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Metin ÇUlHAOClU 
• T.rih tekerriir mü, değil mi? Gelişimin sonuçları 
� toplumları ula�tnJığl nitel konum açısından kesin
nkl. degil. Hiç bir za�n ol�dı. ArN ,.rih bir b'ık. 
ınlamda tekerrür eni, ediyor. Sahneye konın oyunla· 
ruı örii açısından, oyuncuların sınıfSili nitelikleri açı· 
sından te"-erriJr ediyor. 

Sınıf ıri1c:adeleleri urihi, oyunun sonuçları açı· 
ıınclan tdo..erriir olnudı. Ama aynı sınıfsal öze sııhip 
oyunlar 't'r sınıfsal konumları gereği oıynı şeyleri söy· 
leyen oyunCUIM, her dönemde � her ülkede i�çi sınıfı 
hareketinin Urşısına ÇıkMıldl. Önce bunu hatırda tut· 
mak g .... kiyor. 

HEP "IKI ALMAŞıCA" 
MAHKUM MU OLUNACAK? 

Som CU Türkiye'nin güncel politik gelişmelerim, 
bu ıelişmeler üz.erine yuıhp çizilenleri değerlendir. 
mek g .... kiyor. 

Ne oldu? MC'nin çöki.qü ilerici kesimi sevince 
boıldu. Bu tevinci p;ıybş=� rmimk"n değil. Yin< 
de bir ayrımın yapılımsı gerekiyor. Bu ıy.ım şovle: 
Bir yanda Türkiye'nin bugunünu w geleceğini Sınıf 
mücad.lesi p ... spektili içind< d<ğerltndirm sosyalist· 
ler, daha doğrusu örgütlü sosyalist hareket vu. Diğer 
yanda ise bu lwek.etten �u ya da bu olçude uzal..u, 
arnı kesinlikle dışancb olanlar. Tumu ilerici, tumu 
yurtsever, tÜn1U demokr.tt. Ama sorunlara bakı� açıla· 
n çok f>rklı. 

Şundan farklı: Sorunu her zaman ikili boyutlol Si' 
nırlı ele alıyorlar. Sorunların hep i ... ı )a"ı vM. Politika· 
da da hep ikı cephe. Bir uçunru hoyut, bır uçuncu al· 
mışık, daha da onemlisi bu il.. i ctphtden birinde ya 
da öklünde yer almaktın başl..ı t-ıır uçunaı tercih Ioe 
lörev sOz konusu degil 

"KADET-YEME" 
VE TÜRKiYE 

YANlıŞLAR BAŞKA YA LlŞLARI 
TAHRI" ET\lF\lELI 

Dun seçimler sınısında buntırı yollıp çizdiler. Bu· 
gun de �ynı geleneği sOrduruyorlar. Son gunlrrdc butı
ra b.ıstn 5Oylcdiı..lcri �U "CHP'nin yeni huı..ümttini 
solcu bulmayabilirsiniz, NU.ı sığda bulabilirsiniz. 
ArN ı\IC !Qrşısında bAşıı .. lnuŞık Ht m,r Yol. Yolı..· 
sa oturun, (ula sesinizi ç.!...irmadol", çok (uJa şey 
beklemeden bu hükun�(i kayıtsız şanSlı desttl..teyin." 

Boyıesi� '-.15If, boylesiflt' ucuz dayatmal.ırın, Of
gutlu h,ırtketin dışında "alsa br da onurLuını koruyan 
bazı sosyalistleri uhriı... ettiği, ay�nLuınl kabarttıg' 
orıada. V.n..ın yaufbrından Can Yücel boylesine bir 
uwzlugu içine sindirememiş olacak "iı bir "uçunai 
yol" önerisi ile ortaya çıktı. Vucel, "�1C'yi dilşürmek 
yerine iktidarda berakıp daha dil yıpraımak gerektiği· 
ni" y.ndı 10 Oeaı... günü. 

Yucel'j boylesine kızdıran boburlenııııelcri biliya· 
ruıo Bu nedenle Yücel'in ıepkisi doğaL. Ama örıtrdigi 
"uçuna. yol"a katılmak kesinlilde ınümkim değiL. çun· 
kü bir yanlışın çözümu hiç bir uman ikinci bir yanlış 
olmadı. Bir ucun panzehiri, hiç bir uman ba�ka bir 
uç olmadı. 

O halde çözüm ne? Daha dogrusu görev ne? Tari· 
hi urışurfNk bunun için gerekli oluyor. Benzer du· 
rumlarda yapılın benzer değerlendirmelerden yan.r· 
bnrnık için. 

191 2 YILlNOA RUSYA'OA 
OURUM OECERLENOIRMESI 

T.,ihten yedi sayfalık bir yıp"k. Lenin 1912 
Ağustos'unda Nevskaya Zvezdı'ya bir mwle yazıyor. 
(Srçme E .. rler, cilt: 1 8, •. 292·298) B'Şlığl "Kodet 
Yeme." Nereden mi çıktı? Bunun için makaleyi ilN 
hatları ile özetlemek gerekiyor. 

191 2  Rusya'sında d. "iki ctpht" Y>r. O.ıı. doğ· 
rusu öyle olduğu söyleniyor. Bir yanda Kua Yüzlerin, 
Monarşinlerin ve benzerlerinin oluşturduğu "SoIglar" 
VM. Bunların karşısında Anayasacı Demok�tlar. yani 
Kadeıler yer alıyor f<adet ler , Anayasa istiyorb.r i de· 
mokr.15i istiyorıar, reformlar istiyorlar. Ve hiç şaşır· 
mayın, çeşitli "sosyalist çizgil«" de Kıdetlere kuy. 
rukçuluk etmede birbirleri ile yarı�ıyorlar. 

Kıdetler ve onları izleyen (üm "sol" çizgiıer i�çi 
sınrfılureketine ve bısınınaattş püsküruyorbır. Söyle: 
OrUdı iki almaşık v .... ken niye bunu koıbul etmiyorSlI. 
nuz? OOltuı da ötesi S;aglar omda iken niye daha. de· 
mokrat olan Kadetlerle uğr.ı�ıp sürekli "Kıdet yiyor. 
sunuz?" 

Lenin'in cevabı açık. Burjuvazi, bir yında Sağlar· 
b, diğer yınd. d. Kodetı ... le ... ğlo= aldığı eg.menli· 
ğini koru�k için, her ne pwsına olurs� olsun bir 
"uçüncü cephe"nin oluşup guçlenmesine kM�I. Oçun. 
cü cepheyi, işçi sınrfı hareketinin başını çektiği ger· 
çtı' d.mok,,� c<phesi oluıturuyor. libenll .. (K>dtt· 
ler ve izleyicileri) bilertl.. yı da bilmeyerek, ama mut· 
blu. bUrjuvazinin işine yarayacıl.. biçimde, "üçuncü 
etpheye" karşı hep "ikili alma�ık" teorisini dOlyaı .. 
yortar. 

LE"I:-ı'j" CEVAJ'LARI 

Burjuvaıi)e dogrudan baglı almaşıkların ve Etp· 
htlerin dışında bir U("unru (tophtnin guçlenmtsi, ger 
�e� demol..r.tsinin g\unucus.u ulan cephenin guçlen 

mesi. bu süreçte bugünden üza'inr Vııılrnuı ıer •• n 
gun'vle..; bun1.Jr fiberalitri" vt onbrı izleyen .. .,1 .... 
rın .ınl.ıyamadrgı �onulır. Lenin'i" ya nrt lirı he JÖYIe: 

"liberall",i" tümü ıı...i cephe teorisint sımsık, baL. 
Iılar: Ya An.ıy,u.ı1ıdan )'OftO o bCilksın, ya cb ........ .. 
( •. 293). Nedtn vt son ,.hlildt ,Imin .dIN bir ilçUncü 
c<phedtn ,or,uyorbr? C<v", şöyle: "Ekonomık Çı. 
lafLırınl gözü gibi kOf'uyan bUrluvui bu Nrekeıe lur. 
$1, daM arılı bir üçüncü cephenin bajınıııılılınl kar
ŞI mUcOıdele etmektedir" (,ıynı y«dc). Durjuvuinin 
bu mucOıdelrdd.i silahıNı dj hiç yabancı delil: "Bur. 
juvazinin, politil.. .ıyrıc.ılıı...ı..rının h«Nngi bir böfUrriJ.. 
nu koruyabilmcsi için üçüncü cephenin bıjım�lhlınl 
unlcıııcsi gereldidir, tüm muh.ıılded 'ya anııyıSldın 
yoncan ya da karşuın' formülüne sınlftıyıp bunun dı. 
şlOda Mf bır muh.ıldt1c izin vermemesi gereklidir." 
( •. 294) 

"üçÜNCll CEPHE" VE TÜRKIYE 

Tarih tekerrür etmeyecek. ArN löNIUyor kı, or
taya konan oyunbır, oyunrular ve bunların söylec:Ukle-
ri (ekerror ediyor. Dün iki alrm.şık nrdı: Ya Cumhwi· 
yet ıı.lk P."i'; yı Faılzm. Bugün yi .... "Iki" 'I�ıık 
\'M: Ya MC ya d. bugünkü hükümet. Boıu bır .Iml· 
ıık, �ıı. d. ö .... nıli'; b.ıu ve ytni gmyf ... yok. Mu
halefette üçuncü bir boyuuı üçüncü bir cepheye ıerek 
yok. Söyltdikleri özetlt böyle. 

