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HASSAS DENGE 
HüKüMETi 

YOROYOŞ 
Türkjye'de y.ni bir hükümeı den.yimi baJlarnlJ bulunuyor. CHP Genel 

BaJkanl tarafından kurulan hükümetin Millet Meclisi'nden gwenoyu alacağına 
ke_n gözüyle bı.kıhyor. Böylece ülkenin pofitik gerışmesinin doğrultusu üze-
rinde. yeniden bir değerlendirme yapma g ... eği ortaya çıkıyor. 

Yeni hükiiııetin kurulmasıyla Tiö:iye'nin politik yaşamıl'dı bir dönem 

kapanmlJ. yeni bir dönem açllmlJ gibi gözükmektedir. Oysa böyı. bir değ ... • 

lendir .... yapabilmek için vakit henüz çok ... kendir. Yeni hükümetin kurulma· 

sının ve göreve bışlama.sınm uzun dönemde neden otıbilcc:eği gelişmeler şim· 

diden befirlenmiş değildir. Yeni hükümetin bugün bulunduğu yer, yeni bir dö

nemn başla"Wıç nokQs.ndan çok, yıllardı, süregelen gdşmelerin TW"kiyc'yi 

getirdiği bir kaVJak noktası .. benzemektedir. Bu kaVJak noktasından hal1li 
yöne doğru gidileceğinin iJilretlerini önümüzdeki aylar ya d. birkaç yıl vere· 
cektir. 

TUrkiy •• göıi1niql. 1974'de CHP.MSP koa6syon hükümeıinin istifasın· 
dan bu yana, g ... çekıe ise 1970'Ierin baJından beri siirek6 bir pontik bunalı· 
mın içindedir. Bu politik bUlUtım, sık sık ortıya çıkın sert hlkümeı bunalım· 
INlyla kcndisini göst.ermektedir; talat kıg � da uzun süreli hikümetlerin ku· 
rulabilmesiyle temeldeki politik bunalım orudın kalkmış olmamaktad .... 

12 Man dönemnin hükümetleri, son verme iddiasıyla ortaya atıldıkları 
politik burulıma çözüm getirernemi}. Siildece bu bunalımı daha değişik bir bi· 
çim .Ittında si6dr.-mü.şlerdir. 1973 genel seçimlerinden somki uzun hüklinet 
bunalımını iZıey.n CHP-MSP hii<Umeti de politik bunalımıancak çok kı .. bir 
süre: için giz leyebilmiştir. Birinci Milliyetçi Cephe hükUmeti, güvenoyu ullanı· 
nın iki yılı �şkın bir SÜ'"e koruniilbilmiş olmasına rağmen, Türkiye'de politik 
burulıman en ağ ... biçimler ıld ığı dönem olmuştur. 1970'Ierin başından bu 
yara her hiki.i'net kuruluşu, kendisiyle birlikte yen1 bir hükümet bunalımının 
ön koşulbrını dı YM1otmay.ı bışlamışt ... 

Bu gelişme son derece doğaidr. Hikümetlerin kuruluşu ya da yenni bir 
başkuuıa bnkm.ısı, politik bunalımların gelişmesindeki belirleyici faktör 01-
nWc:un uzaktl'. Politik bunalımların gelişmesini benrleyen ba�lıca faktör. ül

bdeki sınrfsal ve politik güçler dengt'Si. çeşitli toplumsal güçlerin izledikleri 
politikabrdr. Tii"kiye'nin içinde bulundugu ve 1970'Ierin başından bu yaılil 
sürek& omk gelişen politik buraiımın bVNğında, ülkede sınrf çeli�kileri
nin keskinle$mtsi ve emperyaliımin işbirli�çisi büyük burjuvaıinin, işçi sım· 
fının ve emelr..çi "itlelerin güçlenen niicadelt'sini, demokntik kazanımları or
umn ��ldnnı..,gerici bıslo.ı önlemleriyle durdurma Çabısı yatmakurJr. 

Buyti.. burjuvuinin gerici, faşiımi hedef alan poliı ika sı, sanrfsal ve poli
ıik çelişkilerin anan bir hızl.ı �eslJ nlt�,es.ine . ül�enin gündeminde�i ekono. 
miL. ve toplumgl sorunların sureı..li olarak da lu da ağ .. la�ma.sına yol a

'
çmışı ır 

Çeşiıli hti..lIl1n denemeleri,her ge�n gün daha Ji)ır bir biçimde dayatan �o
nom� vf loplumSilI sorunlara i .. -ec.Ii çuzumlrr lıulma amınylz )'ola çl�ml�13r. 
dil' Anc;ıl.. gerici, fışin guçlerlr işçi sınıfı \e emekçi �itlclcr, demOMaıik guç
ler ar.u.ındaı..i {.ıtışmanın. )UmUşilmaı.. bir �an.ı, s.ureJ..rı olJ.r.l� daha �eslo.in bi. 
ç

. imler ıl�ı, oli:,r e lononiı.. \(' ıoplumgl sorunlara i\f'di çoıumler hul ina glri�ml(J'inı her defasınd .. boş.ı çıh.ıtnııştır. 

1961'den bu )'ıN Tu",i)c'nin cırihi, i�çi sınıfının \C CIIK'hçi I..it lclcrın 
muudtltsinin H' urgutlcnmesinin daha ileri bo.,'utl.ır.ı uIJ�I'\J\IN t.Jnı� 
olmuştur Turl..i)e 11çi sınıfının )Cndi�J.I \e puliti� orı;utltnn ('Sol 1961\len 
SOIY,) )cni bir iş..ırnıp ulJ�nll�tD'" I�çi sınıfının iltflCl scnclil-...ıl \t' pulitiı.. ha. 

r.ketinin gtnJip güçlenmesi. diğ .... mekçi kitı.lerin d •• mp<ry.ınzme v. t� 
k.ld bUyük sermay. <g.m.nnğine WJI mücad.led. y ... alm..,nı hlZlondl'mll' 
tl". D.mokratik toplum .. 1 muhalefet daha g.niJ kitı.leri. y ... yeni toplum .. 1 
v. po6tik güçleri içine alar.ık g.lişip gllçlenmiJrlr. 

Bu g.6Jmel .... Türkiy. kapitanuninin yapl .. 1 bunalımmın. ve yap",,1 

bunalımla içiçe g.çen konjonktür.1 bunalımlilrın sınıf ç.6Jkilerini hızla k.s
kinlOJtirdiği bir ortamda g ... ç.kl.yriJrlr. Tek.ld bUyük burjuvazi •• konomik 
buralımları uzaSdaşt ... manın tek yolu obırak, bunalımın faturasını işçi ve 
.mekçi kitl.I .... ödetebilmek için. gitgid. daha çok. iJçi sınıfının v •• mekçl 
kitl.ı ... in demokratik kaunımlarını ortadan kaldrmaya. onlar .. taleplerini h· 
şin baskı yönt.ml<riyle .. mey. yönelmiJlir. Bugüne kadar s.len politik 
bunalımın t.melind.ki otııu budur. 

Tekelci büyük sermayenin kum.ında.sındaki f-aşizme tl'manmı politika· 
SI"1n birinci evresi, 12 MiIf1't30 önceki AP iktidarları dönemidir. 12 Mart dö
nemi. kendisinden önceki AP iktidMIiil"I döneminin bir karŞıtı OIITW1lIŞ, $ilde
ce hşist bir diktatörlük yaratma giriJiminin değişik bir üniforma "-I<OSlnda 
sürdürülmesi olmuştur. 1971 öncesi AP iktidarlarının politiku., bir yı ndan re
jimin kiıleleri yanıltmaya yönenk burjuva d.mokraıik dlJ görünllJUnü koruya. 
rak bm. ye terör aygnın. güçlendirmeye ve demokriltik güçleri sindirmeye; 
diğer yandan da bu önlemleri haklı gösterebilmek için bir "anarJi" ve "komU· 
nizm tehlikesi" korkutmıcuı yanımıya dayanıyordu. Bu politika, işçi sınıfı
nı ve demokratik güçleri sindirememş, gericilik güçleri ile demokrasi gUçleri 
.rasınd.ki karJglığl daha d. keskinlOJtirmiJlir. AP'nin fOJin bir baskı rejimini 
mtşrula.şt .. ma girişimleri, sonuca ula.şmak bir yaRI, geniş kitlelerin gözünde 
büyük sermaye iktidarının meşruiyetini orudan kakf .. maya başlamıştı'. 12 

Mart, ülkeyi faşistleştirme politikasının, parlamento dışı devlet güçlerinin 
"milli" ve "sınıflar ve partiler üstü" göruniiııünün derNIojik sis perdesi arka
smda ve böylece daha açık ve sistemli bir biçimde siirdünadüğU bir dönemi 
baJlaımIJl�. 

Ancak. 12 Mart da g ... icilik güçı ... inin demokrasi gllçleri Ilıerindeki lı· 
ferini sağlayamamışt ır . 12 Mart dönemi, işçi sınrfının � emekçi kitlelerin mJ
cadelesiri v. örgütlenmesini bir ölçUde yavOJlatabilmiJ" d •• d.mokratik hak 
ve özgürlüklerine sahip çıkma bilindnin kitlelerde daha derin kökltı' siirTW" 
nın önüne geçememiştir. 12 Mart, bir sis perdesi olarak kullanılan görünürde
ki hedefine, "anarşiyi durdurma" hedefine bir ölçüde ulaşabilmişte de, emek
çi kitleler gözunde meşruluğunu kanrtlayamamışt ... Kuşkusuz 12 MiiI't döne-
minde egemen sınıflar onemli ekonomik ve politik kazançlar elde etmişlerdir. 
Faka ı işç i  slnrflO! ve eme�çi kitleleri sınıf niicadeles; bilinanden uzun bir dö
nem için uzaklaşıırmayı, onları faşist bir demagojinin etkisi altını almayı, de
mokrasi sanarında UlIJ�m;ıCt 'ii limleri tgemen kılmayı başanımarruşlardl'. 
1973 genel seçimlerinin yapı lması \e bu seçimltl'in say�gi sonuçları, 12 Mvı' 
ın gerçek amacına ulaşamadığını ortaya koymuştur. 1973 seçimlerinden son
ra, Turkiye'yi f3�istleşt irme planlarının tekelci büyuk sD'"maye ıçISJndan gDn. 
(('Ili Hi �a�bolrmmlşt ır . 

\lilliynçi C('plı�'nin olu�turulm.uı "'e 1975'te iktidara gelmesi, Türkiye' 
)i f,.l�lstl('$1irme poli[j�sının )Crıi bir J$amı.sı olmuştur. Gerid güçler, Milli· 
� L1� i Ccphc'� i urt.Jya çıkJrJhill11e� \'c i"'ticJar olabilmesi için gerekli polilik 
<.JC'St�i ) JrJuhilO1C� için, uıı...ed�ki politik guçler dengesini sonuRl kadır 1«· 
mi�lcr, polıtiı.. 1ıJfl;ır JrJsımJaJ..i k utupla,mayı �n Iı.eskin noktısIN Çılw"mlt" 
brdır 
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Milliyetçi Cephe'nin faşizme trmanma politikası, 12 "lart öncesi AP 
iktidarlarını" politikasından, 12 Mart dönemi iktidarlarının politikasının bir 
devamı niteliğinde olmuştur. Milliyetçi Cephe topluluğu, bu kez, faşist baskı 
ve teröri.i devtet aygrtmın otoritesine sağınanık sürdürmenin 12 Mart döne
minde kazandığı varsayılan "meşruiyet'e dayanarak kendisini kabul ettirrneyi 
denemiştir. Millyetçi Cephe, üç yıla yaklaşan iktidarı boyunca, yine 12 Mart 
döneminde meşrulaştrılmaya çalışılan bir silahı, antikolT'iiniımi J kendisine 
mal ederek faşizme t .. manmayı sürdünneye çalışmıştır. MHP'nin sokak terö
rünün, AP ile MHP'nin elele yüriitttüğü devlet aygrtını faşistleştirme politi
kasının, koyu bir milliyetçilik ve antikoniinizm perdesi ı.r1casmda meşruluk 
kazanacağı hesaplanmıştır. 

Milliyetçi Cephe bu hesaplarında bir takım geçersiz varsaYJmlardan ha
reket etmi�ir. Milliyetçi Cephe'nin dayandığı varsayımlar, faşizmin iktidara 
tırmanmasınm geleneksel şemasını" en basit varsayımlarıdr. Buragöre, milli
yetçilik ve antikorrunizm ideolojisi arkasına gizlenmiş, bir yandan devtet ay
grtına bir yandan da sivil faşist örgütlenmelere dayaran faşist terör politikası, 
işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin mücadele ve örgütlenmesini geriletebilecek; 
böylece ekonomik buralımın faturasını emekçi kitlelere ödetebilmek için el
verişli koşullar yaratılacak. emperyalizmin ve tekelci büyük burjuvazinin is· 
tekleri yerine getirilebilecek, güçlü bir iktidar görünümü ah:ında emperyaliztfı
le pazarlığa oturarak dış ilişkilerdeki sorunların üstesinden geinebilecektir. 
Milliyetçi Cephe'nin üç yıla yaklaşan deneyimi, bu varsayımların geçerliliğini 
ortaya koyamamıştır. 

Buna şaşmamak gerekir. Sınıf milcadelesi tarihinin vardığı der.ler, fa· 
şizmin iktidara tırmanma sürecinin her zaman tek yönlü işlemediğini göster
mektedir. Faşist baskı ve terör politikasının, görece kısa ve uzun dönemle.
için yarattığı, birbiriyle çelişen sonuçları vardı'. 

Faşist baskı ve terör politikası, görece uzun dönemde, işçi ve emekçi 
kitlelerin gitgide daha geniş kesimlerinin sınıf mücadelesinden uzaklaştırılma
sı. paniğe ve yılgınlığa sürüklenmesi, faşist demagojinin etkisine hazır hale ge
tirilmesi yönünde etkide bulunur. Faşist diktatörlük için elverişli koşulları ya
ratan budur. Fakat faşist terör politikası, aynı zamanda, işçi ve emekçi kitle
lerin politik bakımdan en aktif kesimlerinin mücadeleciliğinin bilenmesi, kitle
lere önderlik edebilen politik güçlerin etkinliğinin artması, demokrasi safların
daki kararlılık eğilimlerinin sağ uzlaşmacı eğilimlerden daha büyük bir hızla 
ayrışması yönünde de etkide bulunur. Birinci yöndeki gelişmenin, karşrt yön
deki süreci. güçler dengesinde tersine bir gelişmeye yol açmayacak kadar kısa 
bir süre içinde yenmesi ve etkisiz hale getirmesi, faşist baskı ve terör politika
sının geçerli olabilmesinin başlıca koşuludur. Aksi takdirde, işçi sınıfının ve 
emekçi kitlelerin mücadelesini kontrol altına sokabilecek başka yöntemlerin 
gündeme getirilmesi kaçınılmaz olur. . 

Milliyetçi Cephe'nin iktidardan uzaklaştırılmasında ağırlıklı rolü oyna
yan faktör, kuşkusuz tekelci büyük sermayenin insiyatifi olmuştur. Türkiye' 
de işçi sınıfı ve müttefikleri, Milliyetçi Cephe'nin yerini, bağımsızlık ve de'" 
mokrasi yönünde köklü toplumsal dönüşümleri başlatabilecek, sosyalizme 
giden yolları açacak bir iktidarın alınmasını sağlayabilecek örgütlülük ve mü
cadele düzeyine ulaşabilmiş değillerdir. Fakat bu, Milliyetçi Cephe'nin ikti· 
dardan dUıürülmesinde işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin mücadelesinin rol 
oynamad!Aı anlamına kesinlikle gelmemelidir, Tam tersine, �.liııiyctçi Cephe' 
nin çözüli4> dağılması, işçi sınıfının ve müttefiklerinin, onlara önderlik eden 
bilimsel sosyalist hareketin ve diğer demokratik güçlerin, Milliyetçi Cephe' 
nin faşist tertiplerine geçit vermeyen direnişlerinin sonucu olmuştur. Tekel· 
ci büyük burjuvazinin, Milliyetçi Cephe'nin yerin.: yeni bir hükümet almaşığı 
aramak zorunda kalışında, Milliyetçi Cephe'nin faşizme tırmanma politikası
nın hedefine ulaşamaması asıl rolü oynamıştır. 

Milliyetçi Cephe'nin üç yıllık iktidarı boyunca, işçi sınıfının ve emekçi 
kitlelerin mücadele ve örgütlenmesinin durdurulamadığı;demokratik taleplere 
gi18ide daha geniş kitleler tarafından sahip çıkıldığ·ı; işçi ve emekçi kitlelerin 
öndi kesimlerinin mücadeleciliğinin arttığı; bilimsel sosyalist politik hareketin 
bütün engellemeleri aşarak hızla geli�iği görülmüştür. Milliyetçi Cephe'nin 
politikası, gerici güçlere kalıcı mevziler kazandırıp demokrasi saflarını geriye 
itememiş, tersine bu iki karşrt kanat aras�nd�ki kutuplaşmanın daha da kes
kinleşme.ine yol açmı�ır. Bir yandan. ekonomik bunalım giderek daha daya· 

nılmaz boyutlar almış, diğer yandan faşizme trmanma politibsmuı keskjn
leştirdiği sınıfsal. toplumsal ve politik çelişkiler ekooomik bURllımın etkiJeri
ni daha da ağırlaştırmıştır. 

5 Haziran seçimleri, toplumdaki saflar arasındaki" kutupb.şmaıvn son 
derece "hassas bir denge" noktasına ulaştığını göstermiştir. Bu koşullarda te
kelci büyük burjuvazi, söz konusu kutuplaşmayı YUm.Jşatacak, ekonomik ve 
demokratik talepleri için mücadele eden işçi sınrfına ve emekçi kitle�e yük
tenmekistenen yeni yükleri haklı gösterebilecek, toplumun temel smrfsıl güç
lerinin (hem büyülS- burjuvazinin hem de işçi ve emekçi kitlelerin) desteğine 
dayalı bir görünüm arkasında dış ilişkilerdeki bunalımı çözmeye girişebileçek 
bir hükümet biçimini aramak zorunda kalmıştır. 

Tekelci büyük sermayenin aradığı hiJ<ümet biçiminin formülü oarak, 
uzun süredir bir CHP-AP koalisyonundan söz edilmektedir. Bir CHP-AP koa
lisyonu, toplumun en geniş kesimlerinin çıkarlarının ve taleplerinin temsilcisi 
gibi görünebilecek. onların politik bakımdan en miicadeleci olan kesimlerini 
geniş yığın�dan tecrit edebilecek, sınıf niicadelesi bilinenin gelişmesini 
fren leymi lecektir . CHP-AP koalisyonunu sawnanlar, görüşlerini bu hesaplara 
dayandırmakudırlar. Ayrıca böyle bir hiJ<ümet biçimi. CHP'nin sağa kayışı", 
daha da hızlandıracak. onun işçi sınrfı ve emekçi kitlelerle olan bağlarını daha 
da zayıflatacak, böylece tekellerin CHP yönetimi üzerindeki kontrollerini sağ· 
lamla�ıracakt� . 

Ancak 5 Haziran seçimlerinden somki gelişmeler, CHP-AP koalisyonu
nun. özellikle AP'nin mevcut yönetim kadrosunun tutumu yüzünden bugün 
için olanaksız olduğunu göstermiştir. Seçimlerden som yeniden kurul�n Mil
liyetçi Cephe Hükümeti. seçimlerden önce başlayan bunalımı daha da ağırlaş. 
tırmıştır. Tekelci sermaye bu koşullarda CHP'nin ağırlığına kurulacak bir 
hil<ümet için yeşil ışık yakma yolunu seçmi ştir. 

Bugünkü hlkümete yakışan en iyi sıfat "hassas de�e" hükümetidir. Hü
kümet, gericilik güçleri ile demokrasi güçleri arasındaki kutuplaşmanın hassas 
dengesi üzerine oturtulmuştur. Bu hükümete yeşil ışık yakanların ona tamdık
ları misyon. derinleşen kutuplaşmayı yumuşatması, politik güçler arasındaki 
tehlikeli gerginliği gidermesi ve ivedi ekonomik ve toplumsalsorunların çözü
mü için elverişli koşulları yaratmısıdır. Egemen sınıflar. yeni hükümetin gele
ceği hakkında, bu misyonunu ne ölçüde gerçekleşt:irebildiğine bakarak karar 
vermeyi hesaplamaktadırlar. Bugünkü hükümetin attığı her adım, kendi gelece
ği ve kendisinden sonra ortaya çıkabilecek gelişmeler hakkında verilen bir b
rar niteliğini taşıyacaktır. 

Büyük sermayenin, yeni hükümde yön verebilmek için elinde tuttuiu 
en önemli koz, hükümetin üzerine oturtulduğu "hassas denge"dir. Büyük ser
maye. bu hassas dengeyi, hükümeti, politik kutuplaşmanın bir yanı olan de
mokrasi saflarını geriye iten, işçi ve emekçi kitleleri acil taleplerinden vazgeç
meye zorlayan, hatta demokratik hak ve özgürlüklere yeni sınırlamalar getiren 
bir yöne çevirmek için kullanmayı hesaplamaktadır. Böyle bir politikanın, fa
şist güçler tarafından yeni saldırılar için güç toplamak, faşist tertiplere meşru
luk kazandırmak için kullanılması olasılığı karşısında da hazırlıksız değildir. 
Tam tersine, demokrasi saflarının geriye itilmesinin ve geniş yığınların umut 
kırıklığına uğratılmasının, faşizm tertipleri için yaratabileceği elverişli ortam
dan zamanı gelirse yararlanmak, bugünkü hükümete yeşil ışık yakanların plan
ları arasındadır. 

Işçi sınıfı ve emekçi kitleler, tüm tutarlı demokratik güçler, emperya
lizmin ve büyük sermayenin, bugünkü hükümet eliyle demokrasi saflarını da
ğıtmak, emekçi halkı ekonomik ve demokratik taleplerinden fedakarlığa zor
lamak, bunalımın yükünü çalışan yığınların sırtına yüklemek yönündeki giri
şimierine karşı son derece uyanık olacaklardır. Söke söke elde edilmiş olan 
demokratik kazanımlardan ödün vererek, emekçi kitlelerin sınıf mücadelesin
den caydırılmak istenmesine göz yumarak, faşist tehlikenin bir adım bile 
uzaklaştırılabilmesi mümkün değildir. Faşizm ve faşizm 'tehlikesi, ancak, 
faşizmin destekçisi güçlerle her türlü uzlaşmayı reddederek emekçi halkın de
mokratik mevzilerini sürekli olarak güçlendirerek, demokrasi saflarının geniş 
ve ilkeler üzerindeki birliğini kurup sağlamlaştırarak geriletilebilir. Böylesi 
bir mücadele, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, tutarlı baiımsızlık 
ve demokrasi safları ile uzlaşmacılık arasında hiçbir bulanıklığa hoşgörii gös-

. termeksizin, uzlaşmacı"ğı saf dışı bırakmaktan çekinmeksizin sürdürülecektir. 



