl .... ıoı çıkarıabilır miyiz 

bu sözlerinizden? 

Elbette. Kökende. basının 1977 y�dı düşıuRu 
bunalımın bellrtUed daha önoeled ,özlenaıeye baı' 
ıaıru,tı. Kalıl !iyatlanna yıp�ıo zam ıorununun su 
yüzeyine çıkmasını çabuklaştırdı. Biraz ônce kal iI 
zammıru ,obunalımJ..n cörünilr nedeni" dlye nitelemem 
bu yüzdendı. GOrünmeym neden tse. b."nın toplum· 

i "'-ıı.meye ıyak uyduraı:ıwnaııydı. Topıumdakl 
deRl.ımleıln liIlzJendlrdllll yenı özlemleri doyurucu 
y.yım poUUkaIan leU,tlrUemedl. ToplUmdi beliren 
yenı ısteklere kıYlllOdan kıı.eslnden kaı1�ık verilmek· 
le köprünün ceçüeblleeoRi sınıldL Ama. 1970'lerln or· 
IIlanna coUncilRinde Içerikte de deıı.ıkllk yapmak 
zorunlulu açık seçik duyumattı kendini. örnek ve. 
reylm: Kurucusunun koyduRu bır temel ilkeye CÖ"'. 
sıyCaJannda Imzalı YlZıyl yer .ermeye çok satı,1ı p. 
zetelerden bld, ıdmı dı vereUm. Hürrlyel bile Imzalı 
ylZ�lA. yorumlara yer vermeye başladı. Toplumun 
ana ıorunlanna eRilen kıı.eler düzenlendiRI cör\ildü. 
Bızı renkli resimli gazeteler "dddi" haberlerin yer al. 
dıaı cımıiik ekler yıYımlarnayl koyuldular. 

Anlattlğınıı önlemlerin ılınmullU karşın 
gene de bUlUlım. girilmesini 

nud .çıklıyorsunu,l 
Şöyle: lçerikte deıııtllı.llk yıp�ı yapılııwuıa 

....... cerçek anlamda toplum çıkarlarını &özeten bır 

poUtlka benlmsenmedl kl ... Gazete yürürlükteld 
Sıstem ıçerısınde ııaai bır Idmllk taşıması gerektllllnl 
çok ıyı beUeml,tI. Bu Idmll!l zedelemeyecek ölçüde 
ödUo veriUyor. öteld bır anlalıml .. lçerlkteld delil· 
şimieri " ödUo" o!arlk benlmse .. k, bunların ölçüsü, 
deııışlkllklerln nlleUIII. sI&tem Içerisinde basın organ· 
ianna yüklenen Işlevi boz ..... y.cak bır IItlz1lk1e bellr· 
lenlyor. Görüşmemizin başınd •• temelde bır delil ,me· 
nın olmadıaını vurgulamaklald gUdelllm böyle bır tu· 
tumun varııaından ölüri(ydü. 

Bu durumd. buın orpnlMmın 
başarılı olaGOAınl beklemek 

gerekmiyor mu? 

"Başarı"yı ölçmekteki ölçül ya d. ölçütlere batlı 
sorunuzun yanıtı. YUrürlUkt..1d Sıstem Içerıldnde ·'ba· 
,an" ölçüıu yapılan 'ış"len en yüksek kazanci .. ala· 
yabllmek. Kazanç çizgisinin sürekli olarak yliksetme. 
Sı. Dur&tan bır kazanç düzeyi her ledınael kurulu, gl. 
bl berhangl bır basın ,Iıketl ıçın de başarısızlık gösıer· 
gesi. Dolayısıyle. toplum yaşanlısına. toplulll5&l deaı· 
ş1me katkısı olumsuz da olsa. sat"ı sürekli o!arlk ar· 
tan ve bır reklam aracı olarak lliketlm malları ve hız. 
metleri ıçın iıarearuın paralardan. reklam giderlerin. 
den en yUksek ya da yUksekçe paylar alabUen bır ga. 
zele. IiJtemln koydutu ve koruduau kurallar açısın· 
dan başanlı sıyılınair. gereidr. Ama. bır öteld dUoya 
lörüşÜYle. toplum yararı gözeıııerek. toplum yararı 
ön plana aJmarak yapılacak deRerlendlrmeler. doaal. 
1ıkIa. 'iüık Basınını ''başanlı'' görmeyi ve göstermeyi 
enıeUeyecek. Wnd tür deaerıendlrmeler ıçın kulla· 
nıIacak ölçüUeri, bugün, ilzeUlkle çok sıtışlı gazelele. 
rlmIze uygulamak aıulan gazeteleri yarg�arnaya gerek 
bırakınaksızın toplum gözünde mahkum etmeye yeter. 

T oplumd.n y ..... bilinen 
pzeıelerin okuyucu"" do 

gittikçe ... lıyor? 

Iyi kı anımsattınız. Şunu bastırarak bellrteUm: 
Toplumdan yana olmanın ölçüsü ne. bır Sıyasal kuru· 
luşun koyduRu sınırlar ıçınde kalmak mı? Toplumdan 
yana tutumlanyla tanınan ve bu nedenle okunan gaze· 
�Iedmlzln tutumlan. özellikle 1977 Genel Seçimleri· 
ne gellnlrken. Ana Muhalerel Partilinin izlediRI çizgi· 
YI Izlemek oldu. Gazetenin Ilk ve vlZgeçUemez Ilkesi 
olan "baber vermek" ve "baberi doeru. nesnel o!arlk 
vermek" Ilkesi bUe çlRnendl. Partinin. desteklenen 
parlının dUştüeü yaıulaılar. yaptıaı yanlışların glzlen· 
meslne Çallli�dı. Oya. toplumdan yana olmak. ınılan 
yanılg�, lÔt konusu yanlışlan ele,tlrmeyl gerektl· 
rirdl. Eleıtlritmedl. AksIne. yantı,lar. yaıulgılar OIVU· 
nuldu. Bu savunmalar. toplumdan yana diye bilinen 
gazete mensuplarından bır böliilünün "toplumdan 
yana milletveldllerl" olarak Parlamentoya g1rıneslnl 
saRiadı belki arna.okuyucular olup bilenleri delerlen. 
dlrmekte yaıuldı. Toplumdın yana blllDon pzetele· 
dn. elbelte ,enlı okur yıaınlanna ulqıbllml4ler1ııden 
söz ediyoruz. bu wr _telerin bum .. al" ayıla· 

rını olumsuz yönde etkileyen. ı.te bu tutumlan ve 
okuycunun bu tutumu sallıklı delerlendlrmesldlr. BI· 
llnçll okurun 12 marttan sonn yöneUmI dell .. n 

"Cumhuriyen nuıi hlzay. cedrdlRI hiçbir zaman .. 
k�dan çılwılınamalı. 
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