Böyle';". tu .. kbr çok göriildü. Böylt1i .... tuzak, 
br çok görüldüğü için ıı.rek.t bugünkU bilgi � dene· 
yim düzeyine ubıtı. Hiç kuıku yok, ıw.k.t1n bUJI 
ve deneyimi dOlha da arucak. "Iki cephe" çıkmaımı 
a�rak, "üçüncü cephe"yi oluştunrak ve bu sOreçte 
her iki cepheye kar�ı mücadele ederek artank. Ve bir 
nun için çeşitli mücadele yöntemlerı kullanılacak. 
"O.ıı. d.mok"t" obnbrb pol.mikl ... d.hil. Belki bu 
süreçte ortaya bazı sorular çıucak. Soruı .. ve Lenln1n 
yannları şöyle: 

"Söyle deniyor: GÖril:şlerinizi niçin yepıcı bir bl· 
çimde geliştirmiyorsunuı? Niçin aşırıpolımllılerl. ul· 
raşıyorsunuz? Bunl ... ı söyleyeni ... görl!ılerinl ıöylt 
.urdurec.kı ... dir: Bizi ... , Kodet çizgisindm blltUnU ile 
f>rklı özel bir çizgiy. IwŞI deAiliz, üç c.pheye dt ur· 
II dtğiliz; biz .. de ct politik.nın yeri". pol.mIAingt· 
çirilmesine karşıyız ... 

"Böyı. konuı.nı... Ctv", verm.k koby: En �t
Q poltmi� olnwUn yeni göriiıl'" g.Uflirtmeylı. Ve 
MMk�st görüıler, lib.,,1 görüşl ... e kıyı.b, g ... tk oru· 
ya çıkış dönemleri açısından, gerekıt vaYlınltk dere· 
celeri .çısınd.n yeni göriişlerdir." ( •. 297) 

HEOFFLER VE ARAÇLAR 

Yalnızca Lenin donemine özgü bir doğru mu?Ha· 
yr. Sınıf mJadetesinin her döneminde, önce politik 
hareketin ırılıgının korunması açıs,"dan, ıonn. hare· 
ketin bütWlu ile bağımsızlığın," Sıavunulma.sı açısındın 
ve nihayet yeni koşullarda yaratıcı olabilme açısından 
"tU� yakın" gorunenlerle olan tar1limalM "en sılda" 
obnla .. karıı mUnd.l.yt kıyı.b b.lki doıı. gllç,.rN 
dah.a onemli bir nitelik ta�ıdı. Bunu unin şöyle vur
guluyor: "Nevskaya Z...ezda'nın çok yerinde olMak 
belirttigi gibi liberallerı' karşı giri�tiiimiz paletnikı 
içerik açısından, Sağlara IYr�1 verdi ii miz sıva,Un CÜI' 

ha denn. daho zenıındır . .. (s. 29S) 
Bilim .. 1 ",.yılist ıw.kette polemlk, id..,lojik 

mucadelfden ve ideolojik geli�meden hiç bir zaman 
kopm.dl. • 
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COŞKU DöNEMiNiN 
GETiRDiöi TEHLiKELER 

YOROYOŞ 
Yeni bir döneme girildi. Ama bir rehavet ve temelsiz coşku dönemi de· 

ğil. Tersine. daha dikkatli. daha titiz. daha uyanık olunması gereken bir dö
nem. Bunu anlamak için önce dönemin bazı özelliklerini kavramak gerekiyor. 
Bunun için de biraz gerilere. 12 Mart dönemine dönmek. bu dönemin bazı 
özelliklerini hatırlamak gerekiyor. 

Şimdi 12 Mart dönemini hatırlamanın sırası mı? Sırası. Ama 12 Mart 
Muhtırası ve 12 Mart hükümetleri ile Ikinci MC'nin çöküşü ve yeni hükümet 
arasında bir özdeşlik arama bakımından değiL. Böyle bir özdeşlik yok. Ama 
koşullarda ve olası gelişmelerde benzerlik eğilimi var. Dikkatli. titiz. uyanık 
ve daha da önemlisi örgütlü olma zorunluluğu buradan doğuyor. 

Kapitalizmin bir mantığı var. Uzun yıllar önce de üzerinde duruldu. D� 
zen. zaman zaman. kendi kurallarını bile ayaklar altına alıyor. Düzeni ayakta 
tutan. düzeni işleten çarklar temelinden bozuluyor. Temeldeki bu gelişmeler. 
ıecikmeden politik plana da yansıyor. Eğer toplumun en ilerici. en zinde ke
simleri iktidara ağrlıklarmı koyacak düzeyde ve güçte değillerse. ortaya baş
kaları çıkıyor. Neyin adına? Huzur. barış. düzenleme ve düzeni yeniden rayına 
oturtma adına. Ortaya çıkanlar. "herşeyin üzerinde" ve "dar çıkarların dışın· 
d�" görünmeye özen gösteriyorlar. Mevcut düzenin en "köklü" J en fletkili" J 
en "!ilygın" kurumları bunların yanında yer alıyor. 12 Mart'ın Cumhurbaşka· 
nı-Ordu Başkanı-8aşbakanı uiumvirası böyle kuruldu. Bugünkü cumhurbaşka· 
nı. karşı çıkanları "eksantrik" bularak ikinci ayağı oluşturdu. Geriye Sancar 
k alıyor. Bunun için de Mart'ı beklemek gerekecek. 

12 Mart'ın başka özellikleri de var. Önemlilerinden biıi şu: Niyeti. he
defleri ve çizgisi. genel hatları ile en başından belli olmakla birlikte. 12 Mart 
da bir "!ilğa çekilme" süreci yaşadı. Hem aşırı !ilğa. hem de aşırı sola karşı ol· 

duğunu bağıra bağ". ilan eden 12 Mart'ın açık. acımasız ve yalın bir biçimde 

sağa demirlemosi. kı!il da olsa. bir süreç sonurunda gerçekleşti. 
Hükümetleıin. bakanlaraı kişiliklerinin çok ötesinde. ipleri asıl ellerinde 

tutanlar. yani Türl<iye'nin egemen sınıfları. 12 Mart'ı mevcut konumundan da· 

ha da !ilğa çekmekte gecikmediler. Böyle hükümetleri her zaman ve en başta 

den,eç ve çiçekle destekleyen egemen çevrelerin bu büyük çekme gücüne 

özellikle dikkat etmek gerekiyor. Solun örgütlü gücünün ağırlığını yeteıince 

hissettirmediği koşullarda bu çekme gücünün daha da büyüdüğünü unutmadan. 

12 Mart bir laboratINar. Başka yönleri de var. Bugünkü koşullarda da 

önem taşıyan bu yönlerden biri şu: Baskının üstten. acımasız ve yalın niteliği 

belirli bir yılgınlık yarattı. Ama tabanda aktif bir yandaş kitlesi yaratamadı. 

12 Mart. kitleler içinde "ideolojik" bir taban bulamadı. Tersine. baskının 

mevcut düzen ve onun simgeleşmiş ekonomik. politik kurumları adına açık ve 

yalın bir biçimde uygulanışı. kitlelerde büyük bir tepki yarattı. 12 Mart döne· 

minin aşılmasında bu büyük kitlesel tepki önemli bir rol oynadı. 