YENiHÜKÜMET,YENiCHP 

CHP: HiiJıiimetle birliltt, yeni moMun:ıılo7 

GeçtiRimiz yıbn ıon gUnü 218 oya 
kartı 228 lÜYenslzllk oyu Ile düşüriilen 
2. MC hükümetinin yerıne CHP Genel 
Ba,kanı BUI.nt Eceyjt 'In başkanlılında 
CHP-CGP-DP ve balımsızlardan oluşan 
hükUmet kwuldu ve ıöreve bışladı. 

GeçııCiıriz haftanın P.rşembe gUnü 
öll.yln Cumhurbaşkanına çıkan Eceyjt, 
Korutürk'ün onayını aldıktan sonn ba
kanlar kurulu listesini !Çıkladı, 

Bakanlar kurulunda 21 CHP'li, 2 
CGP'II, 1 DP'II .. 10 baRınısız bakan bu
lunuyor. Bıtbakan Eonit bu anda yeni 
deyjet bakan1ıltlanyla blrUku ''4letme
ler" ve 'Ye .. 1 YöneUmler" bakanlıRı 
aduıda yenı bak&nlıklann kunıldulunu 
da açıkladı. 

MOPTEZEL GöRONTOLER 

Yenı Bakanlar Kurulu Ustesinl onay
layan Cumhurba,kam Korutürk'ün tez· 
kere. Per,embe lünü Mmet Meclhi Ge· 
oel Kurulunda okunurken ilginç ve bur· 
Jun partileri adına bır o kadar da lıaıin 
uhneler yl..flndı. 

Blrletlme Başkanlık ed.n Memduh 
Ekti, Cumhuıba,kanlılı uz.ke",sinl 
okutacaeını bildirdi. Diyan kitlpleıin
den biri Bakanlar Kurulu nstesinl oku
INyl ba,ladl: 

- Ba,bakan BUIenI EceyjL. 
CHP su-alaruıdan alkışlar yükoeldi. 
Sın, AP'den aynlarak baRım ... grup 

oıU,tunn vf yeni hükürııetL.e eörev alan 
lJimlere erlmişti, divan katlbi okuyordu: 

. Devlel Bakanı MuıtaCa Kılıç 

- Yuuuuuuh. 
• Dnlet BAkanı Enver Akova. 
. Satılduuuu ... 
Aynı .. hnel.r balınıslZ bakanlann 

adlan okundukça unarlandı, Millet 
Meclisı ıenel kurulunda bugUne kadar 
blr çok bakanlar kurulu listea okun· 
mu,tu ama böylesi bir sahneye rasUan· 
mamı,tı. 

Burjuva Paıtlleri, temelde "savunucu
su, koruyucusu ve kollayıcısı" olduklan 
emperyalizD'in alındakl Türkly. Kapl
taHzıninin Sıyasa.l dekorunu böylesine 
"ndz" Ifadelerle renklendiriyorlanh. 

- SltıJdwul ... Yuuuuhbbh ... 
Sanayidierin, bankerlerin, büyük tüc

carlann, toprak aıalarının. yani egemen 
eüçlerin ekonomik lk'tidmm, siyasal 
motiflerle SÜIIeyen temsilcileri, adeta, 
kaynaklandıklan toplumsal yapının nü
lu. kalıdını okuyorlardı. 

Geçtleimız Pertembe gUnü böylesine 
"derin" bır anı.nu \'UI"(tUlayan seslerin 
sahipleri,I NI .. n 1975 gUnli ı. MC hü
kümeti üyelerinin ıdlan okunurken aynı 
sıralardan ''Ya,nnUlU'' diye baRının
lardı,., 

FERYADı FIGAN 

Ne olmuştu? 
CHP G.nel Başkanı BUI.nt EceyjL, II 

baelıllS ... , .. lhk durumu dolayısıyle ba
kanlık göreyj Isumey.n Oeuz Atalay'ın 
dışında 10 bakanhk verıri,tI. Mecliste 2 
sandalye sahibi CGP'lIler il., Mecli". 
uk sandalye sahibi DP'U Faruk Sükan'a 
bakanbk vermişti. Sorun buydu ... 

ÖZBAY'IN "HIZMET"LERINDEN YARARLANıLACAK �ii? 

Oi.ı$� MC gide�yak "mutemet .. idımla"nı onemli gördüAu görevfere ata· 

mayı sürdurdü. Bu ıunularda" en sonuncusu 12 Mart döneminin ıescilli 
"muhbir"erinden Ş.Cın Öıbay. 

O�y'ın, 12 Man dontminde Hukuk hkuhe-si oğre-nc:islyke-n, hocası Uğur 
A�cWpUn ' l sıkıyöne-time ihbu e-ttiği biliniyor Bilinen ba�k.ı bir şe-y daha 
vı.r. ÖLbay'ln o Larmn ki HaS işinin oğre-nciliı... olmayıp, OLtI isıihbant ·orsu. 
tu" gort'vlisi OldUKU. Daha SQnrJ 1 1\ C dOn<'nlinde Oe ... lrt InJt'stiı... r f)�lIh" 
SUnde bir işe yerltşmuiylt Can Omıy'ın poliıiı... "rengi"dt açığ.ı ç.ı...mı� olu
yordu. 

MC, bu "dtirrli" tltmJ"'ln hiımttlrrindtn fazlacjJ ho�nut olm .. l. IIn�flut 
tulunu, &idenıyık, kendisiri Stod .. holnle'deki Çalışma Mu�a\lrli&in\' 'ioılt�· 
meli uzman olırı.k 11 bin TL "vlıkla uyin ederek gonerdi. Omay'm yeni go· 
revind!" dt Yilnfb hiımttln-i ni sunn\iya devam edeceğinde hiç kuşku yok 

Cın Omay'ın uyini başk.ı bir gerÇ"tgi d .. ha gosteriyor _ �1C hukume-tindt 
ÇalışıN Ba unlıiı MSP'yt bağlı bir baı...anll"-tı. MSP'nin ç .. lışma Ba"-anlığı
nlı yurtiçi .. e yurtdışı udrolMını ktndi elemanıoJ") la doldurduğu bilinmtk. 
teydi. Htf puti, elinddd Balı..ınlıı..lar.ı yalnııCol "-endi yanıtLırını dolduru�'or 
deniyordu. 4nClk )Qn �yin "yararlı", "uzel" hizmttler gostn-enltrin lahif 
edilmelerinde MC partilmnin oyk hi {It U) umsuı olm.ıdı"-I.ırını gosteriyor 

Şimdi meuk edilen, ycni h�Umr1in Cın ÖıbJ� 'lO ıayinıni ıııi durdurJca
Iı, yoka, ymi Ubıllf'dt ıortv alıN';',," UtlM' AI"cJ�ııl.Jn·l" CUP ı.:ur('vl i� oluik çok .. Çılı.tıiı dt, .ı.ilcrindt' O/h .. �·.n "u/nlolıılı\"" hiln,,"lltnndC'1ı 
yuut�yı ml tercih �c.eti. 
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AP sıralannı böylesine çılemlak ,'e 
şlrret hinerisine siırükleyen etken ney· 
di? Bunun butün izlerini AP Genel Baş· 
kanı Silleyman Demirel'in düşeeeelne 
yakın ''c düştükten sonnkl lepkllerinde 
bulmak mümkündür. Yeni hükümetin 
kurulmasından bır eün önceki "up top
lantlsmda Demirel kendi deytmlyle "Cer· 
yad" ediyordu: 

- Bu neticenin ha5l1 olrtUlS!nda Adalet 
Partisine mensup 10 mllI.ıyeklllnln Ada
let Partisinden ayrılarak Halk Partisi Ile 
blrllku hükümet aleyhinde oy kullanını, 
olmalan yeıane arrildir ... 

KAFADAKI SORUN 

Demirel'ln kaCasml takılan rakk.m 
"10" du.-.. On'lann tekrar ıeri dönıne
leri ıçın bır karada ıeml yüzdUrmedlCi 
kalmıştı ama. $Onuç nıçın sıfu olmuştu? 
ÇözemedlCi, anlam ve",medlCi, Içinden 
çıkamadllı dütüm buydu, Karasında o
lu,," kaOlU, bır takun "ahlakJ" kavram
lan ,ılınarak dalıtmala çalı,ıyordu. V. 
bunun ıçın de, siyasal yelpazede burnu
.. kadar dayanan CHP'nln genel başka
nma şiddetle çatıyordu; şöyle baykın
yordu: 

_ Türk-siyasl taıihlnln en büyük entr!-
kaSl_.. ' 

Demlre11" konuşmatl sıradan düzey
lerin de altında küftirler annonlslydl. 

Grup toplıntısındın $Onra, Demirel' 
in konuşma dozu hakkında lörüşünü so
ranlara AP grup yöneUdl.rinden Ankara 
MllletyekiU ve Türk.lş'e baeh Salhlt-I, 
Genel Başkanı Mu.stata Başollu şu ya
nıtı veriyordu: 

- Az bII •... 
Demlrel'ln olatan sınırlan aşan şid· 

detl, birız da kendı sıyasal geleeell yö
nünde artan karanlık bulutlardan bo"h
yordu. BugUne kadar Demlr.1 bu &Ibi or
ganlıuyonlardakl becerisini "deha" gö
rüntülerine vardunuŞtl. Aynı Demirel, 51.
ya.aı. yaşama kendı ölçUlerince gelirdıli 
yönteml.rle konturplyede kalıyordu. 

INCE HESAP 

Nasıl yıprruşlı hesabını Ecevit? 
CHP'nln Mecli. Başkanı Cahlt Kara· 

ka, dışuıda Millet Meclisinde 213 san
dalyesi Yardı, 22S'ya varrnata 13 .. ndaI
ye g.reklyoldu, Işte Eceyjt o kriUk 13'e 
bakanlık ıındalyesi yerip aritmetik da
yanaRuıl sallama almayı amaçlamıştı, 
10 baeımslZ artı 2 CGP11 artı 1 DP'll. 
Toplam: 13'tü .. , Geriye Iki eski CHP'U 
baeunslZ Ile bakanlık Istemeyen eski AP' 
U bır baeun.1Z kabyordu, Onlar da 22S' 
yı 229'a yükseltmeku serbe.ıuıer .. , 

Ecevit deneyleriyle "kumar borcu ol· 
mayın adam" aramak yerine "vicdan sa· 
hibi, deeerli siyaset ıdaıru" aramanın 
daha yerinde olacaemı öerenmişti! Ara· 
dıeını da bulmuştu! .. 

BUf)u\'1 gundeUk poUtikasında sergi
lenen yöntemler ve dayanılan deAerler 
konusunda Sule)'man Demirenn tepkisi
nin anlaşılabilir t(Ok yanı, h'ndi sıyasal 
çrl(,cf'{:ırun ne yon aJaCl�1 hususundaki 
belirs1ıliklerdir. Aynı z.amanda AP'nin 
dt" u()(unun bir olçude ileilendiren o ge· 
I<'cek neler getirectkıır? Bu sorunun ya. 
nıtını bugunden '·ermek kolıy deeildır. 
Bu biraz da, CHP'run AP'LiIeşme yönun
de atacaRı adımlarla lIetndlr. 

ILGINÇ AÇ iKLAMALAR 

2. �1C'rUn dUşmesi \·e yeni hukumetin 
oluşturulmaıı CHP 'nin bir anlamda si)'I' 
sal � elplZfde birız daha aae. kayması "e 
AP'dt"n renk ıe dt"kenler benlmsenwsiy. 
if' iltilidır Uu konudı ııginç Itiraflu dı 
)apılmıştır Ba�ımsız bakanlar. buına 
)ill'lI,,"l.ırl a,·ıkhııııalırdı bu kunuda ii: ':111\ .... ,,"lnhn \ uf\:ullllıı,larıhr "Iı" .. ni 
i ;llıurlıL. \t'I"""'1 H"L..ııı "I"ıın,·.\ �I.I. 
1110 i. i " "ııııı a:"I\I'L. ." .... 1 "1 .. 1111'" 

yeni tanıdılmı" Ifıde etmekten ka�m. 
mamıştır. Adı "Kent' ""Maıboro' M
eıralanyll blrUkte ıe�en armatörlerden 
KI1kI,an'lllU\ altrabUl olan bu uta eö
re, ''Eceyjt, Demlnıl'den daha dddl bır 
komünizm dl!4manı"dır ... 

MHP eRlUmll olarak blUnen baaımalZ
lardan Oluz Al..'\Iııy I .. MltUyet'ln "du
rum"cu5una ,unlm söylemlştlr: 

". Türklye komünist yapılacakını,. 
CHP Ilc komünizm leUrml,&lbl sözlerin 
Türklye'de çok yanlı4 ÜJettlılldlRl, bır 
oyun oldulu kanaatın. Yardım. &eyjt' 
In bazı konularda benden daha aaAda 
oldulunu gördUn. Me .. la ben hükümet 
programında stıoıWann deYlette,tlrll
meslnl lstedlm. YilzUme tubaf tuhaf bak
tı, kendll.rI de eıprl yaptılar, (Herbalde 
.ız, benden daha aoldu .. ız) dedller ..... 

PARTIiçi HESAPLA' R 

0luz Atalay'ın " .. luıda" kalan CHP 
Genel Bışkanınln, Başbakanlık koltulu. 
na adınunı atarken partisinin yönetlmln
de yeni düzenlemeler (Irişmed de, en az 
hükümet kurulması kadar lI&1nçtl, 

Parti ıçınde öteden ber taarıadlRı ve 
belli bır zaman uygunlulu", oturtmak 
IstediCi operasyonu Eceyjt, ıedkmed.n 
yaptı. 

CHP üst yönetlmlndeld yenı operas
yon salt bır kadro yenllernek dil$Uncesl
ne dayanınıyordu, Yenı hükUmetin ku
rulu,uyla blrUkte CHP'nln sala biraz da
ha kaydılı olgusunu, parti Içindeki yenı 
düzenlemelerie lörüntUseI çarpıkbla 
ulratması gereldyordu. Eyiiıollu-Topuz 
IklUslnI yönetimden uzakla,tırmak ıçın 
geçtiCimiz haftndan daha uygun bır tarl
hln bulunamayacaeı Eceyjt tarafından 
çok önceden kararlaştırılnu,tı, Geüşme
ler Ye o geUşmelerin lç,de .. nleıl,deRl,lk 
yönlerden bır hayU lIet"çtl. 

Eceyjt lşe şöyle başlanuştı: Hükümeti 
kurma görevi aldıktan sonra hükümetin 
CHP d�ında kalan çatısını olu,turmak 
gerelılyordu. Buoun Için de CGP Genel 
Ba,akuı Turhan Feyzioeıu, DP Genel 
Başkanı Fernıh BozbeyU Ye balınısızlar
la kısa eörüşmeler yapnuş ve ltı tamam
lam.ıştı. 

Bundan roon kısa tuıiu bır ziyaret 
yörüııgesi IzledI. Demirel, Türke, bır Çlf
pıda aradan Çıktı, Erbakan adetl yeçhlle 
biraz zaman aldı, Ama o I' de bitU", 
Eceyjl Oran 'daki eyjne çeklldl. Sın hem 
hükümetin CHP kanadına, daha önemUsI 
partinin genel yönelimine lelrnl,tI. 

BAKANU K OL TASı 

Genel Yönetim kurulundan yeni hiJ. 
kümete beş kltl alacaktı. Bunlar baıta 
Genel Sekreler Orhan Eyiiıollu, Genel 
Sekreter Van1lmcasl All Topuz, Genel 
Sekreter Yardımcası HUln Esat l$ık Ile 
üyelerden Turan Güne, ve Bahlr Enoy' 
du. Bu ıslmıer uuında Tunn Güneş 
probl.m çıkaralııurdi, o zaman GUne, 
i bırakır Yuksel çakmur'u alırdı ... 

Nitekim ilk once Eyi..iboRlu ve Topuz' 
a bakanlık onerilerinde bulundu. EyUh· 
oe,lu ve Topuz için bu bir surpriz deelldi 
ama son derece çekici bir gelişmcydi. 
Bir yandan ön�mn bakanlıklara getirile

ceklpr, bir yandan da parti yonetırnini 
ellerinde bulunduraclklarda. Böylece 
parti ıçınde yık�ma1arl &lde .. k olanak
sız dunıma lelecekU. EyiıboRlu ye To
puz Ile blrnkte dlRerıeıl bakanlık ıö .. ,
lerini kabul eıUler. Oy .. sürprizler bun
dan ıonn baflıyordu, .. 

ILLA BAKAN OLACAKSıN 

Bır ıun bnce bakanlık ıçın " • .ot" di
y.nı. .. 1 ... 1 ba,kan bır IÜD aonra 'u i� 
k.)i .nlatlı: 

. lik ... larak hlilılımtıı. yer iiiii ..u
d,"n"",.n .. ...ı )·ilnttlını\iiiillIcftIe
"""'.11 .... ' ... n ...... nI hd)"l1nIm. 



Bunun ne anlama geldıaını kavramak. 
ta güçlük çekmedı Eyüboeıu. Genel Sek. 
reterllk kokulu altından çekilmek LSU· 
nlyordu. Buna karşın, bir hamle yapma
yı Ihmal etmedi: 

- Pekl öyleyse beyfendl, ben paıtlde
kl görevlmde kalayım. 

O zaman Ecevit, Eyüboeıu ve Topuz 
lçln bükmü okumakta geclkmedl: 

• Ben slıleri hükümette yanınıda gör
mek istiyorum ... 

Eyiiloelu-Topuz kUel, en güçlü ol· 
duklannı sandıkim bir noktada iskem
lenln altlarından kaydıgını ve boşlukta 
�aldıklarını anladılar ... 

Turan Güneş deliş-t ""�yetir; 
!aha ıonra ölrencek'" 

Ece1tt ne yapmak istiyordu? 
Bu ıorunun yanıtı son derece basitti: 

CHP yönetImi üıerinde son yıllarda biri
ken karuılıeı Eyiiloglu.Topuz ikllisinin 
ıutma vurup, di.ize çıkmayı deniyordu. 
Hükümetin kurulmasından önce yapsa 
çok erk.n olunlu. Yarın da, çok geç o· 
IoblJlıdl. Tam ,ıruı, operuyon ıçınde 
operuyon yapmaklı ... 

Dilerierine ıelince. 
llaaıın Esat Işık, öteden beri Genel 

Sekreter YardımcLlıeınl terketmişti. Mil
U Savunma Bakanıydı. Bahlr Ersoy hiç 
BOrun d.eıldl. 

Geaye kalıyordu Turan Güneş. Ece
vit onun için de bir oldu-bitti düşünü
yordu. Güneş'n gönlündeki Dışişleri Ba
kaıılıeını Gündüı ökçün çoktan yerleş· 
mI,ti. Gün.ş, Adalet Bakanı yapılacaktı. 
Ve dotrosu bu yı, kendisine de sorma
yacaklı. Aynı oldu-bltti'yi parti içinde 
muhaleret kanadı liderligini oynayan 
D.nlz Baykal ıçın de uygulayacaktı. 
Hem de naur? Tıcaret Bakanlıeını ikiye 
bölecek. Iç TIcaret Bakanlıeına Mehmet 
Can . Dı, TIcuot Bakanlıema da Deniz 
Baykal ıeUıtlecekıı. Baykal Dış TIcaret 
Bakaıılılında kurumaya terkedllecekti. 

D" TIcarot Bakan�eı Koç'a Sabancı' 
ya kola, kontenjan hazırlayaeaQ"lna göre, 
Baykal bu ı'. memur edilecekti. Edile· 
cekıı ltl, bır gün kalkıp "sol "dan dem 
't\I.la1DI.I.U\ ••• 

LISTE DEGI ŞIYOR 

Nitekim U. bu yaklaşımla hazll'lan
dı. Geçtleımlı haftanın Perşembe sabahı 
.. at IO'da CUmhurbaşkanlıeına çıkan 
CHP Ge ... ı Ba,kanı Ihtiyat i da elindon 
bırakmadı. Cumhurbaşkanı ya )·.ni ku· 
rulan bakanlıklara ıııraz ede ... ?.. Köşk
te daha batka bır ,.y oldu. Cumhurbaş. 
kanı TIcaret Bakanlı .... ın Ikeye böliın· 
metlne Itlru etmekle kalrru)·or. o sıbah 
tazet.ımı. okudulu haberleri de Ece
vit'ten IoruyordU. Bızı CHP'U bakanla
nn. hükümette ,örev almak istemedikle· 
rine ıu,ld haberler geliyordu. Turan Gü· 
ne, ve mnlz BayUl'dl bunlar ... 

Konı.türk'Un bu uyarısı üzerine Ece-
"flt, '"Bakanhk ,örevi verirken görüşmek 

olanaeı bulamadıRı" arkadaşlarıyla gö
rüştükten sonra saat 12'de tekrar çıka
caktı köşke. Ecevit bundan sonra Millet 
Mecli9ndeki çalışma odasına geldi Gü
neş ve Baykal lle görüştü. Güneş kesin
likle Genel Yönetim Kurul üyeURlni bı
rakmak istemiyordu. Baykal da "olursa 
Enerjı Tabii Kaynaklar bakanlıeı olsun" 
diyordu ... 

Ecevit bunun üZerine listeside uCak 
bır degişiklik yaptı. Adalet Bakanlıeına 
Mehmet Can'ı getirmlş,Baykal'a Istedj�
ro vermiş, Genel Yönetim Kurulu üyesi 
Yüksel çakrnur'u da Gençlik ve Spor 
Bakanı yapmıştı ... 

Hükümet sorunu bitmişti. Ama bu 
ada gelişecek parti içindeki sorun1ar 

lı. 
NEREYE KAYDI? 

Genel Sekreterlik, iki Genel Sekreter 
ıduncılıeı ve iki adet de Genel Yöne-

Kurulu üyeliei boşalnuştı. Buralara 
. ... :l. gelecekti? Ecevit'in görmek iste
� Genel Sekreter Mustafa (Jstündag 
. Ustündaı bu yılın sonuna doRru ya
.cak CHP kurultayına kadar bu işi 
>aca.k en uygun isimdi. Ustündae'ın 
II ERitim Bakanlılına, baRımsızlar 
raz tazla solcu tt diye itiraz etmişler
Ecevit kadar üstündal'ı da tammı

-Iardı bneıınsıılar. Ama (Jstündag ko
undaki bu imaj Ecevit için bir hayli 
ıylık saRlıyordu. Bilmeyenleıee "bi
fazla solcu" olarak tanınan Mustafa 
indae'ı genel sekreterlile getirerek, 
')oelu'dan "daha solcu" bir yönetim 
ıntüsü önemliydi. İlerici kamuoyu ve 
• örgütü, yaruı�bürgün hükümet 
çarrunı görür, hükümet icraatlanna 
ar da, "CHP sa�a kaydı" derse, bu
bir "zorunluluk" oldugu anlalılabıı-

Li, "ama i diye eklenerek şunlar söy
ebilmeliydl: 
- Ama CHP yönetimi öncekine oran. 

la daha sola kaydı ... 

BIR RENKSIz "SOLCU" 

Biraz tutarlı demokrat herhangi bir 
CHP1inln bile "dışı seni, ıçı benl yakar" 
öme�i "sol' c"lugunu bildl� (Jstündag, 
adı ve sanı üzerindeki ikili-üçlü-dörtlü 
özellikleriyle tam Genel Sekreterlik ma
kanunı dolduracak yapıda bir isimdi. 
Bugüne kadar lşblrli� yapmadıeı klik 
yoktu ve dahası her kliRi pencereden at
layarak terketmiştı. Bir önceki kurultay· 
da hem beyaz hem kurruzı pusu1a1ara 
adını yazchrrruş, ne beyaz ne de kuınızı 
olmanıayı becermişti. Bir zamanlar Ka
mil Kırıkoelu'nun Genel Sekreter yar· 
duneılıeını yapnuş, Deniz Baykal'larla 
ortak iş .. tl,ltmuş ama sonuçta "Ustün· 
dae"olarak kaımanınüstesinden gelmişti. 
Putisinin içinde "saeeı" . baeunsLZlar 
dahil kamuoyunda "solcu" diye isim 
yapmıştı. 

Böylesine bir Genel Sekreteri Ecevit 
gökte- ararken yerde buluyordu ... 

DIGER KOMBINEZONLAR 

Genel Sekreter Yardımcllıklan soru· 
nuna gelince.· Ecevit, kurultaya kadar 
bura'yı bir denge alanı halinde tutmayı 
hedeniyordu. Denız Baykal'lA arkadaşı 
Erol Çevlkçe olabilirdI. 

Yeni oluşan bir grubun önde gelen 
Isimlerinden Tarhan Erdem lolabitirdi. 
E) 'Ulıoglu'na )'akınlı�I)'I. bilinen Erol 
Tun�r, üçüncü gene. 5t'kreter yardımclSl 
olabilirdi. Geriyt" 5E'çifll.lerdt" millet\'ekil
UQini kaybeden ve son operasyonla bir· 
likte genel sekreter yardımcılı�ından is· 
tifa ettiei bildirilen ıSmail Hakkı Birl(>r' 
den boşalan yere de, SüJeyman Genç'(> 
yak ınlıCıyla bilinen ızmir �liııet\'ekill 
Ka) 'a Bengisi get irilebil irdi .. 

Böylere CHP içindeki mt"\"Cul "fikri" 
clkıntılara yönelimde demokratik bir 
temsil hakkı \'erilebilirdi. dört genel sek· 
reter yaroımcıhCının "kardeşee" payla
şılmasıyla ... Geri)'e iki boş genel yone
lim kurulu üyeUeı kalıyordu ki, SiJle)"· 
man Genç ekibi adına, kendilerinden 
iki kişinin sözünU almıştı ... 

MHP mi yumuşuyor 
CHP mi 

Bugün Türklye'de bir noktarun çok açık b� biçimde kamınmuı lerekI
yor. Faşizme karşı mücadele ve bu mücadelede tutarhhk demek. faşllt hareke
tln -bol bol reklamını yapmak demek deeıı. Oya ıon zamanlarda bır moda 
Çıktı. Gerçekleri tahrlr ederek "MHP'nin her seçimden ne bdu karlı çıkl"� 
nı, n. kadar lIerledl�lni" söylemek, ııerldUk aydıyor. Faşlmıe kirlı te d .. 
mokrat oImlDm bir gereeı saydıyor. Sermayenln bum oepnlarının yanıan 
CHP 'U parlamenterlerin de bu modaya kapıldıkları, daba da öleli MHP'Dln 
"büyimesinden" çok önemli poUtlk ıonuçlar çıkardıkları ıöriilüyor. 

CHP ıriUetftldUerinden Tarhan Eıdem, yerel .çimBdeo .,ın, IODUç-. 
ları deıerlendiren bir araştırma yaptı. Alaştnıa MiIByet Guelellnd. yayın_ 
IandL Alaştırmaom MHP'ye IUşkln böllmünde aynen ,unlar lÖyleDlyor: 

��Ancak bugünkü Türkiy. yapısında, MHP demokratik ve ıuıorıı kald"� 
bu yöndetl oyları bU(Ün oldutu gibi, kendlllind. toplayablJdlllıiirec:e oyl ... ı 
yüıde 8'e kadar çıkarmaı beklenmeıdir." 

Böylece raşlzme karşı rnlicadelenln CHP'ce bir yorumu ortaya çılrıyor: 
MHP büyüyor. Daha da büyüyebilir. Ama bunun ıçın "demokratik" _ 
geretlyor. Kalır .. büyür, büyüne bu kendl çıkarına olur. O baldo "de_Iııatlk 
kalmak" MHP'nln kendl çıkarmadır. 

CHP'nln iislUn kunuayları, r.�zm. kirlı mücadelenln yolunu da böyle
ce buImuş oluyorlar. MHP'yi Ikna ederek "d.mokratlk kalmaıı,," _Ilayoeak
lar. hDlP demokratik kaldıkça büyüyecek, büyüdükçe demoIııatlk kalacat. 
böylece de Türkıye raşlım tehlikesinden kurtulmu, olacak. 

Bu çok özgün deıerlendirme yalnızca Tarhan Erdem'e öZCÜ deııı_ Yan
kı Dergisi Türke"l ydm adamı seçerek reklamcd .. a k.ndl ölçWeri ıçınde bt
kıda bulundu. Derginin Iç sayfalarınde başka katkılar da yf!l alıyor. CHP Iz
,mlr milletvekili Ahmet Taner K"ıall "hDIP büyüdükçe yumutuyor" dlyor. 
Kışlah'nDl göıüşlerinln bir bölümü şöyle: 

"Şıddet umutsuzluklan do�ar. Oysa şimdi MHP, barışçı yöntemlerle de 
etkin olabiIeceel bır düzeye ulaşmıştır. Yitirecek birşeyi olmayanlar korkmaz
lar. Oysa demokratlk rejim sona ererse hDlp'nin de artık yitireceet çok şey 
vardır. Daha da önemUsi hDlP için giderek AP'nln yerinl alma olasıl"ı b.lir
miştir. Türkeş ve arkadaşlaranın AP'nin tabanını kendllerine çekUkıerl ölçüde 
şiddete karşı çıkmaları ve "liberal sal" bir ideolojiye kaymaları olanaklıdır." 

Böylece MHP'nln klasik takııklerinin, raşizme karşı körlüle tarlh .. ı ve 
sınıfsal olarak. en başta abone olanların üzerinde etkiU oldueu eörülüyor. Belki 
de böylesi tahUllerin sonucunda yenl bir taktlk dahı ortaya çıkar: Faşlarne 
karşı olanlaıın, oylarını MHP'ye vermeleri. öyle ya, �ffiP'nln oyları ne kıdar 
art1.rsa parti o kadar büyüyecek. Ne kadar büyüne o kadar ywnu,ıyacak. Ne 
kadar yumuşarsa. şıddet, tırmanma ve faşizm tehlikesi de o kadar azalacak. 

GELECEGI N AYNASI 

Bu arada CHP çe\ulerinde sıkça so
rulan bır soru vardı: Acaba Allan öy
men ile Hayrettin l:ysal'a niçin bakanlık 
verilmemişti? 

Gori.lndiJRı.i kadanyla Ecevit, öymen 
ve Uysal'a. bir süre MecUs Grup başkan-

vekilUeı görevlerinde tutl1l&.K, OUBmı
em olası yıpranıtımndan korumak iste
mışli. Çünkü öymen ve Uysal 'ı yakın 
bir gelecekte çok daha önemli görevler 
bekUyordu. öymen ve Uysa)'ı bekleyen 
görevler Kurullayda beliıginleşecektl ... 

Hükümet sorunuyla birlikte CHP yö
nelimindekJ yeni düzenlemelerin çerçe
ve ve hedeneri özetle buydu ... 

CHP, hükümet elbisesiyle daha da a· 
çıea çıkacak .. ga çeklUşinl, bugün. ka
dar kendi içinde ipU� pazara çıkan 
"sae" görünlişle yer dellştirtecek, bu 
kez kendi ıçınde "sol' görünme taktleı
ne aRll'lık verecektir. Kitlelerin obw 
"umut' 'kınkheı, lçteld 101 ıuüzyonla 
tamir edilmeye çahşılacaktır. Ve o za
man da piyasaya şu neşriyat sürülecek
tir: 

- Tek başımıza Iktidara ,elsek ... 
Yannın bugünden belli olan en açık 

yanı budur. 
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TAKSiTli TE KE LLESM E 
i 

Uzun JÜren bir hazD'lık sonuçlarw:hrıl· 
dL 1970 yUmdl Merkez BankaSl'nd.n 
bazRlamaa Istenilen bir teblil. a>nundı 
4 Ocak 1978 gunü Resmi Gaulr'nln 
16159 .. yılı nushasının 40-43 . ..  yr.la· 
nııd. yayınlıırwn ı-urUrlUee etrdl. Topu 
top.! dört ayfa tutan ve iki sayfası da 
çlUıc.lerdon olu,.n teböe, taksitö si· 
ııııar halLkınd •. 

Bundan ıonra, dayanıklı tüketim mal· 
1annın Slll$lnda uygulanmakta bulunun 
taklit yönteml, Merkez Bankasının de
notlmlııde yürütül.erk. TaksitU sıtıılar. 
!Iyatları bır d.rıta, topUn ödenemiye
cek kadar yüksek olan dayamkb tüketim 
maUannm sıt�larıru desteklemek amacı
DJ (Üdüyor. Dayanıklı tüketim malları 
arasında ı .. , bU(Ün üretımıeri büyük çap
ta montaj yoluyla yürütülen ürünler vu. 
Yani, temelde maden! eşya sanayicileri· 
nlD üıiinleri. 

TAKSITLI SATıŞLAR 
KıSıTLANıYOR MU! 

Yıııl bır düı.nleme, bır biçimde m. 
d.ııl .ıya .... yidleriııln üıiinlerinl Ilgi· 
Jeodlrlyona, getirilen düzenlemenin bu 
crubuD Çıkarlarını tıanei YOldaD göz.ttI· 
eıııl anıtırmak gereklr. Bunun ıçın, ön· 
ce, kısaca getirilen düzenlemeye 'öz ıl· 
mak ger.klyor. Taksitti .. tiliar tebüeı, 
• D [ula d.pozltoyu yüıde 20 Ile, en 
UZUD ,adeyi 2 yıl Ile ve en yüksek {aiz 
oranuu yüıd. 20 ii. llDuhyor. Bu du· 
rum, buııünlı:ü uygulama gözönüne geti· 
ıiIdltlııde bır hayti kısıtlayıcı. Y.ni, Iii· 
ketldyi d.yanıkh mal ılmayı ... ket· 
mekten çok, düşünmeye zorlayıcı. 

Bazı büyük gazeteler tan!ından yülÜ' 
tülmekte olan taklitH otoıııobll "Iııla· 
mda bekl • .,.. süresı 2 yılı çok .ııyor. 
Bızılıınııda 5 yıla kadar bile vırıyor. Ge· 
n., bızı mataıal&rın dller dayanıklı Iii· 
kellm malları .. tıılarında uyguladıkları 
!aiz oram yeııl düıenlemeyle eet1rlleıılD 
çok üstünd.; buı durumlarda birkaç ka· 
ILDI �ıyor. Çaeu k.z ı .. , büyük g .... 
telerin etriıımlerinde görüldütü etbl de
pozlto yüıde 33'. kadar ula�ıyor. Dola· 
yıaıyle, bundaD ıonra WtsiIU abı·,eriı 
yapmak daba az öz ... clfrid yıpd� olu· 
yor. 

Bumda, lık bakıfll, alınan önlemleriD 
bır yandan tüketlml kısıc� dlIer yıından 
I .. dayarukb tüketim malı gene d . ..  tın 
olacak OlaD tüketldyi koruyuru bır eöıü
nÜlD ortaya çıkıyor. TebURI, yalrıııca 
kendı bıtını .hp, n. ımaç güttütünü 
ıörmeye çatıımak bu balumd.n yanılt� 
cı annuçlar ,eliyor. TIirldye bwjuYlzlII 
neden tüketlmlD, bele DlOntaja dayalı 
dayanıkh tiiketlm mallarının "Ilflarının 
kıadınasııu loteslD? Bu birı.y deRii; ne· 
den tük.tldyi korumak Iilesin? Dolayı· 
ııyle, teblRl bu ltaduıyla el. ılmak ye· 
tal det\ı. AILL YÖDelmek lAedlRI sonu· 
cu, YııUrda luaCl delinileD. tebDRI" ta· 
rihçesl .. bakarak gönn.k olanaeı var. 

BIR TEBLI�IN GEÇMI şi 

Takıilti 11111 piyalUl1lJ düıenlemek 
ıçın Merk.z Bankaıı'oı görev daha 1970 
yıhııda verilml,. Dört lıyWıI< ve ild üç 
temel kabule dayanan bır tmDl blr ge
ced. hazırlanabıır. Büyük arqtımıalar 
gerektlrmlyor. Zaten, teb.1 okuııdueuD' 
da da böyle bır arqlırm. yapılmıdıtı 
ortaya çıkıyor. Y.pılan, b.BrU malları 
_tan ve Iwl- b.lrU yüıd •. 
LeZI ve .y olonk vaıı.1eri koymaktan 
bqU lıIrteY det\l 1910'teıı beri g.ıp 
geçml, blr dIJj blikÜlDet lItIIIILda da bu 
konu liuriııde _ ç .... ılrıut. 0_, 
yapdaJı � k� .. dankayııolı. 
.nmayor. B.II .......... ,eçmoıi" beko 
__ hYl.ııcIan. 
• IMII """"""' ı�m_ I., bl.ıyuk hur· 
ju._ ' .. in llIftlıl. � ,,-,,bill 'i .. · 

TAKSiTli SATI ŞlAR TEsllGI EN YüKSEK FAIZ ORANıNı YüZDE 20 
OLARAK SINIRLARKEN, ISTER ISTEMEZ UCUZ KREDI KAYNAKlA· 
RıNıN YARATılMASıNı DAYATıYOR. 

zırlıj!ını' tarıwrıluken büyük bwjuvıııl 
de beID bır hazırlıl.tan geçtl. Son yıllar· 
dı, Türldye tek.ld bu�uvazldııln gdı, 
mesl ıılerl olarak olduRu kadar ııltel ola· 
rak da bır l,amaclaD geçtl. Bunlardan bl· 
rl de sanayi sermayesiyle ticaret serma· 
yeslııln büliinleımesl oldu. D.ha blfka 
bır deyi,Ie, büyük sanayidier hem k.ndl 
daaıtun ıebek.lerinl kurdular bem de 
m • ..,.t dalıtun kuruluıbuını el. geçir. 
dller. 

Bugün mık. her buyük .. nayi kurulu· 
,unun bir de dılıtım fÜ'ketl var. Hem 
de toptanasınd.D perakrndedli.. ka· 
dar. B.W büyük matualar d. pazarla· 
dıkları malların bdrO blr bölümünü k.n· 
dileri üredyorlar. TIcaret .. ktölÜ" etr.n 
kırları .. nayiııln klrlarınd.n .yırmak 
d!ifünü!eııın. BUyük bwjuvaıl, bu hazır· 
Itlı IDD MC'ıılD IDD d.ınlerlııd. tamam· 
ladL Hazırlıtın taırwnlııllDl1i oldulu ka· 
muoyuna geçdRlmlz yılın Eylül'ünd. 
duyuNldu. 2. MC. 9 Eylül 1977 günü 7/ 
13931 ııydı bır karor Ile 'nIrk P ..... 
Kıymetini Koruma HoIdwıdakl' 24. ka· 
nn .klL 

DaIıo önceden MerkH DanIıaaı' .. 
..... iin ...... __ kOnu.ıııda ,örev 
'wiimitil, 24 .yılı kanr 110 "".lln ya. 

YOllanınasun ve tak.ıltU sattıLarın Merkez 
BarıIwı'nca denetl.nmeslne blflanm ... 
Istendi. Merk.z Bınk ... dı lebUel, yaz> 
nın bqındı bellrtlldlRl gıbı bu yılın bı· 
IUldl yayınladı. Tebne, beW oranları ve 
ıüıelerl sınalandırmarun ötesinde, taksit
le "lll yapan maeualarUl uymalan İ .. 
reken bır dlıl de kırUsly. yöntemleri ge
tlrdl. Büliin bu geUşmelerd.n küçük ıüc· 
car rahatsız olacaktır. Buruı IÇık. Denl· 
leblOr kı, y.ni düı.nI.me tlim d.eıtun 
ılrketleriııl de olum.uz yönde etkIleye
cekdr. BıeımslZ d.Ittım ılık.tlerlnl 
olu11lJUZ .Iklleyecetı konUlUııd. bır te
reddLt olmasa ger.klr. Zat.n. Iilenilen 
d. bu. 

STOKLARıN VE RAKlplERIN 
TüKENMESI 

010 yandan, k.ndI dalıtun tebek.le· 
dııl kurmu, buNllin bUyük montaj 11111· 
yldlerlnln i. eUeriııd. blrllıml, bulUlıın 
atoklarını ıııuıın""y. kadar wen hlr 
anruolan yok. Madeni e,ya 1I1lIyidled, 
elloriııdeltl otokım tiiketebllmek Için .. 
ya�laruu bilemiyorlar. ÇoIu Uratlm 
k .. le_ cıW. R_uk b_D 
yalnız bId. B ...... 1OIUı" uYlulu,.,... 

oıger blrçolu b.ık. olanaklard •• )'Uv. 
I.nıyorlar. He .. p edllr kı, bırıkmı, Rok. Iar� luk.Ulmeli d.ı. bır wıwı .Iır; biç delIlle bu ı,lın ort.laruu bulur. !la •. 
nın elnd. ne kadar atok bUlUndııau .. kesin olarak sOylemek olanotı YOk. 8u 
)tönu. ıynnh. 

Yalnız. he.bın, mncut ıtot ... cbı. 
y.ndırıldıaı ve l.bUlln. yayınlaııd1l1 allnun seçIU,I. y.ni düıenlemenln öııuti 
konusund. bır nklr veftblUr. BliyiiIı bur. 
juvazl. bır yand.n .Undekl ııtokları da.� 
tım $Irkelleri IrIcdılıyla, Y'" dlll .... 
me çHçevfSinde yav .. da o. U •• ttr. 
kent aynı ıamında bıilmAZ dllıtıcUl:n 
d. lük.l.cek. Y.ni teb.lln yüıiidlllU ılı. 
resince. bılımaı dılıııcllar tükfDlClk. 
I.r. Yenıden üretım. bltlannwı. balıın
,ız dıeılımCllarUl ırlaaları ii. uyum ıçın. 
de yüıiiliileblUr., tıcaret .ktörünü artık 
büyük çapta .1. I.Çlrml, ve rakipleri t •. 
mlzlemlı bulunan büyük bUıjlıYlzı, bu 
kez de Türk PIrIII Kıymell .. Koruma 
hakkınd. y.nld.n 'mllDY9tçl' dllYeuM 
kıpıiablUr. 

Kısacı, bu tebıeln b.Br. bır aiire 
sonr. bır y.ııLıIyl. I."eIIlmeal beldtııll. 
m.U. Bunun Illretl.d. yayınloııın lebl. 
eln dıha .n b.,ınd. vmlml,. Teb.lln 
tam ıdı: ''TakdtU Saıı,lar Teblıı: Sayı, 
I" lklndsi ıçın 'hazırlıkların' yüıtlliilınek. 
t. oldueuııdın kuıku duyulnwnalı . 

BIR DI�ER BOYUT 

Konu, yılmıcı bu�u'azlnln ç."t. 
katmanları arasında blr heapla,mı ola· 
rak da ele alınamaz. Tekelle,menln u.· 
şacaeı boyutlar' ve bUDun g.ııl, emekçi 
kUleler ıçın ne .nlam la$ıdılının ötealn· 
de, konuyla eşanlemlı dller bır ıeI,me
den de söz .Imek gerekiyor. 'TIlketld· 
nın korunmut' ııın bır yalU. Buııı bqla 
delınııdl (!) Yaklqık .ynı !lIlnlerd., 29 
Aralık 1977 tarihti g .... ı.ı .. 2. MC'nln 
Sosyıl Güvenlk Bakanı'nın bır .çıkla· 
mısuu vmIIler. MEYAK ve lYAK )'iii 
talUm hazırlanmil ... MEY AK 'ın .nlam 
ve amaçluı üzerinde uzun lÖZe ıerel 
yok. Bwjuvazl, o bulu,uııd.n ptit bo, 
lanmı, olacak ki, 1'1 I,çli .. e kadar \wl 
mak Isteeınde; LY AK yoluyla. Bu 'yıu 
dunlaım. kurumlannda' topla .. n {or 
lardın bu!lllne kıdu {onların ahiplen· 
nın yararlandıaı görülmedI. Fonları kul
lananbu .rm.yedlrlar. Fakat, k.pamUl 
e.nlıleIIlınesl ı.reklyor. ÇUnkll, taksitI 
.. tiliar !ebUeı .n yüluek !alı oranıu 
yliıd. 20 olarak .Ululark.n, iller loto
me., ucu. kredi k.ynaklarınırı yaratd· 
mısuu dıyaılıyor. 

Her ne k.dar. taksitti .. tı,1ar ıçın ıLI
dU ızalacaksa d., lebllln yüıtlrliikte o� 
dueu süre boyuna gen. d. taklitO litif' 
lar yıpılacak. Takall. iili' y.pan lileCl
rın, sıh,larını fina.,. etmea ıerekiyor. 
Bunun ıçın de kredl ı ... kti. Bugün. TIIr· 
Idyo'de yüıd. 20 ralzl kredi bulabllınek 
olanaksız. Bulu .. n k,...ııln, hatıa yüa. 
de 20'den de d!ifük olm ... ,ereklr kı, 
liicCIfI d. bl"ey kalan. Bu kadar u= 
krediyi b.nk.1ar v. dil_ kurumlar v .. · 
mlyeerelne göre, y.ııl ucuz kredi kUN' 
luılaruıa gerek doRuyor. MEYAK " 
LY AK yoluyla ı.ni, ron blılktlrlml, bu 
bakımd.n taktlll .. tlflardakl yenı dil
zonl.meyle .pnb olınak zorunda. 

MEY AK ve IY AK ıuaniıın h.nııı 
B.,bakanhk'ta. Merk .. Bank .. tebLii 
d. mullak blr,.y deliL Her IIdll d. d. 
RlfÖdltblBr. DtllttIrIlmeal ıereken blr
çok ya.1 düıenlemeden ya_ 1kIoI. 
Dellttlrlltbllm.lerl lçiD, yalıui" IYI .... 
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"SOL SOSYAL DEMOKRASi"  VE GERiSi  
Metin ÇUlHA06lU 

Işık. yürüyenlerin önünU ıydınlatır. 
YUriiyen herkesin önünü aydmlatır. An. 
cak yürüyen berkese yararlı ve katkdı 
olııblllr ml? Bunu söylemek lüÇ. Çürıtü 
"ıtın kalk ... dı yürümek \izere .. çilen 
yolı batlı. Yanı" yolu .. çenlerin eUn· 
de, "ık, yalnızea, yanlış yolda "ileri" 
adımların atılmulna katkıdı bulunabilir. 