Günümüz ile arada bir özdeşlik yok. Yalnızca bazı tehlikeli olasılıklar ve 

bunlara çanak tutan eğilimler var. Daha soorutu şu: Bugünkü hükümetin gide· 

rek daha !ilğa çekilmesini !ilğlayacak. bu yönde kullanılacak manivelalar işba· 

şııda. Bu manivelalardan biri. CHP'nin hükümet ortaklarını� bi!inen nitelikle· 

ıine ilişkin. Ikinciııi ise CHP'nin yıllardır kwllındığı. ama Şımdı başka yonde 

işleme tehlikesinı. içeren bir tuzak: Asayi, ıwuğı. 
Önce CHp· ... ortakları. Ortaklardefi CGP lideıi Feyzioğlu'nun 10 Ocak 

tarihli Milliyet'te Abdi ıpekçi ile yaptığı sohbet. büyük açıklıkları da berabe· 
ıinde getiıiyor. Feyzioğlu. dünya pratiğinden örnekler veriyor: CGP tipindekı 
partiler. başka partileri !ilğa çekmek için bu tip koalisyonlara evet derlermiş. 
Dahası da var: 12 Mart döneminin bu ünii politikacı" sağ. çekme ve sola ka· 
pama manivelalarını sergilemekte !ilkınca gönnüyor: DGM'ler konusunda por. 
tisi ile CHP arasında önemli bir görüş .yrılığı yokoruş. D.ha .. mı? Şu: Eler 
bazı yasa teklifleri verilirse. hükümet ortak hareket etmeyebilecekmiş. HUk� 
meti oluşturan partiler ve kişiler. serbest k.labileceklermiş. 

Sonuçları ve nasıl işleyeceği bir yana. kumpoSln şimdiden kurulduğu 
açıkça ortaya çıkıyor. Egemen sınıflar için tehlikeli sayıl.cak yasa değişiklik· 
leri öneıilebilir. Ama bu durumda hükümet ortoklorı ayrı .yrı hareket edebiUr· 
ler. O zaman da ya!il değişiklikl"'i gerçekleşmez. üstelik hükimeıin en büyük 
ortağını suçlamak için de gerekçe kalmaz. Hükümetin bileşiminin soorutta ta· 
Şıdığı önem ve anlam burada. 

Peki. hükümetin bileşimi icabı sağa çekilebildiği koşullarda "anarşi" ne 
olacak? CHP bu silahı sık sık kullandı. Belki de kendisine karşı işleyebileceği. 
ni düşünmeden. Şimdi bir tehlike var: Gerek "giiçlü hükümet" formülünü da· 
yatması açısından. gerekse solu da içine alan topyekun bir saldırın., "haklı" 
gerekçesi olacak şekilde. olayların canlı tutulması. körüklenmesi tehlikesi. sağ 
basının. manşetlerini birdenbire saldırı ve bomb. olaylarına ayırması bunu 
gösteıiyor. Bakan Çakmur'un ve diğer bazı bakanların olumlu giıişimleri ke· 
sintiye uğrarsa. bu ı'uuğa düşülmesi olasılığı hayli büyük. 

Bütün bunlar. hiç kuşkusuz kaçınılmaz birer "gelecek" değil. Ama mut· 
Iaka dikkate alınma" gereken ola"lık ve eğilimler. Bir de şu nokta önemli: 12 
Mart döneminin tabanda yaraumadığı "ideolojik" biıikimi. oruhtemel bir 
bezginlik ve umutsuzluk döneminde yaratmak üzere geıici·nşist güçler pusu
da bekliyor. Bugiin ubanda çok daha yaygın. çok daha örgütlü olarak. Önlen· 
mesi gereken tehlikelerden biıi de bu. 

Uyanık. dikkatli ve hepsinden önemlisi daha örgütlü ve daha güçlü olm. 
zorunluluğu bu koşullardan kaynaklanıyor. Şundan hiç kuşku duyulmamalı: 
"Ne ederse iyi eder" denilip kendi haline bırakıldığı. temelsiz bir sarhoşluA. 
kapılındığı. demokratik denetimin soluğu enselerinde hissettirilmediği ve hep
sinden önemlisi her düzeyde demokratik toplumsal muhalefetin örgütlenmesi 
çabalarına hız verilmediği sürece sağa kayış süreci hiç bir engel unımadan hız· 
!anacak. Ye ortaya çıkan toplumsal hoşnutsuzlukun. pusuda bekleyen geıici· 
faşist giiçler de yararlanacak. 

Türl<iye'de uzun süredir iktidar boşluğundan söz edildi. Iktidar boşlu· 
ğu. yerini "muhalefet boşluğu"na bırakmamalı. Yeni cephe girişimlerinin 
hortlatılmasına izin vermeyecek. sağa atılan her adımda demokratik güçlerin 
soluğunu yeni iktidarın ensesinde hissettirecek buna karşılık ilerici ve halkun 
yana her adımda ona omuz verecek tek bir güç var: Başını işçi sınrfının çekti· 
ği demokratik toplum!ill muhalefet. 

. 

Ortadaki boşluk ancak böyle dolar. böyle doldurulabilir. Işte bunun 
için. ne "faşizm çöktii" ne de görevler biııi. Tersine. seferberlik yeniden baş· 
lıyor. Bu seferberlikte herkese görev v>ı. Yeter ki tehlike göıülııbilsin. Yeter ki 
ayaklar yere bassın. 
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MC SUCLULARI 
-

BiRBiRiNDEN AYRıLAMAZ 
Venl yılla blrUkte kurulan yenı huku· 

met, bu hartanın Salı gunü bliyill< blr 01. 
sıbkla �lJvenoyu almış olacaktır. BiJJenL 
Ect!,it"ln başkanlıgında kurulan CHP· 
CGP·OP ve bagımsızlardan oluşan hu· 
kumelin bir surprizle kaJlLla.şıp karşlİaş
mayaeagı yolundakJ sorulara �IC partile· 
ri kulislerinden verilen yanıt umutsuz
dur. 

Buna karşın. geçUgımlz bir hatı.a bo· 
yunca iz bır olasılık da olsa "ıcaba" so· 
rulan sorulmadı degıl. Bazı CHp·U to»" 
rak atılannın Demirel tanrındın marke 
edildikleri ve kendilerine 50n derece ca· 
zip transrer teklineri geldıgı yolundaki 
$Öylentiler sık sık başkentle dolaştı. 

Doeruluk dereceleri ne olursa olsun, 
burjuva politikalannı" bıLaRı, çirkin yü· 
ZÜ, artlk olıean olçuler duzeyinde kamu
oyuna maloldu ... 

Nitekim, MC eliyle devlet yönetimi· 
nın duşuruldueu ı.alaneı, yagmaeı poUtl· 
kaların, toplumsal yaşamda bıraktıgı Iz· 
lerin, adeLI bUrJuva politika!." adına te-
mizlenmeo ('ıbalınna da tanık olunuyor. 
olunmakla ... 

Geçtigımlz hırtanın Perşembe günil 
Cumhuriyet Senalosunda gundem dışı 
bir konuşma yapan Cumhuriyet Senato
su Cumhurbaşkanlıtı senatöru, 1\iık-tş 
Genel Başkanı Halil Tunç, MC'ye ilişkin 
lleinç açıkıamalar yapıyordu. özellikle 
MSP·yl hedtr alan konuşmasında Tunç, 
bir tarihtt '·ını Etçmek ·'ttn hiikümlü 
bir Imanun MSP'ye bae� Çılışma Bı· 
kan�eındı Genel Mildıa Vaıdııneılıeı gi. 
bl ônemll bır göre .. EetirildlgınI söyledI. 
MSP1i senatörler tarafından protesto 
edılen Tunç, MSp·U Tınm Bakanı re· 
hlm Adak·ın de Eene bır tarihtt ''Ben 
arap mllliyetçisiyirn" leklindekJ sözleri· 
nl hatırlauı. 

Tunç'un, CHP'U senatörler tarafın· 
dan alkışlarla ku�llıınan konuşlT\&Sl 

MSP'llIer kıdar AP'U ",natörleri de çı. 
leden çıkartmaya yelU. AP'U ve MSp·ıı 
senatörler genel kurul salonunu bo�a1ltl
lu ve daha sonra hükümet programını 
Senatoyı sunacak olan Başbakan Ece\1t' 
i de dinlemeye gelmedıler. 

Hall1 Tunç MC'nln :ıs ıylık "ıcraatı· 
nı·' eı.,Urlrken, nedense tam boy hedtr 
olarak MSP'y1 seçlyonlu. CHPıUerin al· 
kışlamaktan önce bu hatırlalmayı yapa· 
cak vakitleri olrnadıaı ıçın, Tunç'un ö-

Tasfiyeenerin tasfiyesi 
CHP Genel Ba,k.nı'nın "politikı bilmediği" bir "'"",nlar çok söylenir. 

di. Özellikle Ikinc Me'nin kuruluşundan sonn. bunun üzerinde çok duruldu. 
"Şıirlik", "hıyılcilik" gerekçe olan.k ileri süri.ildü. Bunun karşısında Demirel, 
büyük bir "hesap ve politika adımı" olank ilan edildi. 

Burjuva basınının bu değerlendirmelerinin Ecevit'i çok kızdırdığı daM 
$om ınlaşıldı. Ecevit "intikam" almakta gecikmedi. Hükümetin düştüğü gün 
"Duşüneelerimi 'ha�lci' bulan bazı çevreler yınıış düşündüklerini anlamış oL
malılar" diyerek cevabını verdi. 

Anak Ecevit'in politika bilgisi yalnızca hi,i(ümet düşürmeyle sımrlı değiL. 
Ec .. ;t baıkı "dıı,Urme" oponsyonlarında d. bilgi»ni kullanıyor. Ancak b� 
tün bu oponsyonlarda hep aynı uktiği kullandığı da dikkıtlerd,n kıçmıyor. 
Bu uktik ilk temizlik için süpürgeyl kullanm., IOnra da b_ıkı araçlarla ıüpi)r. 
geyi de temizleme biçiminde özetlenebilir. 

lık örnek DISK. CHP, DISK Içindeki lO.yalinleri temizlemek Için ön", 
"havariler"den yu.ırlandı.. Sonra başka bir ekibe "hıvariler"j temizletri. Böy
le", ortalık CHP için ıimdillk gilllük gülistanlık oldu. 

Ikinc örnek ise DiP içindeki operasyon. Ecevit önce bazı "ters" unsur
ların temizlenmesi için Eyüboğlu-l opuz ekibini kullandı. Sonra san. bu elöbin 
temidenmesine geldi. Ecevit binnen ekibin desteği ile bu operasyonu dı ta
"",mlamı, gÖlÜnilyor. 

Ecevit, bu u,ktik ile belirli bir "denge" sağlama amacını gUduyor. DISK' 
te ve CHP'de bu dengeler ,imdilik sağlandı. Sırad. bir de pnnln en büyük iki 
örgütü, Ankan v< Istanbul örgiltleri v .... Ankıra ve Imnbul örgütlerinde "ters" 
unsurtarcn tasfiyesi için belirli başkı ekipler kullanıldı. örneğin Ankara'da Er
yıldız, ıstanbul'da Kotil ekibi. Şımdı aralarınd. T ...... n Erdem, Teoman Köp. 
rülüler gibi isimlerin bulunduğu bir ekiple usfıyeciler usfıye edilecek. Böyle. 
ce iki bilyük örgütle de Genel Baıkan'ın isıediği denge sağlanml! olacak. 

Bu operasyonlM "Ecevit'in politika bilmediği" değerlendirmelerinin 
pek de gÜ\'eniJir olmadığını gösteriyor. Ancak sürekli olMak aynı uktiğin uy
gutanmuı, politib oyunu haznesinin pek de zengin olmadığı biçiminde yo
r umianabilir. 

nemli bir dışlaması kimsenin dikkatini 
çekmedi. 

"TORK MlıLlvETÇllERININ" 
MARIFETl 

OevleU bu hale geUren sadece MSP 
miydi'? 

Evtt, MSP'U bır bakan "Arap mıııı· 
yetçlsiylm" diyerek ·Türk Milliyetçili. 
eınI reddetmişU·· ama gerçek ··mllliyet. 

Suçlular birbirindıın aynJamoı ... 

çiler" neler yapmı�lardı? .. 
Türk.lş Genel Başkanı senatörun Yılı. 

dan kıvnldlC'1 sorun da buydu. 
Oysa daha uç harı.a ônce MHP'I�rl. 

karargah olarnk kullandıkları 0 .. 1" i. 
tatistlk Enstltusunde "Türk mlıııy.tçlif. 
ri" devlet dairesinde bir bıyın ,örn"· 
nin ırzına geçmi�Jerdl. 

Bir zamanlar devletin en öndr erin 
aCıından çıkan tanımlamayla "V.tu
sever ulkLicü gençler" deYlet dairtindt 



on vahşi dekorlan sergilemlşler anca!. 
bueüne kıdır olayı duyanlar. unulmayı 
tercih etmişlerdi. 

Renkli, piyango cu basın olayın üze· 
rinde bUe durmanuştı. 

Sadece Vatan gazetesinin devam say
ruanda yer bulan haberin üzerine cum
huriyet .. vcılan da gitmemişlerdi. 

Geçmiş MC döneminin bütün kirini 
.. It MSP'nin üzerıne yıkmakla hedene· 
nen amaç ayan beyan sıııtıyordu. Halil 
Tunç'un konuşması öyle ilk göriindiigü 
gıbı anUraşl,t bir nitelik taşımıyordu. 
Bu, sermaye ve sermaya yanaşması ke· 
simlerin lncelikle payasaya sürdüideri 
yeni bir propagandanın desenleriyle il· 
plldir. 

MC'nin suçu, büyük ölçüdt MSP'ye, 
bır ölçüde ve kaçınılmaz olarak Demi
rel'e yüklenecekı büyük sermaye posta
lının kabarası MHP, beri yanda bez için
de tutulacaktır ... 

"Iş YAPMASA DA OLUR ... " 

CHP1i1erin böylesine bir perspektif· 
le Ilgileri olmadıeı için Tunç'un aezm
dan dökÜıen şu sözlerin sihrine alkış 
turulmakla yetinildi: 

". Ecevit bu topluma g\.iven verecek 
klşlll2e sahiptir. Hiç bir şey yapmasa 
da verdıei güven yeter ... " 

Do2ru,u bu ya, Halil Tunç, DISK 'in 
"yenı" Genel Başkanı Abdullah Baş
türk'e zamansız alkış tutmakla işledigi 
"hatayı" gene işliyordu! Ve Bızındaki 
baklanın tercümesi de şöyle oluyordu: 

- Biz Ecevit 'den iş yapmasını degiı, 
güven bekdyoruz ... 

Yani bir anlama Ecevit '1ş yapsa da 
olacaktır, yapmasa" da! .. 

AP 'nın bir Ölçüde, MHP'nin büyük öl· 
çüde MC enkazından uzak tutulmaya 
çalışılması çabalarına önümüzdeki dö· 
nem Içinde de hız ve özen c:österilece�i 
.nlaş�makı..dır. 

Ancak geçll2imlı harı.. Ticaret Baka· 
m Teaman Köprülülerin Bakanhgındaki 
dezenreksiyon çalışmalan, saygıdeger 
bır başlangıç niteliaindedir. 

MHP 'nin geçtiCimiz dönemde bakan
hklar düzeyinde savaş karargahı olarak 
üslendıei Ticaret Bakanhemdaki faşistle
rin köklerinin kazınması yolundaki ilk 
adlll1lar kamuoyunda da olumlu karşı
lanmıştır. 

GÜNER IŞE HANGI 
GOREVLE BAŞLADI? 

Tkart'l Bakanlı�ının sadece merkez 
örgütünr son Ü\' ay içinde :!-t9 faşiı mili· 
lan alındı�ı, ayru,'n MC'nin düşet'('�i an· 
laşılınca 22 faşist militanın da apar to· 
par yurt dışındaki görr\'I('rE' utandıkları 
aç1ea çıkanimıştır. 

Ortaya \,ıkan durum, yeni bir durum 
dt�i1dir. MHP'1i Ticareı Uakanı Agah 
Oktay GünE'r'in bir zal11anlnr korktui:,u 
başa g('lnuştir! Oktay'ın buzı b�in.·ııditi 
kulaklara flSJld8dl�1 olay şôylroir: 

ıkinci �ıc giJre\'e başlar bnşhııııaz 

Alpaslan Türkeş din'kl {('I('fol1 f'nıirl('· 
riylt> Agah Oktay Güner 'ci f'n �LIIP mili· 
tanlannın kardolarıı derhal y('rleştirilnıe· 
sini IstE'miştir. Oktay, kendisinden istih· 

dam rdilm('si istenen militanların uz· 
manlık bakımından ileride işlerin yurti· 
mesi bakınundan rokınt'alar do�urabilE" 
ceeini hatlrlatnuşs.a da Turkeş dinl('me· 
miştir. Agah Oktay'a göre, Ticaret ila· 

kınJıeına yerleştirilE'C'f'k nulitanlar daha 
"usturuplu" bir biçimdt> yerl(>şıirilıııe. 

liydi! .. 