YOZLAŞAN KAVRAMLAR 

BlUmaeI Iol)'alist ölntlnln getlrdlıı 
knramJ.an ve tanımlamalan da bu açı
dan deler\endlnnek Iereklyor. Bunlar. 
yılların bUci ve deney birikiminin ürün· 
leri. Bu yan1an Ile IIerleyenlerin yararı. 
ııacakian bırer "ık nlteDıınl taşıyorlar. 
Ama yainızea dolru yoldıllerleyenlerin. 
ÇürıtU baştan yanlış yolu &eçenlere. 
dönmemekte tav eden�reı bilimsel &os
YOIIaı kavram ve lanımlamaların hiçbir 
yararı olmaz. Bir kere, tullanmasını bile
_ro YIne de kuUanmayl çal""lar. 
Çal"lıkÇI dı yanlış yoldı. bır riiya ve 
hayal aleminde "çok Ileri" ıdımlar atar· 
LU. Sonuçta, btuımel kavramlar ve ta
nım1arııaIar böylelerinin eUnd. giderek 
_ llÖf. bırer kalıp ve nihayet bırer -p\ __ anı .. haline ıelirler. 

TIirIı:IY' 'de kavram ve Ianırnlamaların 
böylele!lııln eUnd. ne bale ıellrlldlıınl 
Ibretle ,özlemek ,erekiyor. önce çok 
bWnen bır örnek: örıüllü Iol)'aIiJI hue
tot. demoknt1k ıüçlerln bIrIIıı llItesinl 
hayata ,eçirme utraşı ıçınde. Bu ulraş
ta lIed adımlar atmayı çal"ıyor. Bır de 
YarıIIf yoldı oluılar var. Bunlar her alla· 
bm ,ünü "deırıoknt1k ıüçlerin birDII" 
.. runlululundan söz ediyorlar. PekI • ..,. 
nuç ne oluyor'? "Demokratik lÜçlerin 
bIrDII". böylelerinin eUnde. müslüman· 
larm dUlertnden düşUrmedlıı ama ınlam 
" Içerilini pek iz klmaenln bıldlll Arap
ça ıyetlere benriyor aıderek. 

özeWltle ıon ıünlerde bir yenı örnek 
daba çıktı: Bır ıyırım. Ayırım .... i 90 .. 
yol demokrul Ile 101 101)'a1 demokrul" 
araanda. Bır zincire yenı bır halkı dahı 
ekleDdI. TIirIı:Iye'de Iol)'aUat hareketin 
tulbI boyurıaı blrblrtnl lzleyen "101 mil· 
i kıırtulu,çıılar". "101 DP·Dler". "101 
27 Mayıoçw" " "SOL Kemalistler" 
ZıDdıine bır de "101 101)'a1 demokrasi" 
tahiiieri eklendi. 

YANLıŞ NEREDE? 

BundIı önemlı bır noklıyı vuqula· 
mat ,erekiyor: IDç kuşkusuz yord". 
........ 1 .. ıyınmuıın yıpdmasındı delil. 
ItçI ouufı bareketlnln dışındı yer alan 
bolrU lIyllal llıırnlar ıçın ...... 801 .. ıyı· 
nmırwı yop_ bem ıenel hem de pra· 
ilk bır zonınlıı1uktan kıynaklanıyor. 
Yaniit. bundı detU· Yıniıt. bu ıyırı· 
m., IUbjekllt bır bIçImde. bol ,mı", bi· 
,.,. d<llf_.n olanı_ söz konUlU lIıımll· 
rm kendı lçleıtnde yıpdmasındı yatı. 
yor. Belrlerld UNur olaııık örıüllU 00 .. ydat bareketln ekaen a1ınmarnasındın 
byoaltlanıyor. Dün Iol)'allzm ad.,ı yo
la çıkonlar zaman zaman bu yanıIaıyl 
dllftUler. BUIÜft de dütmetle oluılar YU. 
ön .. bunun nedenleri üzeıtnde durul· 
malı. 

Sopmalar. hiçbir zaman Iol)'alizınl 
__ ro Hep Iol)'allzm adını yola 
çıbdar. bof1eyt Iol)'alizm adını yap ... 
lar. BunIaruı bWmael Iol)'alizmden. ıer· 
� IDl)'allzmdeD Dpma uzaklıklarını 
bolrleyen lemel bır ölçüt ur. Tüm poU· 
ilk ıı.uıar. ilim yardlf ıIrtflmıer bura· 
dan kaynllılanıyor: Bu

. 
denlmd dly. 

Iottitııı k .. ranlNl düzeyt. Denlmd dı· 
yo1oltllk ka_ıkça, Iol)'aUzm net· 
,.1 bır bllm o1mllıtan çıkar. NesneUllln 
\ 'llDI. ltoyfllik ,e ıubjekll.ızm alır. Dev· 
D. i dıyalekıııın lemel dıyanalıların. 
dan iri IR ,enel Ile özel aruındllıl lliş· 
kı. özetle !Öyle: Genel. hiçbir zamın 

kendı bış"ı somul delildir. Geneı, 
kendı bışına "dolru" olabilir. ama so. 
mut olamaz. Ancak özeUe birlikte so. 
mutlışabUir. Dolıyısıyla özel ve somut 
gerçekler olmadan, bunlanian bıtımsız 
ıenel dolrular olamaz. PoUtik hareketin 
ıçınde. olamaz. 

GENEL DOCRULAR VE 
pOLITIK GERÇEKLER 

"Sıl ve· sol SOI)'a1 demokrasi" gıbı 
.... i� ",Du" dller ıyırımların da ıenel 
bır leçerUUk taşıdıklarındın kuşku yok. 
Ancak, ıenel dolrulu ancak somut prao 
ııkle bütünleşebildıkleri ölçüde poUtlk 
bırer lerçekUk haline gelebIlirler. Dahı 
dı ötesi ancak bu koşuUa YÜl'Ünecek yo. 
lu ıydınlatacllı bırer ıŞık nlteUııne kı· 
vuşablUrler. 

Buradı olurup düşünmek gerekIyor: 
Türltlye'de sosyalist hareketin larihi bo· 
yunca yıpdacelen .... 1·101 .. ayırımlan 
hına! lemele olıırtuldu? ÇefllD poDıık 
Ilıımların ha,.ı ölçüle löre "sil" ya dı 
"101" yanları oldu? YınıIadar. bu ölçü
tün Iyi bell.rlenememes.lnden kaynaklanı
yor. Dıhı IÇlll şöyle: Sıl sol ıyırımı. 
çolu kez örıütlü Iol)'llist · ,hareketIn 
kendisine ve onun poUtik hedeflerine 
göre yapılmadı. Ayırım, tek nesnel ölçüt 
olan örıüUü sosyalist hareket açtıındın 
ele ıhnmadı. KIşilerin ve akımlann sub. 
jekUf lö�lertne ve terdhlerine ,öre 
yıpddı. Prallk ",nuçlar ortıdı: "Sol" 
biiıoknUu Işçi ıınıfının örıütlü müca· 
delesi söz konusu oldulunda "50lculu.k
lannl" unutuverdiler. Politlk örıüte kar
Ş' �pbe a1mllıtl. dller ıruplardı" ıerı 
kalmadılu. "SOL" Kemalistlerin en iyUe
ri de "yapılacaksa biz yaparız. iHI smı· 
fına ne oluyor, işçilerin !iyasal örttütlen
mesine ne oluyor" dediler durdular. El
lerine fll'Slt leçtiRinde i�, örgütlü hare
keti b&Sltrmada kimseden geri kalmadı
lar. 

AYıRıM, IDEOLOJIYE GöRE OLMAZ. IŞÇI SıNıfıNIN POı.tı1K HARE
KETINE VE ONUN O DöNEMKI HEDEFLERINIı GöRE OLUR. ONA Gö· 
RE DEGIŞIR. KIŞILER YA DA mY ASAL AKJMLAIl, öBGtlTLU HARE
KETE BAKıŞ AÇıLARlNA GöRE "SAC" YA DA "BOL" OWJlLAll. ÇA· 
Cıı.ıIZDA. öZELUKLE GONOMOZDE. IşÇI SıNıFI IfAJl.lKJlTlNt öL
ÇOT ALMAYAN BIR "ILERlClUölN" YA DA "BOLCULOOUN" OLA· 
MA Y ACAGINI UNUTMAMAK GEREKIYOR. 

SR'LARIN "SACı" VE "SOLU" 

Bir de geçmişten, devrim Rusya'lUl
dan bır örnek. 1917 Devrim'lnde "sol" 
SOsyaUat Devrimciler (SR'Iar) var. Bir de 
"sal" SR·Iar. Bunlar analarından "101" 
ya da .... ı" SR'lar olarak mı dotdular? 
"Sal" ya da "sol" SR yetiştiren ayrı 
okuUan mı gittiler'? KIşisel görüşleri ve 
politik formasyonları mı onlan "sal" 
ya da "sol" SR yaptı? 

Gerekçe bunlann hiçblrt deııı. G .. 
rekçe çok daha basit. Temel unsur şu: 
1917 Devrimi Ile birlikte Bolşeviltlerden 
tüm toprakların kamulaştırdması önerisi 
geldi. SR 'ların önemli bir bölümü buna 
karşı çıktı. Bazı SR 'lar ise, bilimsel S05-
yalizmden çok uzak o.lmakla birlikle. 
kamulaştuma . konusunda Bolşeviklerin 
yanında yer alddar. Onun ıçın "sol SR" 
oldular. Bu süre ıçınde "sol SR" olarlıı 
kalddar. Tarımda SOl)'aiist üretimin yer
leştirilmesini bedeneyen daha sonrald 
önerilere I.. karşı Çıktılar. O zaman 
"sol" etiketleri de kalmadı. Rusya'nın 
o gürıtü koşuDarında "sal·sol" ıyırımı 
böyle ortaya çıktı. Turnusol kalılı. ayı· 
rımın odllı noktası bep Bolşevik partI 
Ile olan lUşkiler oldu. Bu "iza1!yet" o 
gün de, bugün de "sıl-sol" ayırımmin 
eksenini Oluşturuyor. 

Ayırım, IdeolojIye göre olmaz. IşçI 
sınıfının politik hareketine ve onun o 
dönenmi hedeflerine göre ·ölur. Ona göre 
detlşlr. KIşiler yı dı siyllal akımlar. 
örgütlü harekete bakış açdarına göre 
"sal" yı da "sol" oluriar. Türltlye'nln 
pratIlInde oldutu ılbl. 27 MlYIS'lan 
solUa &Özde plancıltlı, refonnlan, "so&-

yal·ıdalet"l ııvuıwı. ama ı,çi aırıdmıD 
poUllk harelı:eılnl bedel alan her ıIrtşl· 
me çanak tulan kl4l1er "101 bilrokratlar" 
mı? Sözde yine refoernlar adma ortaya 
Çıkıp IşçI IllUfl bareketlne emniyet mü
dürü ıözil lle blbnlar "101 Kemalilt .. m1? 
Çalımızda. özellikle ıünümüzde. Işçi 1\. 
nıfı hareketini ölçül a1msyan bır "Ileri· 
dUlin" ya da ''101cululun'' olamıyaca
ımı unutmamak gereklyor. 

OYUNA GELMEMEK 

Türltlye'de bundan ıonra IIhneye ııü
rülebllecelt oyunlar karşıunde uyaruk ol· 
mak açısmdan de büyük önem taşıyan 
bazı noktalar var. özetle !Öyle: SOL 
sosyal dell!OkruI iyt bır ,ey. Ama önce 
poUtIk hareket olacak. PoUtiiı: bareketln 
gücünü ariırması -. olacllı. "SOI IOI)'aI 
demokrul"nln lam, bununla blrliltte 
ıözleneeek. Bununla blrliltle neılefecelt. 
KImin "101" oldutu konUlUnda ölçill, 
bareketln kendili olac:llı. PoDIIk bareket 
olamayanlar. hiçbir zaman da olamay. 
cak olanlar var. "Sat...,1 101)'a1 demok· 
ruı" likesi böylelerini çok yord" yerlere 
_ro PoUIIk barelı:et olamodıkları 
ıçın. ıorumluluk de ·taşırnular. SOrıırrı
Iulultlm olrnadıtı Için. "101 aOaYaI de
mokrul" adına çe_ nı temelde 
I,çl ıımlınm poUIIk harelı:eIirıI baroJIa
maya yöneUk alieeıııiz oyunlarııuı aIeI 
oluriar. 

BlUmaeI kavramlar. dolru yoldo olan
lan hedele ulaşlırır. Yaniı, yoldo 01_ 
n ve bu yoldan dönmemekta � _. 
lerı i'" lullyedUtııı ba!atmı _. 
Bışka bır yol yok. 
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Evet, sonund� MC gerçekten gitti. Belki de, bir 
mhı gelmemek üzere gitti. Oç yılı yıkın bir üedir 
mika, ondın yını mk�ele verenlere kın kustUDl1 
bir iktimrı" gidişi hiç kuşkusuz mutluluk verici bir 
olıy. �vinilec:ek bir olıy. Peki �mı, y� sonrUl? 

Onemli o�n dı sonrUl. Sonn,sı için gerçekçiler 
var, ilŞırı iyimserler var. Ilerici bir pzetmin çok ileri
ci bir YUMI iyimserler ınsında. MC'nin gidişini şu 
IÖlItrle kuduyor: 

"MC hli<ümetind . ....... I.şen h.şizm ıjır bir car· 
be yemiş ve çök.mOştii'. Yeni h[Jcümtt, ıydınlık gii"ı
lerin hobe«:isidir." (Orlwı Apoydın, Foşizmin Çökü· 
JÜ, Cumuriy.ı, S Oak) 

Kllçük burjuvui, umuuuıluğ. ne ud., kol.y k.· 
pdaruverirse, boş umut1ıra ve �Yince de o denli kol�y 
iObone oluveriyor. Öyı. Y', bir pmid.n 10 kişi 
�ynlınCil fışlım de hemen çökiiverdi... 

Onemli ol�JlIn bund�n sonrut olduğunı değin
dik. MC'nin çôkü.lOnden sonn oru.y� çlkanbn teı
ph, k.vpp ve toz duman �ndı büytk sermıyenin 
ipleri elinde tuttuğunu, dıhı uzun dönemli hedefler 
ıçın buı in hedeflere ulı.şı.ğını gösteriyor ne yazık 
ki. Gerçekten de oyunun insiyıtifi şu ında büyük 
burjuvazinin elindedir. Demokntik toplumsıl muh�
lefrt brşıstndı iyiden iyiye yıpnmn MCnin çöküşü 
halinde ne y�cıiını, krsa ve uzun dönemde h�ngi 
.d.,. oY"'Y'cıjınl büyli< oermoy. iyid.n iyiy. pi,". 
I�mış ve vaktin geldiğini ı.nl�yınca uygUlMIlıyı geç
mişnr. 

Kimilerinin MCnin dÜ$ürülmesi hedefinin hemen 
ırdm sorumsuzcı ve billnç5iıa ekledikleri "halk
tın y� iktidır", "ileri demokn.tik düzen" gibi he
dtflerin ne kwr handa olduiunu YJ.$JMın olı.YIM ve 
MC'nin yerine kurulut hükümet göstermiştir. MC git
miıtir. AIN yenne ilerisi için di4frıülen temel kombi
nuonIMın .ır.ııc, bir iktidır, diier bir deyişle gebe bir 
ikticbr gelmiştir. 

HER ZAMANKINDEN DAHA UYANıK 
OL1>1AK GEREKIYOR 

Yiinıy�'un 142 . ..  yısınd. ''Yerel SeçimI .. Son· 
runcb Genel Durum" .Idh YUlSındı TIp Bı,�nlık 
Kurulu üyesi Y.ıvuz Onal d.l bu gerçeği dile getir. 
mektedir. Onı.1 şayle diyordu: 

"2. MC uçimlerin Klm�ç'lannın delıL ÇOZUrNur 
bcmaltmlcrıtl dCl)'atm4I1)'La çolfuyo,. Yeni ilth'da,,,, 
a;yaJı'ahLabilrnelı Ifolfl" donu.şumltre ifrifilmeııyle 
oLano.lıhdv. GOl'Wlen i., b" yolda hiçbir "m,,' ı,ıi" 
n," olmodılıdır Boyle bi, ıltfldar hndililindM bil' 
yLlt potlomaIGro ""den oLabilir S" iu aynı zamanda 
bilY� bir prouolfa.ıyon ortamı yorato("oJrlv." 

''Sorvu.'' bu .Içtd.ln ıerçekıen buyUk önem U'I
yor. '"Sonru," ne olıak? Bu soruyı cevap ,,"erebil. 
mrk için, "önceli"ni iyi bilmek, "öncesi"nin sergile. 
dili buı ipuçl.ııını &dım ıdım izlemek gtnkiyor. Bir 
b.ııb deyi,w ton bir .Iy ... halı ıt�i,melerini birer bi. 
Rr ete .IIrNk. 

Önce, 11 Ar.ıhk wçimleri ile bir sis pe-rdesi yın. 
ıeklı. CHP GeneL 8.ışlı..ınl bıkm.ıdJiı us.ınm.ld.ln " 1 1  
Anlık _çimlerindcn SONı "K'nin çolı..ectğini" ilın 
ediyordu. CHP G«nel B.ıIUn.'",n her sOzunde "-tu. 
mer Inmıyı iti\,.It h.ılint ıetirrnlrr, bılı, ıç ılırını 
.çim ıonuçl.ı ve .çim r*ımlıı. ile Stnırlıddır. 

MC'N i N  CÖ KOSO i i 

FASiST i 

TEH Li KE N i N  

SO N U  D EG i LD i R  
Oysı beklenen gelişmelerin motoru hiç de se

çim sonuçl.n değildi. aiP Gen.1 B.şunı "refe,.,,· 
dum" sözü ile bir sis perdesi YMOltmıştl, J.m.l aslı be
lirleyici gelişmeler bu perdenin J.rlusında cereyan edi

yordu. Asıl gelişmeyi .seçim sonuçlvı deiif ,  AP'den 
ikişer üçer kopon ''küçük AP" y.,.ııyordu. E",YiI'ln 
asıl umudu, teıg�l.ı.n.ın asıl oyun da bun.cb idi. 

KISA VE UZUN DÖNEMLI M ISYONLAR 

TUr1<iy.'de büyük oermoy.nln bir AP-CHP ka.lis· 
yonu, b� bir deyişI., "güçlü hükllmeı" peşinde ol· 
duğunu ..gır sul,," bile duydu. 

Ama bu formlIOn ghneye sürülmesinde gözetilen 
"umanl.ı.m.ı" b.ı.şkı idi. Kimileri bOyük sermayenin 
hemen, .Idlen bir DiP-AP koı.lisyonu istediğini sındı
I.ı.t. Bunun sonucunda, hedef için bir engel oluak 
gONoen Demirel7n wfiyesinde "niçin bu ·ludar geç 
k.J.lındığl" sorulur oJdu. AP'nin ve genel başkanının 
sıdık kalemle'; de bir süre bu oyuna. geldiler. Bu b· 
Iemler "kurdun ;atı yediği" iddiasını AP'yi MHP ve di
ier orukiMlnd .. " .ıyırıp CHP ile işbirliğine razı etme 
anCl sıydıl.ll. Ve var güçkri ile seçirrrsonuçIMlnı. eği. 
lip "kurdun ıtJ yemediğini" bnıtl.lmıyı. uğraştıl .. r . 
Oy .. sorun hiç d. bu d.ğildi. 

Gerçek bışb yerde idi. Sorun da. Hedef, uzun 
süredir teıgahl.ının AP'den kopmalafın giderek rayını 
otumusı idi. Am.ı yine kimilerinin sındığı gibi AP' 
den koparılırın amacı, bu kopuş ile bir AP-CHP koa
lisyonunu cDyatmık değildi. Demrel'in casusu olrm 
ihnrmli h.lyli kuvvetli bir Cemalettin Ink..ıy.l dışındı., 
tüm biğımsttlır bir CHP-AP kO.llisyonunun fuiletine 
imnıyorlardı, ımı şu ı.Ş.lmacWd misyoniMI bunu sığ· 
Iı.mak değildi. Astı misyonlMı, kısa dönemdeki mis
yonlln, kendilerinin bakanlık kopanakiMI, CHP 
omurph bir hükümetin oluşturulm.ısıydı. 

Bığımsızl.ır neyi biliyoriMdı? Bir: AP içinde, li· 
derin ve yıkın çevresinin fiili tasfiyesi gerçekleşme· 

den beklenen büyük kO.llisyonun oluştun.ılı.rmyua. 
ğını biliyorlordı. Iki: CHP Iid.rinln bugünkü >ş>mıı. 
a.n böyl. bir ko.lisyo", Isıeksiz oı.cıjını ca bill· 
yorlardı. Amo bunlarıbn d>h. d. önemli bir gerç.k 
vvdı: Büyük oermııy.nin en büyük teıgııhluınd," biri 
olan "büyük ko.Usyo," :"un ",d h.nüz Ç.lmvnIŞh. 
Çünkü AP lçlnd.kI buı pürüzler h.lIedilmemlşd; ') 
çünkü CHP ç.vr<5lnl bu", oluşturmomışh; çünkü bu i 
"büyli< .hlilik"ıen ön"" CHP'nln, AP'nin mü.1i Ile 
bu ehliliğe huırlanıp &Sındırılnwı gerekiyordu. 

OYUNU BAŞTAN BERI BILENLER 

Buınd., pland.n b.şınd," beri hilberdv ,örii
nenlerin b.ışınd.l .sermayenIn " Dun.ım"cusu gelmekte. 
dır. "Durum"cu 15 Anlık'u .çıkç. Junluı söyı •• 
mektedir: Asıl hedef CHP·AP'dlr. Ancak bunun ıçın 
CHP'nin solundan, AP'nin de Demirel ve çevresinden 
iyi", kopnwı ge",kmektedir. Bunlar süreç Işidir. Bu 
sü",d d. CHP.Küçük AP-CGP·DP formlilü ..gı.y.ak· 
tır. 

"Durum"cu bunları bilmektedir. Gerç.kten d. 
bugün CHP 'ye omuz veren küçük AP, y.,1n CHp·AP 
(Y' d. durum> gö", CHP·MHP) ko.llsyonu ıçın kul. 
1,"ı1.bıı.",k birer şvı.ı oı.akı.,dır. özOnd., D.ni· 
",I'. muhalif bilinen k.",ı, kendı Içinden küçük bır 
bölümü bu misyon için CHP'y. kir.ıJ.mış, uıl gilciinii 
AP Içindeki UsfiY' misyonu Için .. kI.mIJhr. 

Bunca AP Iid.ri D.mlrel'in kiJloel hes;ıplan üz .. 
rinde de duruıwilir. Açıkç. göriilüyor kı, D.mlrel ,.. 
yokınl.n, AP'den kop,"ların, yli<lendikleri mlsyond> 
n. k.du kır.ırlı oldukl.nnı bi"", ,eç ,"I.y.ııllmlıdr. 
Anladıkları .nd. d> ,eleceği II. birlikte, bugünkU oyu
nu �vramışlırdır. Demrel'i sinirlendiren de budur. 
Demirel, nereye yöneldiğini kavndılı oyunu bozmak 
için orumı g'ıııinleştirme tikıillnl IzlemlJ, aiP Ile 
.,.doki köpriil.ri .W>ilmek ıçın .lInden geleni y>P
mıştır. 
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Demirel'in b u  bilinçli gerginleştirme taktiği ise, 
doğal olın!<, geleceğin büyük projesi için bugünden 
açık kapı btrakılmasını isteyen akıllı "durumlOcuların 
ye diler tezgahçılann eleştirilerine hedef olmuştur. 