MHP'NIN BUGÜNDEN BELLI 
OLAN GÖREVLERı' .. 

Nitekim geçlieimiz hafta içindt' "mü· 
dÜl" kadrosuyla işe hademe alındı"ına 
ilişkin olgular da ortaya çıkart�lıılşlır. 

MHP Millet �ıeclisi Grubunun alela· 
cele, Ticaret Bakanı Teornan Köprüliller 
hakkında �teclis soruşturması açılması 
ile ilgili soruşturma önergesi hazrrlama· 
sının nedeni budur .,. 

önergenin ilk bölümünde, bakanlık 
girişindeki iki ergenekon tablosunun 
kaldır�ışından da yakındmaktadır. �DiP' 
mere göre o tablolar "1934 yılında bu 
bakanlı�ın girişine Aziz Atatürk'ün emri 
ile konulmuş"tu� .. 

�tC şemsiyesi altında devlet olanak 
"e araçlarıyla silahlı faşist harekata kille 
tabaru yaratmaya çalışan �IHP'nin pa
nik nedeni, yapay güçlerinin düştü� ve 
düşeceği aaden ileri gelmektedir ... 

Büyük sennayenin beslemesi �n-ıP' 
nin önümüzdeki dönemde yüklenecEti 
misyon bugiinden bellidir. �nfP, büyük 
sermayenin \'agücüyle saldın altında tu· 
taca�ı boş alanda "sol" slogan sahtek:!!· 
l'llıyla iş yapmaya çalışacaktır. Bu bir 
anlamda savaştaki, �va saldırısıyla kara· 
dan sa"aş harekatına benzemektedir. 
MHP, büyük sermayenin politik, ideolo· 
jik bombardıman altında tutacagı alan
larda faşist harekatı yürütmeye çabala
yacaktır. 

MSP'YI BEKLEYEN DÖNEMEÇ 

Sözü edilen, "bankalann ve sigortala
rm" MHP a�zıyla "devlelleşlirilmeklen" 
korkuları, endişelen yoktur. MHP öneri· 
leri ampul ış�ına tutuldu�unda okunan 
imza bizatihi bankerlerin, sanayicilerin 
büyük tüccarların imza1arıdır ... 

Yeni hükümet programına karşı MHP' 
nin yükselttiei sesin sahte frekansull, "le· 
kelci sermaye, holdingler, toprak ağaları, 
vurguncular, tefeciler, istifçiler, karabor· 
sacı18r" bol bol süslemektedir ... 

MHP'nin yeni dönemde oynamak is
tedi�i roUer, CHP'ü bir bakanı yanılta· 
cak ölçülere varmayacaktır herhalde! Zi· 
ra, MHP bu önerileri yaptıkça CHP 'nin 
çok bilmiş genç ideologlarınca "yumu
şama" olarak değerlendirilmektedir ... 

MC'nin büyük orta�ı AP"ye gelince. 
Demirel'in en zayıf dönemi yaşadıgı bu 
günlerde AP kelimenin lam anlamıyla 
boks deyimiyle "kroke" durumdadır, 
AP bitkindir. MC'nin, ikinci ortakları 
MSP yüzünden çöktügünü söylemekten 
öte henüz kendilerine gelmiş degillerclir. 

Başkent siyasal gözlemcilerine göre, 
yeni hükümetin önümüzdeki altı ayı at
latmaSl halinde r\P'den parça parça kop
malar olursa buna şaşmamak gerekecek· 
tir. nemjr�J'in g<:-çtiğimiz hafta diger 
suçlu ortaklarmı toplayıp roto�raf ma· 
kirpları önüne çıkması, grubuna karşı 
psikolojik bir tablo göstermesi endişe· 
sindC'n öte anlam ifade etmeınekterlir. 
AP·liI"r. "ha hugün, ha yarın biz de iyi 

Serc)'c hodor?. 

Bu ne biçim 
demokrat? 

YÜRÜYÜŞ'ün 22 Ka sını arihli 137.sayısıncla "Floj Kaçakçılığı Olayı" 
başlıklı bir haber ycr aldı. Haberde, Bursa'nın tanınmış işadamlarının isimleri
nin karıştığı ve bir bölümünün tevkifi ile sonuçlanan bir kaçakçılık olayma 
değiniliyordu. Haberin sonunda şu cümleler yer alıyordu: . 

"Son olarak, kaçakçılık olayının b!r başka ilginç yanı daha vardır. 9 
Aralık'u mahkeme önüne çıkacak olan kaçakçılık sanıklarından Mehmet Ar
da'nın avukatı, Türkiye Saralar Birliği Başkanı Faruk Erem'dir." 

Son günlerde ilerici basında "ilerici" demeçleri ile bol bol boy gösteren 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Faruk Erem'in Bursa ve "ilginç" sanıklarla 
olan ilişkileri bundan ibaret değiL. Erem bir başka dava daha almış durumda. 

30 Haziran 1 976 günü, Bursa'da bir işçi öldürüldü. Bursa'da ilerici sendi
kal hareketin yerleşip kökleşmesinden paniğe kapılan gerici-faşist çevreler 
Tofaş'u bir işçiyi, Muharrem Çetinbaş'ı öldürdüler. Sanık yakalandı. Bu sa
nık, Baki Yeşiloğlu idi. 

Baki Yeşiloğlu'nun duruşması süruyor. Orurumiardan birinde mahke
menin aldığı kararlardan biri aynen şöyle: "Sanık Baki Yeşiloğlu'nun yeni 
müdafii Avukat Faruk Erem adına davetiye çı kartılmasına ... " 

Evet, "demokratik güç" Faruk Erem, sonunda Muharrem Çetinbaş'm 
katlinden sanık Baki Yeşiloğlu'nun savunmasını da üstlenmişti. Faruk Erem' 
in floş kaçakçılığı ile ilgili davadan 4 milyon lira aldığı söyleniyor. Ancak, Ba· 
ki Yeşiloğlu'nun davası ile ilgili olarak kaç para aldığı konusunda henüz bir 
bilgi yok. Bilinen, Istarbul Barosu'nun bu nedenle Faruk Erern'e bir kınama 
telgrafı çektiği. 

Şimdi "ilerici" Erem 20 Ocak günü duruşmada Yeşiloğlu'nu savurıacak 
ve belki de oradan da Izmirte geçecek. Çünkü diğer bir söylenti de Erem'in Iz
mir'de faşistlerle ilgili bir davanın savunmasını üstlendiği yolunda. 

Bunlar niçin basında yer almryar? Nedeni çok açık. Erem yolunu bul
muş. Sağcı gazeteler yazmıyor, çünkü Erem davalarına baloyor.llerici gazete
ler de yazmıyar, çünkü şu ya da bu hükümeti destekleyen "ilerici" güçler ara
sında Erem'in ismine gerek var. Böylece Erem sağda" soldan dünyahğmı bulu
yor. Erern'i yakından tanıyanlar onun "dünyalık" yöntemlerine hiç pşrmt
yorlar. 

transferler yapıp, hükümet olameız" 
umuduyla yaşatılmak istenmektedir. 
Yapılan yorum budur,' 

Ancak nereden bakılırsa bakdsın, 1978 
in sonunda yapılacak AP büyük kurulta
yına kadarki dönem, önemli iç politik 
gelişmelere sahnedir. DemireJ'in gelece
ğini şu nyet bu yönde çözmesi, Aptdeki 

gelişmeler kadar, hükümetin geleceti ve 
bileşimini de etkileyecek önemlerde gö
zükmektedir, 

Düşük MC'nin iki numaralı orla�ı cep
hesinde ise endişeli bir atmosfer yaş an
maktadır. MSP, ıalen içinde bulundu2u 
erime sürecinin ciddi dönemeçlerine yak
laşmaktadır ... 