BAZI ZORLAYICI MANEVRALAR 

Bu anda kısa dönemli hedefi" bir an önce ger
çekleştirilebilmesi, muhtemel pürüzlerin baştan etki
siz hale getirilebilmesi için bazı zorlayıcı dış manive
lıl ... da baş vurulmuıtur. 

Peşislr.L1ıtelen istifalar, IMF ile görüşmelerin sonu· 
ca bağlanmak üzere olduğu günlere rastlamıı, ya da 
rutlatılmıştır. öte yandan Merkez Bankası'nın "çok 
önemli kararlar ve adımlar arifesinde olduğu bir dö
nemde" hUkümet belirsizliğinin sakıncaları üzerinde 
de özenle durulmuıtur. Bu koıullarda herhangi bir 
"yan çizme", böylesine "ciddi" gerekçelerle vatan 
hainlili ile, ülkeyi hükümetsiz bırakma ile suçlanabile
tektir. 

Bir iIR kopmaları öyle pek de ciddiye almayan, 
hatta "kopanları nasıl olsa geri alırız, bari bu durumu 
MSP'ye karıı koz olın!< kullanıp yola getirelim" dü· 
ıüncesine bile kapılan AP yönetimi de artık durumun 
ciddiyetini anlamaya baılamııtır. 

Durumun ciddb'etini kavrayanların tümü, artık 
geleceğe yönelik ciddi hesaplar peıindedir. Bağımsız· 
ların misyonunu ve bu misyondaki kararlılıklarını an

layanlar, şimdi . bu olgunun "CHP'nin ehlileştirilme

sinde" en etkin biçimde nasıl kullanılacaAının hesabı 

Içindedirler. Örneğin, Tercüman'da yazılanlar: 

"hora ederek bir grup olu,turanlar, artı� anDh.�a

nn kendı eUerine geçtllin; Unutmadan CHP ıle pazar
i,k maIrUmo oturmalılar ve kamUOYUnD kınnızı plako 

delil, beZl premipi" ulrunD bu ,ekilde davrandıkla-

rını göıtermelitlirler. .. 
"K.ndi .çmen tabanından ilgi ve taııJib gorecek 

,ortkırdan beZıkın kanaatiman ,unlardır ... 

u". Bolım.ızlor kendilerini, küçük çapta bir AP 

lSrneli gljrUyorlarıo, yapacakkın en �Mml
.
i ,ey, AP 

l,lMltIllnl CHP 'ye kar,ı korumak millıyetçılik bayra-

lını yere düşürmemektir. " (Tercuman. Hiç Şartsız 
Olur mu r, 1 8  Aralık) 

"Bağımsızlar" da gerek basına yaptıkları açıkla
malarla, gerekse CHP ve diğerleri ile imzalanan onak 
deklamyonla "milliyetçilik" bayrağını yere düşür
medikIerini el hak kanıtlamışlardır. 

KOPANLAR "LIBERAL SAC" MI? 

Olup bitenler anlaşılmıştır. Şimdi, yeni hükümet
ten çok, geleceğin hükümeti üzerinde durulmaktadır. 
Çünkü yeni hUkümetin niteliği bellidir ve üzerinde 
çok söz söylemeye de gerek yoktur. 

Bir de sözde solcular vardır ortada. Hataları "sağ 
sosyal demokrasi" etiketi ile affettirmeye, kuyrukçu· 
luğu "sol sosyal demokrasi " yaftasıyla örtbou etmeye 
"işçi sınıfı çizgisi" adını veren bir küme, bu kez de 
AP'den kopanları "liberal sağ" olarak aklamakı. ve 
kutlamaktadır. Aklıevvel solcular AP'den kopanların 
omuzuna "liberal sağ " apoleti yapıştırmaya çalışır
ken, gerçekleri görenler de vardır: 

"Yeni bo.l,m.ı.ıkmn de.teliyle ya da kat,'ma"y' 
la kurukıcak bir hükümet, CHP-AP lormiilünün deRi
,ik ko,ullorda uygulanıtından ba,ka bir şey delildir. 
AP'den aynlanwr, dünya gÖrii,leri, ekonomik tle 101-
yol konulardaki diişünceleri bakımından, geride kalan· 
lardan çok mu lark", Onwrın delte'iyle ya da onlarla 
kurulacak bir iktidar, AP'nin ekonomik ve ıo.yal (el
• (e.ini dolayı, yoldan wrdürmek demek de,i1 midir' 

"Seyri el'enceli görüntülerin geri.inde, tarih per .. 
pektili açııından tud önemli okın. geUfme budur ve 
'!ürkiye, uçurumdan dönnunin levinci içinde harwi 
durgunlula yönelmek te olaulunu henüz (arketmi, 
delildir. " (Seyir, Mümtaz SoylO� Milliyet, 21 Aralık) 

BUGüNüN Işi  

Yeni hUkUmetin niteliği bellidir. Bugi.iıün işi  ise, 

yarının getireceklerini şimdiden düşünmektir. Bir de, 

bugUni.iı işi, yarının getireceklerini tehlikeye düşür' 

meden bugme yön vermektir. 

j "'11,, I'K"' 1'11 AJ' Otf' (y .. d .. UW·MHP, tc,."...· 
tl.' Iıllh'lIIlt!t-n \01.' 1 \.t'\.,n,ilecek giritimla' AI1ındı ÖınL.1. 
ilıciidir pIJl\oI s:ure. I:bıluınlıkbrbı mÜıcehheı "bqım
slllJr " ı;clecch.te oyn.JyaQklul '1ibero" rol için bu· 
guntJı'n silahlarını bilemelidirler. 

AınJ d.ıh,ı önce bir "gör'üşme"ye dikbt etmektı 
)'JrJr VJr. Konuş.Jn, bılımsııların (doliYISIYli '1ibenl sJg"ln ( !)) önderlerinden ve bibnlık inemeyecek b· 
lidr "dÜrÜSI" Oğuz Aulay, Soran da GiNydın Gaze. 
tesi : 

"A$lında benim gljnliimd, )'olon CHP-JlHP -"0a
l isyonudur .·\mo buna. bu"'" için. i-"i parti d. ,..., 
d<'gildir. CHp· MHP Jrurulaı. 7'lirltiy,'y, çoJr bii)rü 
ro)'dalor saglar. 

"Soru - 141·142 ilc DGM hoJrJrlndo ne dlifii";;· 
"ursu nlU! . "Ceoop · Bu madd"". Jraldı:nlama.r. Böy" bir ,.y 
duşunulemez dahi. DGM'y, " Unc" ç, .. mon içill Ü� 
rinde ısrarla duracollZ. Bu Jronunun ;umnde ö,..mı. 
durmak gerekir. ol (GünGydlıı, 30 Aralı.) 

VARININ OLASıLıKLAR ı 

Evet, yeni hükümet "gebe" bir hük.ümettir. An
cak gebelik süresinin ne kidar obGJII tartışma konu
sudur. Buna çok "kıs.ı bir süre" olMM da bünamlk 
gerekiyor. 

Doğacak çocuğun cinsiyeti konusundaki ikili oa. 
Si lık gibi, gebe hükümetin doiurac�ı hükümet kor» 
sunda da şimdilik ikili bir ol�hk löriinmektedir: 
AP·CHP veya CHp·MHP. 

"Bağımsız" ya da "libe .. 1 sağ'etiketli payandalar 
yeni hükümeti bugünden yönlendirebilecekleri .bi 
(isteklerini birer birer açıklanan dekluuyoncb. bul· 
mak mümkündür °ı CHP'nin hesapl ... ı ve büyük ..,. 
mayenin istekleri doğrultusunda, doiacak yeni çoa.
ğun cinsiyeti üzerinde de etkili olabileceklerdir. otU· 
beral sağ"cılar her iki olasılığa da oynayabilecek yon
dılıştadırlar. 

Gerçekten de dolacak çoculun cinsiyeti Uı.erin
de CHP'de çok "özgün h ... pl ..... yapılmaktadır. CHP 
Genel Merkezi ile ilişkileri su götürmeyen buı CHP 
teorisyenleri, MHP'yi "sürekli rezerv" olarak tutma 
eğilimindedirler. Faşizm

' 
tehlikesine karşı yllglOla.ştı· 

rılan küçUk bu�uva yığınlar bir CHp·MHP koalisyonu
na "MHP'nin ehlileştirilmesi" ulruna niçin "he" de
mesinler? Sonra yine CHP 'Ii teorisyenterı lÖf'e "MHP 
büyüdükçe yumuşarrııyor mu?" Sonra MHP'de "AP' 
nin yerini alacak potansiyel" yok mu? Bunların tÜmO 
bugün yapılmakta olan ve ileride de yapılacak olan 
hesaplardır. 

TEHLIKELI DÖNEM, BÜYüK GöREVLER 

Yeni dönemde başta işçi sınıfı olmak üzere tUm 
demokratik güçlere düşen görevlerin alırl�tılı,u 
gösteren kanıtlar, bunlardır. Kesinlikle belirtmek ae-
rekir ki ,"faşizm çöktü" rehavetine asla yer olrNrNh· 
dır. T;irkiye'de işçi sınıfının ve demokratik birikimin 
gücü, ı urjuvazinin rahatça at oynatmuına, istedilI 
oyunu maniple etmesine engel olacak bir biçimde ör· 
gütlenmelidir. Bu süreç içerisinde mevcut demokratik 
birikim, soluğunu, sürekli olarak CHP 'nin ve yenı hü
kümetin ensesinde hissettirmelidir. En uından faşist 
katliamların önlenmesi, faşist güçlerin devlet kadrola· 
rından temizlenmesi yolunda ciddi ve ikirciksiz bir 
mücadele verilmelidir. 

Herşey için ve herkesin adına "yetki verilmiş" 
bir CHP'nin kendi başına ne yapacağı, Türkiye'yi ne· 
reye götürebileceği açıkça ortaya çıkmıştır. Bund.ın 
böyle görev, büyük sermayenin Türkiye politlkasmı 
ve partilerini istediği gibi yönlendirebllec:eli alanı ai· 
derek daraltmak olmalıdır. 

(Oı 'Liberal sağ" bağımslZla"n buglinden day.tacak· 
larına açıklık getirmek bakımından yine Oluz Atalay' 
la yapılan aıağıdaki görüşme de ilginçtir . 

"So"" . Balım.lzlor olorak baıı şartları"" t.'Ordl. 
Hükiimet programı .yapılırken bunlarda i.rar ed,c,Jr 
milinu' 

"Ceoop - Şartlonmız zaten kabul olundu." 
"So"" - Bunlar neydi' 
"Ceoop - Hükümet progromında gÖriirfÜnii6. 
"Soru ' Son bir ıorum tICIf"'. EcetAt � noa.1 buıUyor 

.unuz' 
"C,lJtJp . Açık, düriilt, leibor ve OfIl"I uçlaro o"rji 

duyan bir leim" olorale gördüm. Komiinum tehrJre,;
ne ko". mutlalta Demirel'den daha t,arli olocoluıo 
inanıyorum. " (Giinaydın 4 OcoJt) 
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Raşit KAYA 
Türkiye'de yeni hükümetin kuruluşu

N varıın gcli�meler Of"Uyl buı sorular 
IUı. Adalet Partisi'nden istifılır ve ne-
denleri, bu ayrıLınLın" CHP hükümetine 
btılmibrı, i .  MC'nin başmimırlilrındıın 
Feyzioğlu'nun ve gerçek sağcılık ve mil
liyetçilik iddi.ı.sın�i Ocmokr.ııtik Parti' 
nin aynı saf ta yer lmalın onaya çıbn 
soruların buıbn. Bu konular gerçekten 
de tartışılıp açıkl.ınrmsı gereken sorulaı. 
Ortaya şimdiden buı "goriişler" çıktı. 

''SEÇENEK'' SA(;LAMA ARAÇLARı 

Soruların cevaplandırılnusı farldı si· 
yasi partiler ansındı i lişkilerin açıkça 
belirlenmesini gerektiriyor. Bu nedenle 
"biçimsel demoknsi'1er de, �ni mev
cut siyasal sistem içinde siy.ısal pvıi an· 
LaYlŞIN kısaca. bir göı atl'1Uk. ve nitelik
�ri belirlemekte büy\i( yanr \IM. 

Biçimsel demokmlerde siya.gl par
tiler genel obm "rejimin vugrçilmez 
unsurUrı" oluak niıeiendirilirler. Böyle 
reiimlerde siyasal pilftilerin işlevleri te
mel olMak mevcut sos�1 ilişkileri yeni
de üretı:rek egemen sınıf ya da sınıfların 
ıi)�l iktidannın sürdürülmesine politik 
düzeyde anç olank hizmet etmektir. 
Anak bu işleYi mdwıik bir i lişkı oWak 
görmemek, politik üst yapının belirli bir 
"özeridik" taşıdığını da unutmarlUk ge
reklidir. Anak �yuıl pmilerin temel 

işlevi kapiulist toplumda sömürulen sı· 
nıfların sistemle bütünleştirilmesini sağ
lamıktır.  Bu nedenle siyaSilıl partilerin 
ideoloiik rolleri nrlıklarında belirleyici 
unsur oluak yer alır. Bu genel varoluş 
nedenleri uyarınca siyasal pırtiler, siya
Sil mücadelelerin yalnız kendi anlarında 
yer aldığı görüşü ile devletin bu mücade
le dışında ve tanfsız olduğu inancını 
yaynuya çalışırlar ve siyasal iktidarın sı
nıfsal temelini gözlerden Siklama görevi
ni yerine getirirler. Bu temel işlevin bir 
sonucu dı, siyasal yaşamın "personel'�
nin seçiminin de siyasal pMlilerce yapıl
masıdır. 

Biçimsel demokn.sinin bu olgusu dı· 
şında yalnızca işçi sınıfının bilimsel sos
yalist pilftisi, burjuvniden, yaniiktidar. 
dan bağımsız olarak yer ıJır. Bilimsel 
sosyalist pilfti dışında partiler biçimsel 
demokraside, siyasal ya.şamda çoğulcu· 
luk ve çok parti sisteminin uns�rları ola
rak genel toplumsal sistemin sınırları 
içinde hoşnut olma.�nlan "seçenek" 
olanağı sağı. .... yı ilIT\.çl.,lar. Bu söyle· 
nenler, mevcut siyasal partilerin sistemi 
veri olarak kabul ettikleri durumbır için
dir. Bir ülkedeki toplumsil gelişme; üre
tici güçlerin gelişmesi ve işçi sınıfının 
örgütlü rT1Ücıdelesi ile sınıf savaşının k�
andığı, k.uıucağı boyutl.r, �yuıl 
pmilerin konumlanna farklılıklar getire
bilir. 
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''BUNAlıM'' NE OLDU? 

Bu açıklıkı .... .. hip olmadın bugün. 
kil- Türltiye'de yeni hükümeıle birlikıe 
başlayan tlrtışmalanı açıklık getirebil. 
mek oı.nıklı değildir. Çünkü, bugün ba· 
zıları için ''buMiım'' yeni başlarken, ba· 
lJları için de yeni hükümetle birlikte 
''bunalım dönemi" kapandı. Hem de 
Türkiye'ye yerleşmş demokratik sistem 
içinde. Bunun için ''-ürklükleriyle mut· 
lu" oluyorlar. Bir tartışma başladı. 

Gerçekte, ne bumlım yeni başladı, 
ne de kapandı. Türkiye uzun yıllardan 
beri süren bir bunalım içinde. Giderek 
dtrinleşen bUMlım �Inızca ekonomik 
olmayıp, sosyal, siyasal bir buhranla bir· 
likıe y.şınıyor. Aslınd> durum bugün 
kimse tarafından )'adıınmıyor ve hük� 
met kurmanın gerekçesi de ülkenin için. 
de bulunduğu derin bUMlım oluyor. 
Yadsınamıyor, çiiıkU yaşanıyor. Sorun, 
tartışma bunalımın nitelili Uurine. Bu
nalımın nedenlerini, özünü anlamü 
önem kazanıyor. 

Önce bir noknnın belirlenmesi gerek
li. Burulımın nedeni, $U veya bu burju� 
hijkümttlerinin, ya da bu hükümetleri 
oluştunn siyasal partilerin yanlış kanıt· 
lan mı? Kuşkusuz değiL. Bunalım siste
mn yapısı ile ilgili. Bunalım yapısııl bir 
bUMitm. Aslında bunalım yalnızca Tür
kiy.'ye de öqü deiil. Bu""hm .ynı top· 
lumsol sisumdeki ülkelerin herbirinde 
$U veya bu görünümde yaşınmakUı. 

Buıulımın öıünün, nitelilinin beHr· 
lenmesi, çıkı, yollarının görülme5i için 
d< bır ön ko,ul. Bu""hmın y.pı .. 1 01· 
duAunu, y.ni siste"'n bunıhmı olduAu
nu ,örme. kopllılist sI,te"'n -ı oWak 
.lındılı nmon, buncbn Çıkı, oı.mıyac:o
iın"'. cıırme .nı. ...... ıelir. 

SORUNLARI PERDELEMEK 

Türkiye'de bu""lım y.pı,.ı .... çok 
yönlü. Sosyal, ekono,..k,  polillk lüm 
boyudan ile mevcut. Ancak bugün için 
buhnının sistemin hegemony� bUMiımı 
hıline dönüştüjünü iddi. eımek de güç. 
Önce yeni hükümelin kurulıbilmeSı, ku
ruluş biçimi bir bnn olabilir. Ama te· 
mel nokn, bugün için Türkiye'd< ikıi· 
dırdıki blokun ideolojik olınk Ç.Iı.· 
dığının, halk kitleleri üzerinde, ideolo
jik hıki"'yetini bütünüyle yitlrdliinin, 
ileri sürüle"'yecek durumd. oluşudur. 

Bu nedenle, Tllrklye'de sermıye Ikil· 
darlannın buhnn karşısında eUndeki si· 
vunma anıçlarınd.ın en önemlilerinın 
ideolojik ,.Idırı'ançl.,.ı oldulu ,örülllr. 
Burjuvazi için de ideolojik mücadele da· 
ha önem kazanmıştır. Bugün Türkiye'de, 
bir bütün olar� iktidardaki sermaye 
blokunun temel sorunlanndan bir tanesi 
de geniş yıiınlar.ı, kendi yapısal sorun
larını çözüm ar.ıırken, sorunlarının teme
linin sistemde olmadlAınl gösterl'1'1lt soru
nudur. Ideolojik .. Idırı ve propol.ndısı· 
nın ıemel hedeneri bu çıb.ya dönükıiir. 
Burjuvujnin sorunu, sistemn, kendi i'· 
lerliği içerisinde, yeni dUzenleme� yap
mı yeıeneii oldui'unun kllleı.re benim
setilmesi ve sistemin iyi işletiımesi halin
de çözümler ,elebileeeilnin propopndı' 
sını y.pmıkl". Feyzioilu'nun ''büytl< 
fedılt_rlıkl., poiıısı"" böyle bir hii<li
mete kolıldok" demeoinin ... ı.mı bu " 
rekoini"'n, ser",.yenin yeni dua
nlepleri II. bır .. ntez oluştumwıd�· 

SISTEMI AKLAMANIN 
GONOLLOLERI 

Böyle bır durumdı, yenı hll<-' ku
rulmı .. Ile birlikU 'ılerld" baıt � 
lenIe kuruluf& __ olmo1ı ıçın, TDrId-
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ye pvlitik yaşamında demokrasinin "ek. 
sikleri" olarak gösterilen bazı unsurlar 
keşfedilmeğe başlandı. Keşfedilen un
surlardan bir tanesi de "Libl"ral sağellar' ! 
Böylelikle TiJrkiye'dc sorunlJrın çüzümü 
için "Liberal tanımıııa y.ıl- IJ�an bir sağ' 
ın" katkısıyla "oluml u  bir ba�langıç ) d' 

pılmış olmaktadır". Boyle guruş!cf ) al
nııca '1şçi sınıfı çizgisi " gazetesinde )er 
.. Imıyor, başka gözlemcilerde de b ulunu. 

yor. Önce bir konuyu aç ıkl ığa l-avuşıur. 
ııı<\k gerekli. Günümüzde "$.ılğ" s.crmay(' 
iktidarından başka bir şey degildir. Ho· 
mojen bir yapısı olduğ u elbette soyleııc. 
mez. Bu baştan sistemin niteliğine ayl-ı
rıdır. Ancak sınıfsal ekonomih. çıkarlar· 
dan soyutlayarak günumüzde sağ içinde 
"liberal" gibi maddi temeller gosteri l ·  
meden ayırımlar yapmak gerçel-Ierden 

uzak durmaktır. Sağ' ın Liberalliğinin 
maddi dayanakları açıklanmadan inandı
rıcı olmaz. Ancak konu bu yanılgıyla 
bitmiyor, daha önemli sonuçlar getiri· 
yor. üzerinde durulmasının nedeni de 
burada. Bu tür görüşlerin "işçi sınıfı çiz
gisi"nin günlük gazetesinde yer alabilme. 
si , içinde bulunu lan bunalım karş ısında 

, J J • � iiLi 
, 

. e'" 

J .\10.\ ıı. 'la };ıtldı'r 1:/lr�ll/lfa,l /rl,'('Iı. "/ıbcnd .'1.1;; "cılcır "I:('�(rflill/lelerini" bf'kliyorfordı, 

. .  • • t t  sıstemln yapısal temellerini aklamaya 

çalışan, buna büyük gayret gösteren ser

maye iktidarlarının görüşlerini paylaşma 
olur. Bunahmdan sistem içinde çözüm

lerle çıkılabileceğini kabul etmek olur. 

� Kısaca, büyük sermayenin aradığı yeni 
kanı vermeye gönüllü olarak talip olmak 

anlamına gelir. 

PROUD l iON A Ş I LDl  

Burada b i r  I..otlud,ı dillı.ı .ıÇIl- o lmada 

büyük yarar var. Soruıı MC'nin y'eni hü· 

l-ümete tercihi sorunu d('ğ i l ı  t:ıüyle bir 

şeyi kimse söylemiyor. Ancal-, y('lli hli· 

kümete ilericilik adına destel- olanl,mn , 
sistemin yani kOkuşan kapitalist düzenin 

sC(J1Cl rn,ınlJfdSınl , burjuva siyasetini " 

ı.. irli ) vnıcııılcrini bilinç li ya da bi linç

s iı  p('rdelrnıC' leri kabul edi lemez. Hele, 
geniş ı...iılrlcrin sorunları ile mevcut sis

temin bag ların ın saklanmaya çalışılması
n.l izin vcrilernez. " Politika" bir bilim ve 
sa na i " ı ır. Politikada yalnızca düşledikle
ri ni gerçel-. göstermek çabasıy la ister 

• 

"Liberal sağcılar" ister "sol-sosyal de
mokratlar' keşfedilsin, kitleler üzerinde 
etkin olmak kolay değildir. Unutulrm
sın, işçi sını(ı iki heterojen unsuru '''k.ıı

rışttrıp", "iyi tar.ııf1arınl" saklı tuun. 
kötü yanları atan Proudhon'un dialektik 
anlayış ını çoktan aştı. 

• • 

evrı nı cı sa nat a n  ayışı nası 

, DEMİRTAŞ CEYHUN 

İngilizce adıyla Bay Okan'ın filmi "Otobüs''ı ilginçtir, salt bir film olma 
nitelieini çoktan aştı. Artık bir film olayı olarak deeerlendirilmiyor. Bir "Bay 
Okan" olayı olarak deeerlendiriliyor. 

Egemen çevrelerimiz, göniüeümüz kadarıyla "Bay Okan"ın kişilieinde 

bir harika çocuk keşfetme çabasında. Acaba niçin? 
Hepimiz biliriz. Emperyalizm, yeni kuşakların beyinlerini yık.ayabilmek 

için, özellikle çocuk yayınlarında bir takım roman kahranıanlarını karşı karşı· 
ya getirmekte ayrı bir dikkat gösterir. "Demir Maske" bilmem kime karşı dö
vüşür ve kişisel üstünlükleri sayesinde kavgayı kazanır. Pardrıyanlar bilmem ki

me karşıdır. Nat Pinkerton bilmem kime karşıdır. Bütün kahranıanlar. gene üs

tün yetenekleri olan başka kahramanlara karşı ç ıkarlar H' kazanı r la r  Ya.şam. 

üstün yeteneklerin birbirleriyle savaşmalarıdır. Ve daha uı;.lÜn � (' i (>i\i Cılt  ka· 

zanntaSadır. 
Kuşkuya düşmernek elde deeil. Sanki bu oyun, şimdi bizde de sinema 

alanmda oynanmak isteniyor. Yeşilçam tarihinde ilk kez sinenıCl emekçileri· 

nin bir araya gelerek ortak kavgaya girdiklt'ri, sansür€' karşı b,ışarılı bir Istan· 

bul - Ankara yürüyüşü düzenledikleri , gerçekten örgütlenme girişimlerinde 

bulundukları bir sırada sanki sinemamıza karşı Bay Okan üzellil"e çıkarılıyor. 

Bay Okan'ın üstün yetenekleri çtkarıhyor. Bay Okan'ın üstün yeteneA:inin sim

gesi de "Otobüs" filmi. Sinema tarihimizde hir eşine daha raslanamaz mm ola

rlk tanıtılmak istenen Otobüs filmi de , sinemanıızı alt ediyor. 
Galiba bizlere anlatılmak istenilen de bu. Sinemacı1arımızın öyle ortak 

girişimlerde bulunmalarının, örgütlenmeye kalkmalarının filan bir anlamının 

olmadılı. Örnek olarak da, tam bir amatÖr girişim olarak tanıtılan Otobüs Cil· 

mj önümüze çıkanlıyor. "Bakın, denilmek isteniyor, üstün yetenekleri olan bir 

kişi çıkıyor ve tamamen kendi olanaklarıyla sinema tarihimizin en önemli ve 

en güzel filmin! yapabiliyor. Yani, Yeşilçam sinemaellerının bugüne kadar öne 

sürdükleri gerekçeler, örgütsüz oluş, olana'<ların sınırlılıRı, sansür filan palavra, 

geçersiz. Aslında bütün sinemaeılarınıız yeteneksiz." 

Böylece, şimdiye dek sinemamızm yüzakı olarak tanıdlA:ımız Yılmaz 

Güney'e de bir rakip yaratılmış oluyor. Dolaylı bir biçimde de olsa, "Yılmaz 

Güney'e özgürlük" diye balırmanın artlk bir anlamının kalmadı�ı anlatılma�a 

çahşılıyor. 8eyinlerimize kazınmak lslenlle� de, bir anlamda" Yılmaz Güney' 

e karşı lngilizce Bay Ok.n" kavgası. 
üsteük, Yılmaz Güney Anadolu'dan Avrupaya çıkmaR. çalışırken, Bay 

Okan Avrupa'dan Anadolu'ya fatih pozlarıyla geUyor. Ardında bir dolu Avru· 

palı ödülle eeliyor. Aynca, Bay Okan'ın filmi kimi yerde Avrupa filmi, kimi 

yerde Türk filmi, Böylece hem Türkiye'de olaeanllstü Iş yapma şansına sahip, 

hem de Avrupa'da. Oysa Yılmaz Güney'In, filmlerini yurt dışına çıkarması 

olanaj:ı bile yok. Bay Okan'a ise, gerek kentsoylu aydınlarımız, gerekse Danış-

tayımız her konuda sınırsız yardımcı. 
örneRin, Sansür Kurulu'nun yurda girmesini yasakladılı, ancak Danı,. 

tay karanyla yurda girebildili söylenilen Bay Okan'ın filmi Otobüs Için, Tele
vizyonumuz nerdeyse yarım saatlik tanıtma programları yapabiliyor. Hem de, 
film henüz daha sinemalarda oynamaktayken. öte yandan, biliyoruz, Teieriı. 
yon reklamlannın saniye ücreti bin lira veya daha yüksek. DOlaylliyle, nlm he
nüz sinemalarda gösterilmekteyken böyle yarım saatlik bir tarutma (cüya 
tanıtma, gerçekte reklam) programının parasal deleri 1,5·2 milyon Ura dolay
larında. 

Ama, aynı televizyonda bir roman açık oturumuna katılan romancıları
mızm tanıtılması sırasında bu kişilerin romanlarının da adlarının okunmlSlnın , 
reklam olur gerekçesiyle yasaklandıAını kendimizden biliyoruz. Yani bir ro· 

mancımızın, kendisine her hangi bir telif ücreti de ödenmeden çıkarıldılı bir 
televizyon programında romanlarının adlarının okunmasını yıtSakladılımız te
levizyonumuz, Bay Okan'a rahat rahat bir iki milyonluk bir yardımda bulu. 
nabiLiyor. 

Gene MJlUyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Sayın Abdi ıpekçi, Bıy 
Okan'a gazetesinJn tam bir sayfasını ayırabiLiyor. Milliyet gazetesinde tam bır 
sayfanın ilan bedeUnin ne olduRu biliniyor. 

Bay Okan'a bunca prim verilmesi acaba niye? 
Çünkü Bay Okan (galiba lnglUzce'de Bey Okın diye okunuyo,) devrlmcl 

bir film yaptıRını da iddia ediyor. Hem ülkemizdeki önemlı bir soruna parmak 
bastıRını söylüyor, hem de geUşmlş kapitalist toplumlarla geUşmemiş toplum. 
lar arasındaki uçurumu vurgulamak istediRini belirtiyor. 

İlginçtir, son zamanlarda alabildiline yaygınlaşan bir görüşün böylece 
somut örneRi oluyor Bey Okın'ın Olmi Otobüs. Yani, titrnde hem güncel prob· 
lemler konu ediniliyor, hem de film işçilerden söz edJyor. KLS8CasI, son 
günlerde bazı ideologların çokça söylediRi, çokça yineledili iki ilke de var 
filmde. Üstelik kolay seyredilirUk, akıldan çlkmayacak biçimde vuruculuk 
ögeleri de bır tamam. 

Ne ki, acaba sanatta devrimcııık, devrimci sanıt, sadece işçiden, gUncel 
problemlerden söz etmek mıdır? Yoksa, olayları işçi sınıfı ideolojisi açısından 
doRru olarak yorumlayıp, onu olgusal bütüntüRü içine oturtabitmek midir? 

Bızce, Bey Okın (Bay Okan) olayının egemen sınınarca böylesine abar� 
tılmasının altında yatan amaç bu. Devrimci sanat anlayışını yozlaştırmak. Ye
niden, işçiden söz ediyor klsvesi altında, Işçi sınırı bireyinin zaaflarını göstere
rek onJarı lumpen bır görüntüde anlatmak. Lumpen edebiyatını, lumpen sine
masını yenıden geçer akçe kılmak. 

Aman dikkat! ...  Bır kez daha yutmayalım bu dolmayı ... 

,·tIU!'yt'� - " 1  OCA1\' nı;-;- - ' i  
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iNG i LiZ VE ALMAN M iLiTARiSTLERi  SALT-2 ANLAŞMASINI  

ENGELLEM EYE ÇALıŞ ıYOR 

• 
ABD tanhndan ,etiştirilen kanalh 

(ünlerin Avrupa'yı yerleşıirilme!inj \'e 
Avrupa ülkelerinde de uretilmesini Iste
yen NATO çevreterinin SALT·2 ınll$' 
masını önleme cmşimieri yoRunla.ştl. 
SSCB ile ABD ırasmda stratejik silahla· 
raı wıwlandırılrnasıylı ilgiU (SALT) yeni 
bir anlaşmanın imz.a.lanması üzerinde 
Rirdüri.ilen görüşmelerde ortaya çıkan en 
önemli mrunlanlan biri. kanatlı ftiz.ele
rin Avrupa'yı yerleştirilmesi sorunuydu. 
MIUtutst NATO kunnıylar, bir siiredlr 
bu konuda bir ınla.şmıyı varlİmasun en· 
geUemeye çll,şoyorla"dL Sovyetı ... BirU· 
Il'nin ve Vorşo .. Plkt, ülkelerinin stn· 

tejik u5tunlutu iddı.sı arklSln.a gızlenen 
bu ,ınşımler, Aralık 1)'loGı 8Nksel'de 
yapılan son :\'\1'0 toplantwnda yeni· 
den dıle getirilmişti. ABD Savunma Ba· 
klnı Harok!. BlO .... n, Bniksel toplantısı 
SUlIıMda, ABO'nın SSCB ile kanatlı rü· 
nlerin yapunı Ile ilgili bileileri NATO' 
lu mütterikterine aktannamı konusunda 
hiç bir anlaşma yıpmaya YINşmayıCl' 
eım belirtmlşLi. 8rown'un bu a�ıklama· 
sı, kanatlı ruzelerin Avrupa'ya yerleşti
rilmesi konusunda en ıgarlı gOzUken In· 
gi tiz ve f. Alman militarisı çe\'1"elerinde 
sıe\;n�le kıışllanmlŞtl. Ancak Brüksel 
toplantlSlndan sonra dı ıeria NATO 
k urmıylarınln SALT·2 anlaşmasına 
ambargo koymı ı-irişimleri durmaciL 

F. ALMANYA'NIN NIYETLERI 

So n  umınlarda ABD'nin, SSCB ile 
yopolacoıl< yenı SALT anlaşmasının Ilk 3 
y�ınola , kiNılı nizelerle Ilglti bilgileri 
NATO'lu fTijUefiklerine aktarmamı; an
cak bu 3 yıldan sonra kınatlı rUzeler i,ire.. 
Umlnin orLlk�1 yürütülmesl dotrultu· 
su nda davnNcatl haberleri dolaşıyor, 
NATO'nun Avrupa'h üye ülkelerinJn yö
nald çevreleri Jse, böyle bir uzlaşma 
yolunu kendjleri Için yeterli bir ,üvence 
0111'Ü görmediklerini dile ,etlriyorlar. 

GftriciAmerikan Sendikacıuğının üzerinde 
kara buıutlar birikiyor 

Gerid Amerikln sendiklcolotaıon 
m ... kez! olan AFL · Cıa'nun (Amerikon 
I. Federasyonu veS&noyt örı:ütlerl Kong· 
resl) ıon kongresl önceld hittıo yop�dL 
({ongrede, AFL • cıa 'nun başklnlot'no 
22 yıldır sürdüren gend sendıkacoloton 
ıRası George Me.ny yeniden bu göreve 
,etlrildl. Ne VIf id AFL . CIO'nun kong. 
reslnl lzleyen tiim gözlemdler, tekeUerin 
ABD Işçi ouıo!o lçlndeld bu beşlnd kobı· 
nun durumunun hiç de parlak olmadııı
DI belirtmekte birleşiyorlar. Amerikan 
gerid oendllıaolotlOon, son yollania önem· 
n lpuçlan Körülmeye ba.,lanan bunalum
non hızla derinleştlRlnl, bütün ,österge
ler dotnobıyor. 

AFL . cıa 'nun IIÇI .onıfın .. çıkarla· 

MEANY: TEICELLERIN PIYONU 

YVBVYVŞ · 10 OCAK 1977 · /2 

nnı tekeUere peşkeş çekme po6tlkasuıuı, 
ekonomik bunalımm sürekli olarak aıU'· 
�In yükünü taş,yon Işçi IdUelerinde 
doRurduRu 'epid, örgütün liye sayısonda· 
kl ullmada kendisini gösteriyor. AFL . 
CIO'nun liye saYlSlnın son Ikl yılda 528 
bın dolaylaruoda IZaldot' bildiriliyor. 
1965'ten 1977'ye kldar geçen 12 yıl 
boyunca ABD 'U Işçilerin ort.\lama haf· 
talık ücretlerinın satm ılma güciinün sa· 
dece yüzde 4 oraounda yüceldlgı açıkla· 
nıyor. 

AFL . cıa yönetlmlne karş' görülen 
tepkilerin klYOlgonola sadece doRrudan 
ekonomik etkenler de yatmıyor. AşU'1 
gerid M ... ny yönetımlnin, Amerikan 
sendikal hareketini, ABD emperyotizml· 
nin en gerid çevrelerinln politik yedetl 
hali .. dönüştürme girişimleri de lşçl ve 
emekçi yotlOlaron protestosuyla karşıla· 
,ıyor. Mnn)' yönetimi, Amerikan sencU· 
kal hareketlni uluslaru .. , .. ndıkıl hare· 
ketten koparırnak ıçın, AFL . CIO'nun, 
ıınıf uz�rnacol'Ron, teıruil eden Uluılar· 
aru, Ifıır lıçl Sendikalan BlrUgi'ndekl 
üyeti�nl bile geri çekmiştı. Ayn, yöne
tim, son olarlk ABD'nin BM'e blRlı 
UluslararoıSl Çalışmı örgülü'nden (ILa) 
çekllmesinl de bütün gücüyle desteldedi. 
Carı.er yönetlmlnin, ABD tekellerinin 
Avrupa Ile rekabetlnl desteklemek ıçın 
Avrupa liIkeleriyle ekooomlk ilişidierin! 
gerglnleştlıme politikiso da Meany yöne· 
tlmi tonfondan sık, bır biçimde destek· 
leniyor. 

Gerid Amerikln .endlkacollRonuo Ip
lerinl eUerinde tutonlar, ABD Işçi .onol,· 
nın AFL . CIO'nun lıblrUkçWRi karı" 
sorodı sa! tuluşunu durdurmak ıçın çe· 
şltU yönteml",e b14vuruyorlar. AFL . 
CIO'nun tükenen lıy,ınIıton, yenıden 
ıı.un"bllmesl umuduyla, ABD Kongre. 
sl'nden .. gut ücretlerin yükıeltllmeslne 
vb. lHşldn yualar geçirlımeye ÇlllŞ�'· 
yor. Ancoıl<, butün bu ve benzeri çlblla· 
rm AFL . CIO'nun poltlkuono bır ölçü. 
de de olla gözden ,eçlrmesl zorunlulu· 
Runu ortadan kaldnmayacaalOl herkes 
klbul edi yor. 

S CB He 3 yıllık bir s.ıre için yapılacak 
bır anlaşmanın. 3 yllın sonunda yeniden 
uw ılma.smın ,underne ıelmesi endişesi, 
nuklecr silahlınmada bu ın once ABD 
duıe)ine ulaşma �abaSlndakl ı,.ih \e 
f. Alman Kenel kurmaylarını telaşlandı· 
rıyor. 

lneittere ask'eri çevreleriN", öni.unuz· 
deki ıkı yll l('lnde Po1a.ris rüze deniuJtl· 
Iannın 'yenilenmesiyle l!elli kartrtann. 
belirlemeleri gerekiyor. I�i1tere'deki Iş. 
çi Partlsi hlikumetinin, kanatlı ruz.eleri, 
Polaris'lerin yerine düşündütü betirtltl· 
yor. 1,.ltiz yoneticileri, kanatlı füzelerle 
ilgili teknolojlleri n kasa sürede Avrupa' 
ya gelmesini. Polaris'lerle Ilgili kIlVII' 
rında kamuoyuna karşı dıha cenl.ş ma· 
nevra ollnltı elde edebilmek amacıyla 
ısrarlı bekliyorlar. fedeBI Almanya hlt 
kanatlı Cü:teler konusunda Irwlltere'den 
de lSI'arh dlvr.ınıyor. Nükleer alah1a.ra 
sahip olması ulusllI'lltısı anlaşmalarcı 
yısaklaruruş olan F. Almınyo mlUlarht· 
leri, konvan!iyonel savaş ba,lıklarıyla 
donanmış ltanatll rtizelerin Varşova PH· 
tı ülkelerine ka.rşı kuUa.nılmasuu plıni .. 
yorlaı. Kanath fdzeler projesinin bu aç .. 
dan dleer konva.nsiyonel silahları Köre 
daha ekooomik oldulu hesaplanıyor. 
Kanatlı ftizelerin yapımıyla iJılli tüm bil· 
,Ileri elinde bUıundunn ünlü McDonnel 
Dougw şirketi lle F. Almanya anosıroda, 
kınollı nizeler yıpommda lşblrUllni ön' 
gören bır ın�ma şu ındı yürildiikle 
bulunuyor. 

SALT·2'YE KARŞI 

ıngıltere ve Fed ... ı A1manyo (ve di· 
Ler Bıt, Avrupı'lı NATO iiIkelerindeld) 
savaş sanayiinin ABD kartosonelakl ,öreU 
leknolojlk geriUII, klnatlı rıizel ... konu· 
sundı bu ülkelerle ABD anosondaid pa. 
oriJton püf noktasın, oluşturuyor. Bıı, 
Avrupa ülkelerinin kanatlı fLlzeeln ÜJ't'
tiorine Amerikan yardun, olmadıon giriş
meleri, büyük ma.liyetlerin ve risklerin 

,öze almmuanı lerekUrlyor. Men:ut 
teknoloji dengesızııının yono _, kı. 
nollı rıizeıer projesinin ABD'de lilnkl 
y.eniUkltrle Idıtlrilme. de , bu projeye 
,Iri,menin B. Amıpa ülkeleri ıçın tqod,. 
ı, riski artırıyor. Boelng ve McDonneU 
Douelaı firmılanotn, ıon zamanlarda, 
saııte 2 bın mll hoz yopan klNtlı 1u .. 1 .. . 
üzerinde Çllllloklar" böylece klnollı � 
.elerin bıoıUnkU modelnln nmtey. mil
.eut olacat' hab .. .  eriUyor. 

sılahlanma yanıonda �endllerine dil
,en pıy, ırtormı çııbuındald Ingllz ve 
F.Alınan militiri. çe_lerinin SALT.2 
ınIa,muuo .. yoluN çomalt ıokma LIri. 
şlmleri bu koşullarda Iytce kWflll .. bu
lunuyor. Gerid ,Uçı .. , Ingllz .. F. AI. 
man hükUmetieri üzerindeıd, ABD 110 yo
nl ıskeri ıüşmalar IomaIomllar, yönUn. 
deki halktıarını yolunla,t�m,ı durum. 
dalar. Bır yandan da Bil, Amıpa UIk ... 
rinin ı.teri teknolojllerlnln ve ..... . ' 
noytlerinin dahi büyilk bır hw. ,.Itt!. 
rilmeslni ön..-en talepler IIIılatıyor. Yu
muf&nUO lilndnln ''',meslnden plllil' 
klp�ın güçlerin provoklsyonlarODl da. 
yınon bu ,lrişlmleı ıçokta kllmayı 
mahkurndur. Tarihln tekerıeıınl ,eriye 
ç .. irmek mlimkUn detıldlr. • 



Ce,i" i 
ül"eler,Q 

Amerika Birleşik Devletleri, silah ih· 
racatırun durdurulması konusunda yap
tlRı bütün taahhütlere mAmen, silah ih
racatım giderek artırmaktadır. özellikle 
Uruguay. Paraguay. Haili ve Gualemala' 
daki askeri diktatörtüklere ABD'nin yap
tıeı silah ihraCl son zamanlarda büyük 

'hlZ kazanmışttr. 
ABD'nin ihraç ettiRi silahlar bu dik

tatörtüklerde özellikle ve öncelikle, hal· 
ka baskı yapmakta alın çeşitli düzey
lerdeki "güvenlik" görevlilerine daeıtl)· 
maktadır. ABD bir yandan bu ülkelerin 
halk düşmanı rejimlerini güçlendirip 
ayakta tutmaya çalışırken, di�er yandan 
da adeta bir "demokrasi havarisi" po
zunda, yakın bir gelecekte bu ülkelerin 
"demokratik rejime" döneceklerini id
dia etmektedir. 

Ancak ABD'nin iddialannın tersine, ;- bu ülkelerin diktatörlükleri halkın ÜZerin
deki baskı ve zulrnü her geçen gün biraz 
daha artırmaktadırlar. 

DüNYA BARIŞ KONSEYI'NIN 
AÇıKLAMASı 

GeçtiRimiz hafta Dünya Banş Kon· 
"yi bir bildiri yayınlayarak VIetnam iie 
Kamboçya arasındaki 51rur anlaşmazh�ı· 
nı ve bunun sonucu olan çatışmalan en· 
dişe ile karş�adlRını beUrttl. 

Bildiri, Konsey Başkaru Romeş Çand
ra tarafından açıklandı. Çandra'nın açık· 
lamBllna göre Vietnam Sosyalist Cum
huriyeti iki ülke arasındakl görüşmelere 
Kamboçya'nın kabul edeceRi herhangi 
bır yerde, berhangi bir düzeyde başla
ruıblleceRinl kabui etmektedir. Çandra, 
Dünya Banş Konseyt'nin de bu öneriye 
tümüyle katıldlRını açıklamıştır, 

Mısı R'DA DüŞ KıRıKııGı 

GeçtiRlmlz günlerde yenilenen Begin
Sedat görüşmesi ve ABO'nin Filistin hal
kının self-detamıinasyon hakkından ya
na oLmadıRını açıkla.m&Sl, Mısır'da bü
yük bir düş kmklıRı yaratmıştır. 

Düş klnklıRı Mısır basınında açıkça 
gözlemlenmektedir, Mısır egemen çevre
leri bir süredir "ABD 'nin artık dengeU 
bir tutum izlediRini ii ve Arap Halkının 
çıkarlanndan yana tutum aldıRını "ka· 
mtlama" çabalan içinde görünmektey
di. Gelişmeler, bu "umut"lann ne kadar 
boş olduRunu. yaratıIma.k istenen ABD' 
den yana havarun da ne kadar temelsiz 
olduRunu kanıtlanuştır. Artık Mısır'da. 
İsrail'in izleeiiti katı tutumun en başta 
ABD desteRlnden kaynaklandıeı görül
meye başlanmıştır. 

BREZILYA'DA MüCADELE 
SüRÜYOR 

SBKl' Merkez Komitesi, Brezilya Ko
münist Partisi Merkez Komitesi Genel 
Sekreteri Luis Carlos Prestes'e 80. Do· 
Rum yıldönümü dolayısıyla bir kutlama 
mesajı göndermiştir. Kutlama mesajında 
Prestes'in parti yöneticisi olarak nitelik
leri dile getirilmekte, enternasyonalist 
dayaruşmaya katkılan övülmektedir. 

Brezilya'dakl aRır baskı ortanuna kar
şın, BKl' gizli faaliyetini etkın bir biçim
de sürdürmektedir. Bütün olumsuz 
koşullara raRmen, partinin Brezilya işçi 
slOıfl ve köylülük. içindeki etkinliRi gide
rek artmaktadır. BKP Brezilya'da tüm 
Ilerici güçlerin iş ve eylem birliRinin saR· 
Ianması için dunnakslZlO çaba göster
mektedir. 