YVRVYVŞ - 17 OCAK 1'78·1S 



FASiSTKADROLARTOM 
i 

ÖGRENiM KURUMLARıNDAN 
AYıKLANMALıDıR 

'Turlöye'de faşist terar ,,-e baskı son 
on -onbeş )11 içinde YUk50k ot ... nim 
Kurumlan içinde .wıildlline )...xselmiş. 
b�kı bır de)�le faşist harek.t Yüksek 
ötyerum J\urumla.nru kendine ilk t)'lem 
.ıınllnncan bin ollrok seçmiş'" Başı. 
otrenciler olnı.a.k üzere Yük.5ek öRnnim 
Sisteminin tUm elemanlan sözü edilen 
uman boyutu içınde kanb bir teıore he
def tutulmuştur Bu olgu bir rastlantı 
dolUdir. çunku Yüksek ögrenim Ku· 
nım1an oullik1e son on onbeş yıl içinde 
toplumdı zıtllşan Ideolojiı.rin k .. kin 
blçlmd. ÇıtıŞtlgl yıpıllr hllin. donuş· 
muştur." 

Aralannd •. Hatı.e>leri. TüB·DER. TL \I ·DER. nl\IOB ve TOTE� ' 
in de bulunduğu �9 demokraıil. I.uruluş. f.şisı saldırılart ve tml· 
"er iıe· } ul.>cl. ol.ullam. 1'.1>3111111. i sorunl:ırın;ı ilişkin o rl.1. go· 
ruşlerini sapla):ırai. bir rapor h.linde k.muoyuna .çtkl.nnşl:ırdır. 

i ı Ocak gıınu \nl.aro·d. y.pılan bir ıoplonııda H.lkevlen Genel 

D3�k.a1ıı \hmet 'ı lkhz ljrjflııd:ı11 UkUI\.Jll hu TJponl ozetleyerrk 

okurlanl1lll.3 unu} OTUZ 

12 . \ART öNCESI 

"GençliCın a}dın k.lJ"Ikterinden oW
nı duune kar�ı oluşan tepkisi 12 Mart 
oncesi donemdt } uk�k t$'enim �Dç6· 
Ilnin çt>şitli sorunLannın ç()zÜmüne yö
n.Uk .)lemlerle ",mutlanmış. gıd.rek 
kohneleşıruı ';'temi hed.f 1ImıŞ. bOy'" 
co olumlu )'onde bır detlşikllk ortayı 
çıkmış'" 

Yıi<ıok <>tnnim sisteminin olumlu 
yonde d.glŞimi d.mek olln d.mokrltik· 
ı.,mt .. eerçekten blUm yıpma olgulan 
iso toplu ..... 1 yışamı belirl.y.n temel 
dotlŞk,"'re bıgb oldutuncan bir ku· 
rum lçln yıpılan ımicldel. ı;derek daha 
demokratlk .. batıınsız bir toplum ıçın 
ımicid.1e balını .ımaya boşllmıştır. Bu 
olU$umun çok ktsa sayılacak bir 5l.ft 
lçlnd. yüksek öf:r.nim gst.mind. çok 
olumlu eelişmol .... yol IÇtıgl açıl<ça or· 
tlyı çıl<ırt1ftır 

"Işt. yıiltsek ,;grenim kurumlarında· 
kı bu olumlu gelişme ve gelişmenin top
lumdaki sınıf çaıı.şma.sından ka}-naklan· 
m&.SL fgfınfD çe\Ttleri nbalslz etmiş; 
sistem içind. oluşan ozgurlıilt ortlm1nı 
yasal olan.k yok etmek gucimden yok· 
ıun olduRu için kendine temel araç ola
rak [aşiSI. baskı ve leröri.ı spçmiştir. Res
mi rüçlerinin de destelinde cinayet ve 
saldın orgutlen oluşturularak yüksek öt· 
... nim kurumlanndaki g.lişme durduruı· 
mayı, sindirilmeye ÇabŞllmıŞttr. Bu yol· 
daki hareketln oluşumda resmi gtiçlerin 
desıelinin rolünıı çok .çıl< bır blçlmd. 
ortlya koyan örnek 1963-1968 arasında 
buyük etkinli1t g<iste",n "mücadele birli· 
linin" yüksefişi .. bıtışıdır. Yüksek ög· 
renim kurumıanndati demokrat 'te lleri
d harekete bnjt dinsel ıdeolojı "'melin· 
d. oreuU.odInlen mücadele birlikleri 
çok kısa zamandı büyük bir gelişme gös
termiş. hemen her ilde \'e ilçede bir şu
b •• çılmıştır. Bu öq:Win eylemleri ve 
teröru hili hatırlarda buluıunaktldır. 
Toplu DIJDIZ ktbp ondan öf:rencilerin 
iızerine SiWıIı saldırıda bulunmak ve d· 

Yeni etkiletne yöntemi: 

Dostlar all,verltte görsün 

Tüıluye'd. birçok kurum •• cavranlŞl1I yo.llştırıldıtı bir gerçek. 50n 
OIlml.DI&rdI bunun ömolderi CUha _k cöıiilmeye boşllndL Ç'ıinkii, yeni bük;;' 
ma kuıuJu)'or. 

B_ bır örnete daha ön ... dotinildi. Adom. CHl' milletvekili. B.1ki 
de timiierinr göre " .. ılOsyil demokrat." Amı ıdom. kendi pl1'tlıind., k .... di 
""bunda belenmediti CHP G .... I Merkez yönetidierine 1w11 hiç bir şey 
yaPInO'DI. Eo kııçük bir tepkide bil. buluomuyor. Arıu .... buına. pzetedle. 
... d.ıneç -il> &öz oöyJemeye ,.klillnde manplda JUiI kalmıyor. Böyı.lerin· 
den bin ,eçenlml. M'deo kopan bqıımWarOl o ,lınku CHP }'Öneıldlerin· 
dea "doha iyı" oldulunu lCIylemilÜ. Gen.1 ı .. keu bu olçiid. tepki duyan 
birinin, niçin Genel Medı...,lw1leo kuçük bir Cirişımd. bulunmadılı <Orusu· 
na tinuoe cenp bulamadı. 

Bir bışka örnek. Kenan Altman. CIIP miUet,�IDli. Aynı umancU DISK' 
10 yoneticilerinden. Akma..<ı. 5 Hui.nn'd.JıD ıonıa, hükümet procrammm içeri
II konu .. nca ""bunda •• partısınde .n laıçük bir çaba haramadL Arıu DISK 
lçind. demeç vermeye ",Idilirıde mllCaldo kıl bırakmadL "Hiikümet pm",· 
ını töyle olmalıdı:. böyle olmalıd .. , şunu bldınnalıdır. bunu koymllıd .. " cı· 
bilinden. 

CHP'nın yeni bükümet procramı hazırlouk ... , ıondiklllrdan .. yetkili· 
lerinden hiç bir ... ÇtluııadL 50nra procramm yazılıp ınediıle<de okundutu 
12 Ocak lunU "işçi aUlDlD ıu.etesi" DISK yöneticilerinin "hükümetteo n. 
b.kledi.klorlni" ç�at çorşa! _di. Herhalde böyle bir "umanlama" procram 
iıurinde daha eWli oluyor! 

Yubndan maalple edileoJe:rln oInde. d .... ıim •• tkil • .".. tllep cihi ku
rum1ar böylesi ... yoı.laflnlryDl. I, annuçtl "dOlIlir i1ı4 ""ıu göniia". dj). 
kWüyor. 
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nayetler ttlernek. lotanbul'cia ''taııio pa. 
ur" yı do öut oı.ru 19691aıa kadar 
tüm aldınıır bu kesim .. düzenl.nml,· 
tir." 

12 MART'IN SALDıRıSı 

"Resmi güçı.rin d. dostotl II. mev· 
zıleri .1. g.çirip örelill.n.n fqlstl.r 12 
Mart dön.minln faşist bultı .. "'rör 
şartlannca daha bir pllazllndlar. Ör· 
(Ütl.nmt ve yıyıımı ÇabŞmllonnl m. 
Çıpındı y.ygınllştınp merk.zil.şlirme· 
len d. bu doneme rastlar. Ulkü Ocaklan 
bu kOfullardl önce: Sins'ta kuru1rnu, 
daha JODrI Etnel merkez ollrok 1973·d. 
Ankara'ya ta,lIlJTU'lll. Yine aynı dö
n.md. faşist ö�tI.nme Ulkü·T.k, Ui· 
küm. Ulkü·Bir pbl orcWerin oluşlurul· 
ırwıyll "'knik .leınan, ötretmen ve me· 
mur kesimlerinin lç.ridnd. d_ yıygın· 
Iaştuılmayı bışllnmıştır. Buradı fU 
ooktlYlIÇmaktl YIBI' ..... Flflstler 12 
Mart dön.mı .. öncodnd. hattı g!inü. 
mıa.d. ôrı\il.nme çabılanndo gençUk 
kesimin. özel bır ön.m veriyorlar. 