CARTER 'IN AÇıKLAMALARı, TESLlAr/YET POLITIKASINDAN MEDET 

UMAN MıSıR 'DA BVYVK DVŞ KlRIKLIGI YARATTı. CARTER, MISIR' 

iN BIJTVN ODVNLERlNE VE GERlLEMELERlNE RAGMEN SIYONIST

LERlN YANıNDA YER ALDıGINI SAKLAMIYOR. 

BREZILYA EMEKÇILERI, BASKı VE ZULVM ALTINDA MVCADELI! 
KARARLıLıKLARINI BILIYORLAR. LATIN AMERIKA 'DA GERICILI
GIN 'KALELERINDEN BIRI oLAN BU VLKENIN KADERI ERGEÇ E
MEKÇILER TARAFINDAN BELIRLENECEK. 

"Kuzey-Güney diyalogu" neden kesi ldi? 
Buı gefişmiş kapitalist ülkelerle gelişmekte olan bir dizi ülke arasında 

"Kuzey-Güney Diyakığu" srfatı altında sürdürülen görüşmeler, 1977 yılının 
tımamlanmasına kısa bir süre kala başarısızlıkla sonuçlanarak tam bir kesinti
ye uğradı. Başta Federal Aiman SPD iideri Br.ındt olmak üzere gelişmiş kapi
talist ülkela-in pekçok yöneticilerinin " diyaloğu" canland .. mak amacıyla bu· 
lundukları girişimıer şu ana kadar bir sonuç vermedi, Önimüzdeki dönemde 
görüşmelerin yeniden başlayabileceği yolunda umut besleyen hiç bir politik 
çevreye rastlinmryor . 

"Kuzey-GGney DiVakığu" adı altında kamuoyuna mal edilen Uluslarara· 
Si Ekonomik I şbirliği Koma'ansı'nın başarısızlıkla sonuçlanmasının kaçınıI
mız olduğu, uzun süredir dünya ilerici kamuoyu tarafından dile getiriliyordu. 
Söz konusu konfa'aos çılışmaları, geli�rmş kapitalist ülkeler tarafından, geliş. 
mdue obn ülkelerin yeni bir uluslararası ekonomik düzen kurulması yönünde 
giderek güçlenen harekerlerini kontrol altına almak, gelişmekte olan 'ulkeleri 
pMçıl�mak �macıyta başlatılmışıı. Geli şmekte olan ülkelerle sosyalist ülkele· 
rin omkbıa çabaları sonucunda BM'in yeni bir uluslararası ekonomik düzen 
kurulması konusunda bir dizi karar ve belgeyi kabul etmesi, en'ıperyalist ülke· 
Ia-i, gelişmekte olan ülkelerle ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların tmışılması
nı bir başb yöne �ptırmık için harekete geçirmişti. BM örgütü kapsamının 
dışındı oluşturulan UlusLırarası O,onomik I şbirliği Konferansı'nın, petrol ih
ncatçısı ürkelerle diğer gelişıncl...te olan ülkeler arasında çeli�ı.dler yaratmak. 
empa'yılizm yınlısı gerici rejimler aracılığıyla genç bağ ım sız deYietleri birbiri· 
ne düşürmek, emperyalizmlt uzlaşaral... ekonomik gerilikttn kurtUlUNbileceği 
yolun:j� sahte umutlar yaratmal... için kullanllabileceAi hesaplanıyordu. 

"KUZey-GÜMY Diyaloğu" çalışmaların m başlanıasırdan henıen 50rYa 
4 Ekim 1976'da Sovyetler Birlii:.i hükümeti, bir bildiri yayınlayarak, emperya
lizmin gelişmekte otan ülkeler üzerindeki sömürUsünii sürdurdüğünii Vt derin· 
leştirdiğini,  dar gruplar içinde yUrütiJlen görüşmeleric emperyilizmin bu sö-

mürUden vaı,geçirilemeyccegınl beliniyordu, Gelişmeler, Sovyetler Birlili'nin 
ve diğer sosyalist OIkelerin uyarılarının doğruluğunu kısa sürede kanftlayiilw, 
tı. Gelişmekte olan ülkeler adına Konferans'a katılan 19 ülkenin, hammadde
lerle mamul maddeler arasında adil fıyat oranlarının saptanması, ayrımcı kısıt
lamaları ortadan kaldıracak biçimde dünya ticareti koşullarının gözden geçi
rilmesi, gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş kapitalist ülkela- pazarlarına girme 
olaNğınm sağlanması, hammadde fiyatlarını düzenlenıek ve gelişmekte olan 
ülkelerin ekonomi lerini bUNlımlara karşı korumak amacıyla bir fonun oluştu
rulması, modern teknolojilerin bu ülkelerin kullanımına sunulması, uluslarara
Si tekellerin faaliyetlerinin kontrol edilmesine ilişkin önerileri, gelişmiş kapi
talist ülkeler tarafından geçiştirilmeye çalışıldı. Gelişmiş kapitalist dünyayı 
temsil eden 8 ülke, somut sorunlar üzerinde adım alacaklarına. gelişmekte 
olan ülkelerin b14ünkü durumunun sorumluluğum sosyalist ülkeleri d e  ortak 
edip temize çıkabilmek için türlü manevralarla vakit kazanmaya ç�lıştılar. 
Bitmez tükenmez Unışmalardan sonra taraflar, sadece, hammadde fiyatları
nın düzenlenmesi için bir fon oluşturulması konusunda anlaşmaya varabikii· 
ler. Bunun dışında hiç bir temel sorun üz«inde sonuç ahnamadı. 

"KuzeyGüney Diyaloğu"nun dramatik bir biçimde çıkmaıa saplanm�
sı, geli şmekte olan ülkelerin ekonomik durumlarını güçlendirmelerinin ve g«. 
çe� bağımsızlığa doğru i lerlemeleri nin, ancak tutarlı bir anti-emperyalist mü· 
cadele ve dayanışma sonucunda mümkün olabileceğini kanrtlamıştr. Emper· 
yalist sömiJrücülerle kısa vadeli avantajlar uşdığı i zlenimini veren tek taraflı 
i lişki ler l...urarak, dünya kapitalist e�onomik sistemi içinde gelişmekte olan ül
kelerin bulunduğu eşitsiz konumu değiştirmek mümkün değildir. Bu sonuca, 
ancak, dunya a nti-emperyalist güçleri arasında, özellikle gelişm�kte olan ülke
lerle sosyalist dUnya arasında sağlam bir lşbirliAi ye dayanışma ilişkisinin ku· 
rulmasıyla ulaşılabilecektir. 
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'977 DE 1'; YA I'RO Yöneten: O.S.Arolat 

Katllanlar:Başar Sabuncu, 

Mehmet Man, 

Rutkay Aziz 

• (AÇIK OTURur.I) • 
Karşılıklı diyıiogw- biçiminde gdşen oturumun, akışını ye canlılığını 

.ktarabilmek amocryl •• konuşmolorı olduAu gibi .Idık. 

OSMAN SAFFET AROLAT : Başar Sabuncu n'nin ,enel görünümünü 
utancu.. 

BAŞAR SABUNCU : 77'nln de. Keçmi, yılların da. K.ı.cek yılların da 
&.ekil olaylarla, bqanlı işler, b.,aıwz işlerle, tek tek deterlendirilebileeeRini 
sanmıyorum. Bi.ıtÜn tiyııtrocu macerası içinde ,atiba iki olay başrolU oynuyor. 
Biri tiyatro yapabilmenin nemet ko,ullannın "IlanmUl. 1d bu ön! tiyatrolar
da, özellikle maddi ko,ullarmm gRlanmuı biçiminde ,ÖZ:ükijyor • .,nra ayual 
bukılaı olarak ıÔ'%ülr.Uyor. ödeneki tiyatrolani. iJıt, maddi koşullaran bir öl· 
çüde _11_nehll, ruç detille ÇIIb .. nların maddi obnak1&rının ul1andıll -yapım 
deti!. bile- du..ünw.e de ayaal oyunlar, bu.kılar biçiminde i'öziikiiyor. öte
ki de ıdb. tiyatro yapabilrrıerun bu maddi koşulları sallarup, tiyatro yapll
maya ba,landiktan «im uı.i amaç olan sahnenin yenilenmesi, detilitirilmesi 
olayı. Bu konuda olumlu çabalar ıÖltenkURl zaman olumlu işler yapt1mı.ş olu
yor ,dba, yoba yok. yani, tekil i ,ler delil. Tiyatronun, 1977'de de bütünün· 
de toplumu derinden etkileyen olaylar. ya da toplumal detitime blrtün bütün 
ayak uyduıabik1itini _nnuyorum, ben o und. delitim. Yani biz çatda, bir 
eutili kwamadlk, Türkiye'de 77 yılında, ,öyle tiyatro yapt1ır; abne şöyle 
di4enlenir diyebikliR:imizi, pek kumbildiRimiz.i sanmıyorum. 

OSMAN SAFFET AROLAT : Bunda belli bafarw .dımlar ve b.lIi 
ba.arwz:lıklar IÖZ konUlU delil mi. t.abü özele indilimizde, yani bir Devlet 
TIyatro.unun t.utumuyla, bir belediye tiyatrolUnun t.ut.umu, ya da bir özel 
tiyatronun t.ut.umuyla bir bqlu özel tiyat.ronun t.ut.umu arasında bir farklılık 
IÔZ konuau detil mi? 

BAŞAR SA8UNCU : Kesinlikle. Ben ,ene.linde bunu b ... .,..bikti�imizi 
.. nnuyarum dedim. ÇoQ:unluJı:la. çiinkü biz ıene eski. eibi tiyatro yapıyoruz 
·alLınl çizerek lÔyleyeyim' eU..i1i (ibi deterlendiriyoruz, aym deter yargılarıy' 
la. Onu demek illedim ama, bu _b neyi deQ:iftirme, sahneyi yenileme olayın· 
da muılaka Ileri adımlar da atılıyor. Bu dıba detl,medi diyorum ıma, deti,· 
tirmıe yolunda, özellikle belli özel tiyatroı., bu adun1ar1 .tıyorlar. Adlarını 
.ymaJr. ıerekir mi? 

OSMAN SAFFET AROLAT: Eve'. <abii. .. 

BAŞAR SA8UNCU : Yani herhalde Dostlar Tiyatroıu ve AST'I say.ca· 
lım hemen. Bu arada .dlarlN unuuutum olabilir. B.,ka pek birşey ideyerni' 
yo'rum ben. çaada, Sahne'de, diRerlerinde ne oluyor pek bilmiyorum. Şehir 
tiyatro.undui a.i çaba da bu olmalı: ,erekirdi. Yani yetişen yeni seyirci ku· 
,akwıru, çunku eski. kaybedildi , su.lu .tonlar • •  kadife pel'delen, avinlere 
ıelen ... 

OSMAN SAFFET AROLAT : Bu)ulenıerek ıiy.troya ıelen kadro kaybe· 
dildi... 

BAŞAR SABUNCU : Tabıi, o I.ıitu bence. ayle bir aeyirci yok ortad • . 
Ama yeni ayirciye ıaliba bit. h&l6 esJO eknıfti birncık deQi,tirerek \·eriyo· 
ruı:. Temelli bir detitim .hMde uıtlanamadı &'Ibi ıeliyor bana. 

OSMAN SAfFET AROLAT· Peki o h.kte, yenı wyirci dediRimiz.e core, 
Rutiay, .nden yeni Ie')ironın kım oktutunu, bu ymı .yironın ozlemlerinin 
neler okluaunu, bu oz:lemlerl kar,ıla ııı.ada neler yapılması ıerekueini iste)'e. 
tim. 

RUTKA Y AZIz : IDn Yeir.n bunu butunle)'ecek , pt!"cinlefıırecek bır eumle .oyleye)im Boyle Lu. di) .. lo�l&rla ,idıbnet belki daha okunur. hemen akla ba,kA ,eyler ıelir bir de ... Şımdi .slında l!l"7-; Turltıye. ıercetınf'. 19-;:onceanden lektilZimit., oı:ellikle 1 �IC. 2.  :'\IC ,urHln«Turidye ıerceQ:ıni tah 11 ettilliMıde buyu.k bir kıyım wnden $01 konUN. Bu kıyım tenelen ı('inde tiyatro", ya,anılan bir ıscek ı('inde sahnf'o bu kıyımla M kadıı hesaplata bilnittir? Bu he.pı..,mada u)'atrocular kendi oı:elettirilmne, sınaı \ e  kuJtur ya,amı icinde airrnek ı.orunda. Bence )eterin('E' bir heapla,ma olmamışıu Bu ..,landa Turk.i)'e'lUn kendi lerceQi icindelı iOlun belh olculf'rde bulunmu,. 
lutunden ıelen ,e)·ıade de yalıyor I.er ıstemn b.�ı..ntı1ı. Yani uıhneler. en nından bOYINne bir kıyım .. nea icinde. butun I$cııınin. emekcilUrun. halkı n.," ya .. dıa, boyle bir kı)'un Iltnu, ıcinde antı !.ŞI�_ .nlJ �Rl�ry,lisı bir ice nk�, &ah�ltnnı, ıma )'uıd e )'1fl tıyatroN \ e  sanatsal bır hesaplaşma i(:tM so. kabilaaudı, anıyorum blDnl .. hnıtdelu i,le\"\n\lı bu)·u)-ecekti Bunu yeıerin ce becerebildillımı konu.unda .uphe�),m 
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BAŞAR SABUNCU : Ben birşey eklem.k lltlyorum. Kıyım dedl Rul· 
kay. Bu klY1m uLında doRruden doRTuy. tiyatrolarm, kurum olarak t.ly.tro· 
ların. IU"lı tiyatrocula.rın üstünde işledi. Yani tiy.trocunun ... yııı hersün dUt
mekte zaten. Va rekJamcl oluyor, yı d.vulcu oluyor. ya zurnacı oluyor ... 

OSMAN SAF FET AROLAT : O Ulman yenı seyirci ",runuoa lirmeden 
önce, bunun (iteleri olarak neleri sıralay.caaımlZl ,özden ıeçiretim. Bir: Bu· 
nun için. tiyatro y.p.bilecek kadroların oluşması ,erekli. tiyatrocu k.drolar 
cerekli: iki. bunun için bu tiyatrocu kadrolarla bütünlelimi, yazar kadrolU ıe
rekli; üç. bunun için yeni bir lleyirci ku,.tı ,erekli. Bu üç temelden, e ... u.· 
sama nerde oluyor, nerelerde ak_malar var ya da, onu senden isteyetim. 

RUTKA Y AZIZ : Bizim bir t.ür ıü yaerince üstesinden ıelemedilimiz 
meısıele şu: Bu tabii adece bir tiy.tro kwumu olata.k bizim bir temel ıorunu· 
muz olmaktan çıkıyor. Veni yeni seyirci. ki bua:ün devrimci tiyatrolar ,erçek
ten kendilerini devrimci bir t.emelde ilerletmek ve i1erleme.k zorundalara, al' 
derek işçi ıındı dÜfüncesinde ve işçi ıını(, t.a.ranılıRında bir .. natı bütünüyle 
halkın malı yap.c:ak. .... bu halkı a:eniş cepheli ay.ao ç.t.lSınuı altınd. topla' 
mak wrunda. Am. bu yeni seyirci . ..  ı olarak i,çi .ınllıy., i,çl lındı hareke· 
tiyle bir bal içinde olmak ve .. l k.ynak olan o yeni seyirciyi .Ionuna aetir· 
me becerisini bulmak: zorunda. Biz bunu bulamadıRımız sürece ... 

OSMAN SAFFET AROLAT : Ama .. lonunaKetirirk.n kullanacaRı araç. 
yani ... 

BAŞAR SABUNCU : Sahoeyi detifllrm.kten b.n bunu k .... ltim. b.,·' 
ka bir us!upla.şm •• başka bir .nlatım (erekiyor. Çok kabaca .hneyi detittir· 
.neiı. iıa.;ı.&Jde dramatik tiyatronun ardmdan, Brecht.'in ,etirditi bir meLik , ilk 
a'ı%.da akla. ıelen .ma. burda çok k.lıpçı. dogmatik olma.lt niyetinde detilim. 
Ama Dhneyi deRittirmekten bunu kastediyorum. Aılında "tiyatro öldü" Çı" 
Wdarı atılıyor. TIy.tronun bir ,ekti öldü gerçekten. Çünkü o bir şeklin mü,te· 
Ni tiyatroya ıelmiyor. Nit.eldm lÜ.&Jü salonlar k.pandı, ıaraj oluyor • •  merikan 
pu.an oluyor. olmayanlar da .ncalı: tiyatro salonun &ahibi olur. .yakta k.h· 
yor. 

OSMAN SAFFET AROLAT : Bunu ,öyle det .. lendir.bitir miyiz M.h· 
met. Ak.n. tiy.tronun • •  ÜILÜ sahne olarak tiy.tronun bitmesi, bir anlamda da· 
ha tutarlı bir jikletin. evinde ot.ururken d.ha rahat. çiRneyebilecet;i bir jikletin. 
televizyonun hoclilerine .unulmuş 0111\Ul olarak. delerlendirilebitir mi? 

MEHMET AKAN : Büyük ölçüde. Ben LÜS1Ü ıılon ti y.hoıunun. d.h. 
doQ:rusu burjuva.ziye seılenen. küçük burjuvaziye seılenen eaki tiyatronun öl' 
dülüne inanıyorum, bunu da ıöriiyorum. Son umanlarda hiç bir parlak. "i," 
çıJc..armadl1a.r. Ben meıeleyi genelinden deaerlendirmek iatiyorum. Olayı ,öyle 
ıöruyorum: ı 960'tan itibaren başlayan t.oplumsal uyanı, .a-alUld. sanat.çılar, 
y.lnız tiy.troculııı katmıyorum. çok büyük i,lev lönnü,lerdir. Roman .Ia· 
nında, şir. resim, tiy.ıro , hatta müzik .lanında. B.şar·. bir ölçüde katIIıyo' 
rum, fakat donınu tartışmak isterim. EııetiRi deA:i,tirmek .çıaınd.n. ahneyi 
yeniden dıaenlemek .cwnd.n da buyuk adımlar alılmışt.a-. Y.lruz. adece ti· 
y.troyu ileilendirmeyen, but.un toplumaı kelimleri, but.un t.oplumal eylemle
ri '''ilendiren bir duruml. karşı karşıyayız ıi bi "eliyor bana. Iktidardaki f.till 
,uçler, toplumdaki buyuk ilerlemeyi durdurabilmek için nerdey. hayatı dur· 
dunnay. çalı,ıyorlar. Bu tabii kıyımları ıeLiriyor, heT aland. kıyımwı ıetiri· 
yor, enıeııemeleri ,etinyor. Bu buyuk bir ölçüde tiyatroya da y.oııyor. Gene· 
linde d\l4unurlrk, 12 Mııt donerninde bile, yalnız Do.lar TIy.trosu açııından 
konuturam. 12 Mart. doneminde Abdulcanbu'ı oynarken yet.mi, yerde Ana· 
dolu t.urnesi yapmışlıcen, bu yıl uıdece yedi yerde yapabildik but.un .. yreU';· 
mize raamen. Birkaç kere orgutlere, Anadolu illerindeki ôrıuU_e 1 • .,.1. arka' 
d,şlar eondmp bulun ya.i o I.nak ları zorladlQımlZ halde, 12 Mart daneminde 
yetmiş yer, lectiCi mı ı  donem yedi yer ... Bu çok ıi.ael .. yı. jf.de ediyor. 
Çunku bır ara umuramıyorlardı. "ı,çi 0l"lütleriyle. öt"renci oııı.itleriyle de ul· 
r.,ır ana�cılar, ne olacak, linema d. delil. belirli. luartlı bir topluiula .. leni· 
yor. buakalım soyluinler, hem bir m,Utluk hava .. da .eriyorlar boyle. ıtte 
soylet.ı)'oruı: " 

OSMAN SAFFET AROLAT : Yani ıonın,_ı'" 

MEHMET AKAN : Conın'.al bir oqıirtlilı ha .... da yoriyor. dlyo boDıl 
,"Imru çıkarml)·orLudl. Fa.kat "t..mapat" dedilinz bu. Bu ..... d. ,.man· 
maı. ba,ladıl •. K_n olarak. yalnız ,..1 .çadan del" • •  Ion buldurtmamak. 
ıume y.ptutmamak ... 



.. BAŞAR SABUNCU : Bu aal.ı.nda tiyatronun öldüRüniin deeil, giderek 
�nem kazandIImm urutıdO'. Yani kitlelerin özriir sesi olma yolunda b.yaaı onern kuanıyor tiyatro. 

. O.S����. SA�FET AROLAT : Şimdi yine biraz önceki yere dönelim. Kitletenn mgur se" olma yolundaki tiyatronun, elindeld araçlardaki ekciktik . 
ler nelerdir? �ani madm destek açılından, kadrolar açL5mdan, yazarlar açL5ından ve benzerı nedenler açL5mdan. 

.. .. �l!.lKAY AZIZ : önce sahne, giderek tiyatro sanatı içeriili rerekli öz
ıurluRunu kazanmadıaı sürece, ki somutlaşıırıyorum: Bir ı 41 ·1 ..ı�.  maddeler 
ö�ain, giderek tüm demokratik hak ve özgürlükleri yakalayamadıQı sürece, 
boyleane, öz(Ürlükçü bir içerikten yoksun bir sahnenin estetik belli bir takım 
b�u,lara yöneleceli ve deneylede kendisini ayakta tutup, kitlelerin sesi ola
bılme olanaRml bu1abileceQ:i konusunda şüphem var. Dolayısıyle. temelde, ilk 
planda anat, siyasetine öncelik tanımak zorunda, ama öncelik tanınan ayaset 
de en ÜJit düzeyde &anatı getirmek zorundadO'. O halde bu syasi·sanatsal kav
ıayı biz tiyatro sahnesinde, birlikte kurabildiRimiz ölçüde, kitlelerle olan ba
Rımızm daha bir etkin olacatına inanıyorum. 

OSMAN SAFFET AROLAT : Saruyorum burda, biraz önce .özünü elti
Rimiz estetiRin dar anlamda bir estetik olmadıRını, yeni, toplumsal gelişmeye 
koşut bir estetik arama olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. 

RUTKA Y 1\ZIZ : Buna baalantıh olarak birşey löyleyeceA:im. Oeaerli 
bir tiyatro adamının bir sözü vardır. "Tek devrimci tiyatro, sokak tiyatrosu
dur" demiştir. Şimdi buna katılınanın .kanımca pek olarıaaı yok. DeA:işen 
çatlarm, deli,en ko,ullarmda, deRişen seyirciyle, detişen toplumsal olaylar
da ister istemez araçlar da belli bir delişim içinde, deaişik biçimler almak zo
rundadır. örnetin kendi ürünlerimizden biriyle somutlaştırayım. Oç sezon oy
nadıtırnız bir "Ana" oyunu var. Bunun yanında, bizim oynadllımlZ "Ana" 
oyunu, bunun seyirciyle olan baRı, öte yandan Doau Almanya'da BeI'liner En
aemble'da oynanan bir "Ana"run işlevi ... Ama bütün bun1aruı yanı ıO'a Filistin 
Kurtuluş Cephesi pubunun, bazukalarulI, stenlerini bırakarak bir kitisenin av
lusunda oynadıkları "Ana" oyunu. Bu herhalde çok şey anlatıyor. DeRi,en 
durumlar, delişen koşullar karşısında, sanatın seyircigyle olan balı içinde al
dılı bir biçim. 

BAŞAR SA8UNCU : Estetikten kesinlikle oyun oynanan yeri kastet
medim zaten ... 

RUTKA Y AZIz : Hayu onu getirmiyorum ben. Kimbilir orada naal bir 
estetik vardı. Gönnedik, bilmiyoruz. 

BAŞAR SABUNCıJ : Evet. 

RUTKA Y AZIz : Şimdi biz somut ko,ullarunızı koyduturnuzda, tiyat
romuzun artık belli, gerçekten k1aıikleşmiş, alı,daıelmiş kalıp ve formüller 
ü.üne oturamıyacalı açıktır. Yeni duygular, yeni heyecanlar, yeni coşkuları 
eeyi.rcimize vermek zorundayız, çünkü seyirci tiyatronun uzatına dqt.ü. 

BAŞAR SABUNCU : Bu arada yalnız buıjuva tiyatroları ölmedi, birtey 
daha öldü (aliba, alopncı tiyatro da öldü. Bu da önemli bir gelişme kanımca. 

RUTKAY AZIz : O ke_n, o da çöziildü ... 

BAŞAR SABUNCU : önemli bir ıeli,me. Tiyatro .. natını, bilim .. 1 
doRtuluı sahnede .öylemek, göstermek detil de söylemek .. nan bir tür öldü. 

R lJTKA Y AZIZ : Küçük bıujuva anarşizminin çöküşü, anatta da alo
,ancılılı çöktürdü tabü_ 

BAŞAR SABUNCU : Bu da çok önemli bir ,ea,me. 77'nin demiyelim 
ama, kısa dönemin en önemli gelişmelerinden, _illıklı gelişmelerinden biri. 

MEHMET AKAN : Aynı ,eye katılıyorum. Şimdi kendi kendime bir 
alogan edindim, devıimci anatçılar farkındalar ki, en. iyi tiyatroyu gene, tiyat
ro anata olarak en iyi tiyatroyu, devrimciler yapmalı. Hem ıörevleri.dir, hem 
haklarıdır. Eskiden ''burjuva tiyatroau bir takım .üaler piWer, fazla titiz day.. 
ranmalar içinde, bizim ııörevimiz o deRiktir. Biz &Öylenecek latlan &Öyleriz, o 
da yeter" &ibi bir bava uzun bir aüre em tiyatrocular araııııda, Oya, en aüze:l 
tiyatroyu, bütün .ıetik boyutlarıyla ııene devrimcilel' yapmalıdır. Yapar. G� 
relltıricili. O ,erekiyor. 

OSMAN SAfFET AROLAT : Biraz tekrarlıyor"" belki ama, burdald 
ekliltlikler nedir? Elimizdeki aracı kullanmada, ya da bir deyimle, helvayı ya
parken neyinaz eklik, ne oranda eklik? 

BAŞAR SABUNCU : En büyük ekoik, yanılmıyor.m, yeti,mi, tiyatro· 
cu yok denecek kadar az. O.elik de, yetişmiş tiyatrocutarın açlıktan batka 

y�!ere yönelmesi ... Devrimci çok VILI' ama, devrimci tiyatrocu çok az. 

OSMAN SAFFET AROLAT : Buna katılıyor muyuz? 

RUTKA Y AZIz : Yt.izde }'uı kllllı)'Orum. Tiyatro aracında, tiyatronun 
ve giderek ulkemizin. belli tarihsel ,'e kilıture! birikimleri ıonucunda anat ve 
sanatçı, kendi utkesi ve çaeUlın gelişimi)'le ilgili belli verilerle ve eaiLimlerl� 
kendisni bir suzgeçLen geçirmedif!'i ı;urece. ister istemez, tiyatro anatç .. ıy. 
bu, bir Yanıyla eksik kalıyor . 

BAŞAR SABUNCU : Kokuşmuş bir de\'Iet. konservaluarını dÜ!fünün. 
Bir tiyatro sanatç'LIının yetişmesi nı.stlanıılua baRh. 

OSMAN SAFFET AROLAT : Peki. tiyatrocu yetişmfllinde belli zorla
fTlalar çıktıA'uıa göre, diyaıog kurmada en önemli kadrolardan biri olan yazar
lar da, bir anlamda yeterli diyalog kurulan bireyler olamadlRı için yok oluyor
lar. Bir yönü ba herhalde. 

BAŞAR SABUNCU : Yazarlar, tabii maalarmın ba,mda kakhkları için 
çotunlbkla yok oldular bana ıoraran. Hem tiyatronun bir tür\i öldüaü için, o 
tiyatro, yazarlatıyla birlikte öldü. ötekiler de masalannın batından kalkıp ah
nelere çıkmadıkları için -bu "sahneye çıkmayı", oyuncu olank ahneye çık
ma anlamında ıoöylemedim- öldü. Onun için Dostlar TIyatro.u ve AST'taki ,e
lişme önemli. Yani kendi grup yazarlarıyla birlikte çalıştıkları için ... TIyatro
nun toplu yantışını kulak ardı ettikleri, ma. başında yapılabilir bir _nat, an. 
latım dalı saydıkları sürece yazarlar kaviayı kaybettiler büyük ölçüde. 

OSMAN SAFFET AROLAT : Ama bunun bir yönü de, yazarların da di· 
yalog kumbileceti yeterti tiyatro adamı bulamam .. deRiI mi? 

MEHMET AKAN : Ben bunu ikincil bir neden olU'ak ,ölÜyorum. TIyat
ro yapmanın, yeni seyirciye yeni tiyatro yapmanın mali olanakları olu,turul
dulu an, bu mesele çözümlendiai an, tiyatrocu1ar yetişecektir, yazartU yeO
şecektir, devrimci tiyatro fışkıracaktır. Biraz özel bir örnek ama, bir tiyatro, 
salonu olmaz .. nasıl oyuncu yetiştiıebilir, naal yazarlara ula,al:ıilir, yani ilk 
Şartı &allamak gerekti bir kere. Tiyatro yapmanın mali olanaklarını edinmek 
1a.ı.ım ki, bir takım insanlar çalışabiıan1er, aeyircil«ine v .. abiıanMr "le yeDi .
natçılar yeti,gn. 

BAŞAR SABUNCU : Ve burda da tabii tiyatronun bir , ... _nme "i
ne ielmeli lazım. 

MEHMET AKAN : O gerekıinme v •. 

BAŞAR SABUNCU : Ben de vU' oldulu ve: bu ıerekanmemn uttılı ka
nıamdayım: Tiyatronun oktukça önemli bir atılım dönemine yaıd ... tılı kanı
.ındayım. 

MEHMET AKAN : O ıınUinmenin Ve' olduRuD8 inanıyorum. t, bente 
,uraya kadar varıyot: Akılcı bir tiyatronun mutlaka kapalı bir _!onda, ,ürii1-
tÜIÜ:z: bir ortamda ı«çekle,tirilecetine inanıyorum. Ama kitlelerin, ,eni, bir 
yerde toplanıp, birarada birşeyle!' izleme isteti var bUlÜn. Yıllarca yumruk 
kaldırıp, a1o,an atarak tatmin olduıar. Şimdi artık tatmin olmuyorlar. Ve iü
rekli bafVuruyorw. "Biz bir gece yapacaRız, az de katılın." Tiyatıocu olarak 
katıldlRınuz zaman kolaycılık yapamıyolllZ. Devrimci bir takım w,anlar, bi
raz müzik, biraz tiyatroyla işi çözemiyoruz. O .ekiı bin kifiye, o on bin kiıp
ye sallıkb bir tiyatro yapma olayı sorunu çıkıyor ortaya. Bunun için uara,
maya ba,lıyol'U%_ tnancım.ı söylemiştim daha önce. Bence tiyatro bin, bin be, 
yüz 1d.tiden fazla"na yapılamaz. Gürültüaüz., rahat .e:yredilebilr, dinlenebilı 
bir ortamda yapılmalıdır diyorum. Ama tera bir tiyatro da ,�kiyor çaluna. 
için. Bu tiyatronun da çok "tiyatro" olmuı gerekli. 

BAŞAR SABUNCU : Ben Kutkay'ın ba,larcıçta söylediliyi. birl .. tlrlp 
birşey demek imyorum. Siyeal hareketin kenm estetilini ıetirmetıi için, beli 
bir yqannu,lı#a ihtiyacı var. Pratilin, yaprup, iittünde yaradandıktan ıonra 
felaefeye dönütm_ ııibi. Siyeal hareketin anata dönütebilmeli belli bir 1Ü.re
ci ,erektUiyor. Bu aürecin önemli bir bölümünü ya,arlık ve ,imdi e .. tiRe d� 
nüşebilme aşama. nda ... O konuda iyinuerim özellikle. 

RUTKAY AZIz : Yürütülen mücadelenin içinden, ist .. i.emn tiyatro 
anatıda kendi biçimini bulmak zorunda. Bu mücadeleniniçindeolduau lÜNce. 

BAŞAR SABUNCU : Ama mücadele belli bir olııunluk .. y .. ı.,mitl •• 
ulaşmadan, zaten kendiliilinden çıkmıyor. 

RUTKAY AZIz : Tiyatro cami aVIUlUnda yapılabilir. Ama iUaki, tek 
demmci tiyatro tokak tiyatroaudur, ,udur budur tarzında bır yak .... ım ... 

BAŞAR SABUNCU : Batnazdır ve i .... nIarın topluca bulunduau h .. 
yerde yapılır. 

( DEVAM EDECEK ) 



77 'nin gelişıneleri 
78 'i ayd.nlaf.rlcen 

1977'yi gerlı.rd. bınıktık. Adetdr, 
IId.n yılın ardından genel bır muhaseb. 
yap�ır. "GeçdRlmtı yılın getirdlkleri ve 
gÖlUıdilklerl" uzun uıadıya taıtış�ır. 
G .. çeklen d. Wridy.'nin Sıyasal yaşa' 
mında 1977 y�ı pek çok �,y getirdi, pek 
çok tey eötürdU. Amacuruz, bunları t� 
ker tek.r sayıp dökm.k deRtl. Yalruzc.a 
buı önemH gösterg.I .... , d.yim yerınd. 
LL. " poçlaı-uıa" dikkatl çekmek. 

YAZıLANLAR VE ÇIZILENLER 

YüRüYüŞ, 1976 y�.un son\anna 
dotru, 1976 �ııu deR ... lendirdl. Yapı' 
lan det«lendlrmed., 1976 �ının ÖZÜ· 
nUn ''1\bma Polidkuı"ndı yattılı wr· 
gulendı. (Bkz. YüRüYüŞ SaYL 86, 19 
Eldm 1976) "Tıkama PoBtlka,,"na IH�· 
Idn deR .. lendirme bır de kariketüt Ile 
deMl<l.niynrdu. Karikatilıill Nezih Dan· 
yal'ın çizilierind. demokrat öeeler CHP' 
d.n, ."yaKIt öR.ler d. DISK 'ten ta.sfiye 
ediByorlardl. 

Bu çiz&!ıer büyük t.pkl uyandırdı. 
CHP'yı böyı. det ... lendlrmek "büyük 
haltmlılı"tı. DISK'. I .. ",syaKstlerl tu
tlye suçunu yakışta'mlk o zamanların 
en bUyük günahı ldL. DISK;n CIIP'HI�· 
tlrildltıni JÖylem.k "dar potitike" Idi. 
"Sorumımluk"tu. Ancak, 19781n illı 
_ywndı, aynı çiz&!ler yinelendl. Olup 
bl� bır ku daha VUrgUlandL Çünkü 
1977'ııln tilm geK�melerl, CHP v. DISK 
lÖı konURI okluRuııda. yazılanları ve çı
ıtlenlerl doerulamıştı. Bugun ne CHP' 
ntn ıyıden lyly . ..  ea kaydıeını n. d. 
DISK'n "'syal d.mokrat oc.m.nBRI" 
ıokuklulunu yadııyacak ki$i bulamazgo 
nız. Olup bitenler ortJıda. 

MAKYAVEUZM, UZUN ÖMüRLü 
BAŞARI SACLAMAZ 

Olup bltenl« ONda, ama bır y.nilei, 
bır beıeınBk ya da "tıkamıcılar" açısın· 
dan bır ... ba,wı göstergesi deRtL Çiınkü 
1976 �ının oıü � "tıkama poHtike· 
ii" la, 1977 y�i da ııkayıcılann çanına 
ol tıkayacak blrikimt, açıklıkla" v. guç. 
Itrl d. beraberlnd. getirdi. Bu a�ıdan 
demokraa ve sosyaDım mücadelesinin 
barajduınm bl,U'lsı ı 976'dı kakk 
1977 yılı tümünün yenllebııeceelnin, ye
nlı.cetlnin, gerlleUıeceeinin gôsterg.ı .. 
rlnlıerıllfdi. Neden,bunu eörmfk gerek. 

Önce Türidye'd • •  ık sık a�ıeı �ıkan 
bır C ... �eRI dil. l.tlrmeK. Tarihin akıŞı' 
na, toplumu n &elişim dotrultusuna \-. 
ör.lemlfrtne tm e1ri,iml.rd. bulunanlar. 
ıeçld bqanlar saelayablUrler. Ama yal· 
nızca C.�Id baıarılar. Çiınku bışar�ar 
ancak aldatmaca IIt, ıncak ul'utma ilt. 
• ncak makyavdınıle mumkün. Oya nt 
ıldatmaca, nt UYUlmacı nt dt makya\'t> 
ımı toplumda uzun a.ıl"f ttkili olamız. 
Sötd. ' 'batarı''''''', ka1ıC'dqtıramlZ. 

Bunun ıomul kanıtlaru1I &oMilmtk 
ıçın 1976'nın .. 1977'nin lllı donemlerl. 
mn bqınlınnı .Italmak ,"ekiyor. :'o:t)·, 
dı bunlar? Bır yanda CHP \'ardı. lUikın 
demokratik az�mJfrinln ttk. şl$maı \'t 
tutarlı temsUds. KItl.lerin umudu. 

Öıt )'Indı DISI\ "f onun etrarında 
yarat�n •• perdesı vardı. DISK .. lş�I ... 
n.rının ft halkunaan dtmokrasi 'ff soS
yalzm ödeminin ttk. ,qmlZ \'f tutarlı 
l.ınoIldıl. Yılınıarın bU)'uk umudu. 

Ha Ikl l majın temelind. yatan i •. li. 
dalmaca, uyutmıca \'e mul'ınlizm idi. 

CHl' öldüriil.n Insanlan, dnayetlerl, bıs· 
kı ve terörü kendisinln kayıtsız şartsız 
desteklenmesini gerektiren bırer baskı 
aracı olarak kullanJyordu. Başarısuıı, de
mokrlUk özlemJert tutarh çöıümler ge
tirmey. d.tll, bu şantaja baglamışlı. Bır 
süre ıçın "ba,.ılı" oldu. 

DISK I .. "abart�mış sosyaUst göriin· 
tüsü"oü bır süre başarı ile sürdürdü. Bu 
gbNntünün ainneslnden ktndl politik 
yaşamları açısından yarar gören makya· 
veUzm ust.alannUl katlu1an ile. Böylece 
tıkema po6tikasının baş aktörieri, 1976' 
nın ve 1977 bışlarının büyük kahraman· 
ları oldular. Helt hele bunların '�işbirli
Ri" ç.kidHklerini, kariımalarını daha da 
artırıyordu. Neydi? Bır yanda mtlyonlar· 
dan oy alan demokradk bir güç, öte 
yanda "losyaUzmin tek teıruildsi" b(j. 
yük işçi ör&üti.L Hele hele bunlar bir ara· 
ya g.up ortaklaşa hareket edince ... 

Körler dlyanndı Olin tanımlanmASı 
gibi bır etl<lsl vardı bunun. Ködük bo .. 
servtsine sahip kimi küçük burjuva ay· 
dUllar da böyle yaptılar. Kiml ortadaki 
garip halitanın CHP yanına dokunup 
"ileri demokrasi" rüyaları görüyor, kJmI· 
si de DISK yanma eH deRdıeınde "ileri 
demokmsl"yI de aşıp sosyaüıme ulaşı· 
veriyordu. Bu h .. ciimerç Içlnd. şilrl« 
dökturen, DGM dIr�şlerinde "bugünle· 
ri de gördük" dıy. ibı yaşı akıtan edebi· 
yatçılar ortalıgı kepbytVerdi. 

ORTALıK AYDıNLANIRKEN 

ONlık, 1977 'nin Ildnd yarısında ay· 
dınlanmaya başladı. Amı bu ıydınlıktan 
hiç k�kusuı gerçeklerin oldulu gıbı 
eönilebilme ONmııu Iwtediyoruı. Yok· 
sa ne CHP'nin şantajları \'e makyınıiz.. 
nO, ne de DISK'In saea keyışı hiç de al· 
kış lutulacak gdşmeler deRii. Teni .. 
olumsuz gelişmeler. Ama büt.ünbu olum· 
.uzluklar içlnd. "sarho, olup" akıntıya 
kap�maklanlo, olunuuzlukları ıöriip, 
rarkedip eerek.nlerl yapmak Uz ... aya· 
ea dikilmek daha olumlu daha aydınlık 
d.eil nO? ı,t. 1971'nin olumlu yanı dı 
burada yatıyor. 1971'nin geüşm.lerI, 
kış uykusunun sonu oldu. KI$ uykusuna 
yatanları uyandırdı, uyardı, kamç'ladL 
çunkü her uman kı.sa ömürlü olan mak· 
yave6st uyutmacllann sonu gelmişti. 
Eı_ktl!kl taşlar birer bırer ve &üriiltü ile 
ortaya dokWi.ıyordu. 

1977 y,lında Ilazlran'dın Aralık'ı ke· 
dar geçtn SUTf, ıydınlaruna sUreanin 
hIZlandılı donem oldu. CHP, yar.ıt�n 
tiJm hayayı karşın iktidara celememişt1. 
Sonra, iktidar olabilmek ıçın lükurdukı.· 
riru birer birer yılaml-$tı. Faşistlere el 
uz.mıştı. And,komunlSl ıanuu bilemi$ • 
demokraı ıanını torpul.mlŞli. \97i yılı· 
nın sonuna n.brın ıe ru ıoruşmele· 
rı herkes için ibretlt Je)'TtdiltCtk bir ni. 
t.ok taşıyordu. CHP'nin "solC'UlUCu da 
su gotunne)-en" 5Q'Z('IJ k·.dSU1 d uh. 
)'Ordu. DutelV )·Ont�� 'lo" bır folf'şıin, 
hlttı ne dt bır un .$ Duzen Hri idi. 
DlJten tartıştımız. tlt"fllnknf'Z bır \ft1 
idi. Tartışıla('ak Vf' tlf'�tJnleCfk olan ilt 
�IC ıdi Cina).U.rdL ··fed .... ur huku. 
mtt" ldi 

Peki. DISK'tr ntlf'r olu� ordu� "os.
koca DISI\ gounlditı noktada ıanctt 
unel1 allanm.yı b�laml�tL En bu)'uk 
YOOf'fialtrin bırbırlmnf' kUlI kuLlandı. 
e ı tn hafir suzeukl'" "hnız" \b. an.sıin. 

1978 YILI, BAGIMSllLlK, DEMOKRASI, SOSYALIZM MÜCADELESIN. 
DE KAYBEDILENLERIN GERI AlıNACAGı, UNlJTTURULANLARIN BI· 
RER BIRER HATlRLATl LACAGı BIR YIL OLACAKTıR. SOSYALIST 
HAREKET, GÜCÜ ILE BUNU BAGLAYACAK BAŞ öGEDIR. VE 1977' 
NIN GETIRDIKLERI, BU ALANDAKI ÇALIŞMALARINDA, DEMOKRASI 
GÜÇLERI ILE BIRLIKTE SOSYALIST HAREKETE ELVERIşLI  B I R OR. 
TAM, DAHA DA UYANMıŞ ylGINLAR BıRAKMAKTADIR. 

dendi. DISK Imajı ne bütünleşen yöneti· 
dior, kongrede birbirlerine olmadık .uç· 
lar yüktilyordu. Olmadık sorurruw:luklar 
ve gariplikler bu büyük konfederasyo
nun genel kuruluna damgasını wlUyor· 
du. DİSK'te de makyavetizm ve uyutmı· 
ca sonuna gelmişti. Artlk sökmüyordu. 
Daha da ötesi maskeU bato dı bitmtşti. 
Baştürk ekibi, kongreyl alıp göıünnüştü. 
Şimdi le. ""elli Başlüde'ün "yaşasın 
sosyaUım" demesi mt olacak'1 Artık kım 
Inanır ... kım ınanacak? 

78'E UMUTLA BAKMAK 
GEREKIYOR 

Haziran'dan Aralık sonuna kadar ce
reyan eden bu hızlı ıelişmeler, tıkama 
potitlkuınUl haş aktörierinl soyup so· 
yup sergilerken, başka alanlarda umut 
verld başka gelişmeler cereyan ediyor· 
du. SosyaH .. hareketin önüne konan ba· 
rajlar yıkılmaya başlıyordu. Nesnel ge
H,meler, örgütlü sosyaUst hareketin gücü 
n., çalışma temposu ne,etklnDRI ve yay. 
gınlıj!ı ne'bütünl_ştlkçe gözleri kaPıyan 
sis perdesı aralanıyor, gerçekler birer bl· 
rer göriilmey. ba,lanıynrdu. SosyaUIl 

\ i 

hareketin II Aralık y .. el .. çimierinde 
oy alanında altılı ıdım, nesnel reBşme
lerle blrlikt. hareketin öznel lüdinUn 
kendlnl duyunnutndı temeUni buluyor· 
du. 

Önce de detlnlldltl gıbı, 1977 y�ının 
olumlu yanı, Tllrklye'nln poUtik yaşa. 
mında, bae,msıılık, demokrasi mücade· 
leslnde yeri olan bUyük örgütlerin gerıle· 
mesl deRn, bu gerilemeyl örten sıı p .... 
deslnln dıt� ... dır. Hiç kuşkulll% 1978 
yılında bır yından örgütlü sosyaUIt hare
ketin gücü daha da artacak, öte yandan 

da gerçekleri örten sis p«desl lylden ıyı· 
ye daj!ılıp yok olacaktır. 
. Bır başke deyişI. 1978 y�, balımsıı. 

lık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinde 
kaybednenlerln g.ri alınacal" unu(tUN' 
lanların bır ... bırer hatırlat�acatı bır � 
olacaklır. Sosyallıı bareket, gücü ne bu· 
nu sallayıcak baş öRedir. Ve 1977'nln 
ge�rdlkltri, bu alandaki çalışmalarında 
demokrasi güçleri ne birlikte sosyaKil 
harekete elverlşU bır ortam, daha da 
uyanlTUŞ yıj!tnlar bırakmaktada. 1977 
yılı �u açıdan 1978'e umutla bakılm ... · 
na olanıık tanımaktadır. 

J 
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