"Fqlzm gnıçUk lçlnd.kI öq:iıtl.n· 
mey., çeşıtlı ned.nlerd.o ötııni, on.m 
.. tirk.n, yüklOk öf;renlm g.nçUR!ne 
cut.b konumundan ötiai.i de, daha çok 
önem ,ennektedlr. Bir "dW !aşlatln, 
.... u ile .. mutloyabm: "ıtUdan pd.n 
yol okuJlardan .. dutet kıdrolannm 
.Ie ııoc;Ir!Jme"nd.n eeç.r." Fqlatlortn 

1�IIdannın yolunu okullardın I'çtn".. 
mnlnln nedeınini şllYlf'C"e' IÇıkla.ylbllda, 
12 Mart vf onu IzI.y_n MC dönt ......... 
dt, d_,ı .. kurumlarının beIU boyullordıı 
(l,iSllf'$tırilnırltlrinln sonu("U. tRiılın ku. rumianndı. r.,ıst orgtıtlfnrne)'f ıtni 
olınaklar .. el.ndı. Bır )'Indın, öurkllt� kıldınlın. unh-.rsitt vf YWtSfk oku.llu bir klSırn guu'nhk kU\"\'l'tlfri dHtfli u� 
bır ınıt fışi". 'uii .Ulrillrk.n, ç-ııtll 
oerem, � urtları (aşıst 1�I!.llhındıkJ bır 
kurum olan krE'dI yurtlar kurumunun tertlplen)"le � a kapatıldı yı dı (ıılıtı ... 
rin l,pUnt buakıldı Aynı dontmdetll'" nd ogrondlerin bu" v. kredıı.ri kesildI. 
Faşıstler, yüksok oereninı ,.ntaR!lçln. 
dt, bu orı:utlen�yt ywulurltrken. 'u 
noktalan dı ıaz ommdt tuttular: 1) On. 

Itt kurumtannJn denetım! ve C ....... 
1I,IImed ıçın eer.kll olln nlt.llkU ylfııt. 
tld kadrolann olu,turulmaJI ye bu .... 
naklarlı. d.vlet kurumlannın foşlıllotfl
rilerek kontrol .ılına ıbnmuı. 2) 'of' 
ör(ÜtI.nmeyl UIIII mesl.k örelilJeıl .. 
obtı II. m. çıpındı. özeWkle tınıi 
kesime yıymak. 3) Çırpı!< .00yUn LO 
... ksiniml ollrok. foşbt ıdeolojı Ile. ıto
nat�mış, "'knik kadrolann y.Iı,Urt"",, 
si." 

FAŞIST POUTlKANIN öZO 

''Bu üç 101 nokllcU. özelledllıı.ıı 
konu foşlzmin d.v1.t kurumllnnı f. 
şlstl'�Urmek .. denetım ıUltII .ı...ı. 
ulk. Çlptnd. yıycınlqtıranl< klll-
nıru yantıbllmek ıçın. yük .. k öI""'" 
g.nçUR! ıçınde yunittiilü poUJikIIII 
..... nı oluşturmaktır. Bu 
I.' yük .. k ölr.nlm kw"mWl_u 
glitlenm.ı.rind •• öncollk kınll 
dolrudon bıliint", olın .. "ilim 
sunun t."",ı ı,ı • .ınl liIIı.nen 
tım Babnblına halh oıınlll)'ll 
şlstl.ştlnne aftd. kollybkbır 
'R!tlm .ıuılıÜlÜ öf:tetmen 
t.knik okultan. Ilk hedef 
ı.rdlr. Bu okuJIann fltı"ı .. �ırt" ... -ı. 
I1I.n.n yönt.mI öuıı .... k; 

"Bu okuUar MlIU ElItim 
bagb olduklan ıçın. _Ik .. 
bunlanrı tüm IIINlrDtD, etfild 



nu dell,tlrdl. Sonra da. C .. III öjlmmen 
... yöneticileri atadı. Bu konudaki Da· 
nlfıy' kuarlan da. dönemin. MUU Elli· 
tım ııatanlılınca uyfUlarunadl. Sonnı. 
yer yer yönetlm·poIIo l,blrlltI Ile. bu 
okullaro Cqllller yerl.'ilrlldl. özellikı. 
yatw durumu olan ötretmen okullann
da bu yöntem «nı, çapta uygulandı. 
Sonra da ünlverdt.eler aruı teçme ımavı 
Ile ölrend alımı rereklrken. JÖZJü sınav· 
1arIa. öjlrend alınmay. b.,landl. SÖZıü 
unular ro,ııı yönetıd ... öjlretlm kad· 
roounca y.pıldı. Sına.ıanı. Türke,'ln 
dolum tarıhı IIbl .. çm. ıorular ıoruldu. 
Ayrıca. Ulkü Ocaklan. MHP üyel"l sı· 
navda bafIL1 ıçın yetor ko,ul sayıldı. 
Bunlar kamuoyunca bUlnmektedlr. Bu 
tür yöntemin 32 öj!retmen okuluna 
... otlUm onatltüaüne ıkı yıl lçtnd •• bii
yılı çolumulu C .. ot olan eIU bine 
yakın ııtntmon adayı yerle,t1r1ldl. Bu 
konuda. pçen y� ve bu yıl. demokratik 
kamuoyunun bukı ve uyarılan. O_nış· 
tayın Iptal kararlan. Mıllı Elttlm B.kan· 
bl_ hlça aayılclı. ölmmen U .. lerl 
fO Elttlm EnIIltülertnln C .. lllle,tlrllme
lind •• bır yöntem de dWpUn cezalannın 
uYJlllanmeudır. Yönetim-Polis dOltetl 
II'. C .. III ı,pi altına ıokul.n okullara. 
lIer1d - domokrat - devrlmd ölr.ndlerln 
LL ...... 'ncellendl." 

FAŞIZMtN KAZANDıCı MEVZILER 

"Olaylar bahane edUerek gerekç.siz 
olarak bır çok öjlrencl. C .. III yön.tlm· 
Im:e. okullard.n at�dı. Can güv.nllRi 
kalıNldılı ıçın. okulı ... IId.mly.n ög· 
rencller dovamllz .. yıbp. kayıtlan silin
dı . ..  MUU Elitim Bak.nlıgınca burs v. 
kredUerI k .. ldl. Tüm bu t.rtlp v . ..  Idı
nlann yanlııra, bu konuda da verilen 
DeN,tay kararlan göst.rm.llk olarak 
MI1U Elitim Bakanıgınca kabul edilm.· 
alno kartın. rulen uygulanm_dı. ölren
cIIer otıtlrnatz olarak sınavlara gIrm.k 
zorund. bırakıldı. Bu tertip ve .. Idınlar 
k ...... nd •• can güv.nllklerl olmadıgı hal
de. okula IItmek ıçın örgüııenen v. dire
nen ilirendier, poUsce okul. alınmıdı. 
Bu olup bitenleri en canlı olarak. Milli 
Etitim BakanbRın. b'Rb okulların ),0' 

lun biçimde bulundulu B ... ,ler bölge
sinde Cözl.mley.bIUrlz. Bu bölged •• Ga
zi Etitim Enstltüııü Yüks.k T.knik öR
mmon Okulu. Endüstri M.sI.k Lisesi 

pbl okullar düzenlenen tertipler sonucu. 
Ca.ıotlettlrllmlş bu okullarda bugün on
bın dol.ylarındaki lI.rici - d.mokrat -
devrimd öjIr.ncinin ölr.nim özgürlükle
ri.llerlnden abnrnıştır. Milli Elitim Ba
kanbRı. ıon olarak bunbırla da y.tlnm.
yerek CqIotleştlrllemeyen Diyarbakır v. 
Mardın Elltlm Ensıltülerini ve Tunceli 
ölretmen U .. "ni kapatnuştır. Bu ko
nudaki D .... 18y kararlan v. kamuoyu
nun tepkileri Milli Elitim Bakanlıeınca 
hiçe sayılnu,tır. Böylece. resmi güçl.rin 
kontrol ve dellellnde kısa sürede ölret
men lllel.ri • •  tltlm enstitüleri ve yüksek 
teknık okullar Cqillleştlrllmiş ve uygu
lanmak IIIen.n poUtllta görece başanya 
uıaşnuştır." 

DEVLET KURUMLARlNIN 
FAŞISTLEŞ11RlLMESİ 

"Faşistler. yük .. k öjlr.nim gençlieı 
içinde Ikindi olarak d.vı.t kurumlannın 
Caşlstle,lirilmeslni ve ç":pık sanayiin g.
reksinimi olan nitelikU teknık .I.man 
y.llştlren t.knik okullardaki örgütlenme 
ve saldınlara önem vermişlerdir. Bu nok
tada da ilk hed.n.ri özerkliRi olmayan. 
eskiden yüksek Özel okul statüJü sonra 
da. d.vletl.ştiriler.k akad.mi halln. 
getirilen mühendislik okullan olmuştur. 
Bu okulların akad.mi v. yüksek okul 
olarak. MIIU Elitim Bakanblına baelı 
okuUardan ayırt edici özelUli olan Cakat 
akademi yönetimlerinin demokratik ol· 
mayan yöntemlerle seçilmesi, faşistleşti
rilmesi açısından üniversitelere kıyasla 
daha elverişli bir konum yaratmaktadır. 
Ust.lik bu okullar üniv.rsıt.ler. kıyasla 
çarpLk sanayi ve devlet kurumlannm ge
rektirdlli t.knik .Iemanlan Oldukça 
bolca mezun etmektedirler. 

"Bu konumlanndan ötüri.i faşistlerin 
örgütlenme ve saldırılarını" ikincil he
derıni bu okuUar oluşturmuştur. Anti· 
demokratik yöntemlerle yer yer akade
mik yöntemler faşlstleştirllmiş sonradan 

",omt güçlerin deateRlnde bu okuuara 
yöD.lk ratıst ı,pi ve saldm .yl.mlerl 
yolua1aştınlmı,tır. Faşill sald� so
nucu öl.n ötreDCııerln büyük bir kısnu
ND bu okuUann ötrendsi olması bu uy
CUIamanırı açık kaNtıdır. örn.llin. Isı. 
OMMA'y. baelı Yıldız MMYO ve GaIa
ta ..... y MYO bu tertip ,. saldınlar!. 10' 
iarca lIedd ötrendsla1 yitirmiştir. Yın. 
ADMMA'ya balb YükIOU, diye bllin.n 
MMYO d. aynı SaId� IODUCU 11 yurt
sever ötrend öldürlilmÜf ve okul b.1Ii 
boyutlarda Caşlstl.n:e ı,pi edilmiştir. 
Bir kısım güvenlik ku .... t1.dnln desıe
Ilinde Cqill tertip ve �dınlann yoluD
luRuna ratmen bu okuUarın MIlli Elitim 
Bakanblına batb okullaro nazaran bır 
arıiarnda nisbi d. olsa yönetim _ll
linin bulunması ve antı-rqist potanliye
Un yOıuniulu bu okuUardaki Caşlst ter
tip ve sald�arı. y.r yer b.şansız kılmış
tır. Ve bugün bu okullarda Caşlstler. ell
tlm .natıtüleri ve öRretmen U .. I.rlndekl 
gıbı bır klti. tabanı yaratnuş bır kısım 
poUaln deatelli ii. ancak. sınırlı bır etkin
lik ııllayabUmişl.rdlr." 

UNlVERSITELERlN KAP ATıLMASı 

"Uzednd. ön.mle durdulumuz bır 
konu da, üniversitelerin kapatılması 10-
runudur. 

"Bır yandan Caşlstl.r eg.men o!arna
dıklan ve d.n.timi yltirmekte olduklan 
okulları kapetmaya çiıışmaktadırlar. 
Buna Yük .. Uş. Hacettepe Univenit" • 
OOTU. SBF.lTO ve bır çok b.şka okul
lar örn.k olarak gösterilebilir. Yani kısa
cası. faşllll.r k.ndllerlnln etldn olama
dıklan okuUan saldın1arla k.petmaya 
çabşırken öbür yandan d.. C""lIler1n 
k.sin denetım kurduklan okullar özel
Ukle MILLI Etitim Bakanblırıa balb 
okullar. )dmı başka yükaek okullar, iLe
rici, denimcl öttencilerin can (ÜVenliii 
kalmayıp, okula gidernemelerine kaqm, 
kapetılamamaktadır. Gazi Elitim Enatl
tüsü. Yük .. k T.ka1k ötr.tmen Okulu; 
gıbı okullar buna örn.kl.rdir. 

"Sizce, yanlış olan bir nokta da yö
n.llmi ya da senatosu d.mokrat olarak 
bilinen bir çok okul ve üniversitenin, 
olaylar nedeniyı •• can güvenUIlnin kal
madıeı g.rekç.siyle. kapat�maIandır. 
Zat.n Caşlst .. ldınların amacı da bu 
okulları kapatmaktır. Kaldı kı olayların 
önl.nm. çaresi okuUan kapatmak d.til
dır. Çünkü okuUar kapansa da h.r y.rde 
Caşist .. ldınlar sürmektedir. ProC. Sana
l.n'm evinde kurşunlanması, en çarpıcı 
örnetidir. Bu bakımdan, faşist saldırıla
ran amacına uygun olarak okullann ka· 
patalması çözüm olamaz. Olayların ve 
t.rtipl.rin kaynakları b.lUdlr. Saldm v. 
tertipler faşistleree diizenlenmektedir. 
Bu durum karşısında "tararsızlık" d.
mokrat olmayı yadsımaktır, okulları ka
patinak ise, istemeyerek de olsa, laşistle
rln ekmelln. yal ,ünn.ktlr." 

Kontrgerilla In., kOlnandolar In.' 

Bombal",ın yapım ı.knili ve ""'lit.l ... i ile b irlikt. kontrgerilb sözü y.niden yaygınlaJmayo baJladl. CHP milletve· 
klll SilItyman Genç'in evine atıl�n boırbanın kontrgerilb iJi olduğu üzerinde herl<e, birleJiyor. 

Anak bur.ıda üzerinde durulması g ... eken iki nokta oruyo çıkıyor. Birinci� JU: Kontrgerilb hiçbir hıJ<umeı taro
fınılan hiçbir şekilde üzeri"" v."lmayon bir kurum mudur! Şu anda C HP iJllaJırıdad ır. "Ne yapalım bunun adı konlrg. 
riiia. bIıIm de lÜlÜ"üz yetmez" "" d .... cet.tir! 

Böyle teY olmu. N. 0 1  .... . �im ol ..... olsun ,erid .. 1d .. ıI.,., odatı olan kurumı"," ve kişilerin üzerine ,idilmeli. 
dIr. llçblr yuadı yeri olmayan ko nırgerilb , kimsenin dokurıamadıjı bir ıabu olmaktan çık",ılmaJıdır. 

Ikıncı nokta Ise ko .... erilb·nın bir bakıma Tii'I<.Ş'i ve ıosuncuklarını aklıma .. OC i olanık kullanılması ıehlike.id ir. 
"Yok. Tllrket'ln ve komandol",ın hiç Iubahati yok da her ili kontr,erilb mı yapıyor! "  diqünusı yerleJmemelidir . 
T ..... 'n ve MHP 'nin bu ""ilde akbnmuı. ileri. Için düşünÜıen bazı ·'ltoalisyonlu" polilik he .. pl",o uygun diqebilir. 

Ancok bu yolda &irililecek çalı ..... 'atiz,," aklamaktan öte bir it" yanmayocaktır. 

Eoe>il, ortak VUpD yaplıjı konuJmada ıunları da söylemiıtir: "Bu konuda ot ... geçmişin yanıl.rını ıedovi edip ka

..... yeni bir dönemi blJlalmamlZ tiddet eylemlerinin soruMlularınca kolaybJ1ırllmfsa. geçmlJi iyice deımek zo· 

runda kalırız". Gerçek demokrat d ...... nıı ne kontrgerilb'nın üzeri"" yiWiiyemtmek. ne d. 'barıJ" adına ve diğer gerek

çelorte kaliıleri başıboş ve dokunulmaz b .. akmakt ... Tam ıersine bunt.ırın üzerine yiWiiyebilmektir Aksi ukdirde kim .. · 
nin klmoeden şikayete hakkı kalmu. 

öNERl VE T ALEPLERfMlZ 

"1. F .. lst işgal altındaki tlim OtWm 
kurumlan Caşlst I,gold.n kuıtaııı-ıı, 
bugüne dot In nuıedur edilmi, IIorId d ... 

dmd öjlrencil.rin haklıın cort .... tmeii
dır. kayıpları giderilmeıdır. 

"2. öRrendlik baklan Ile ııını konu 
larda verilmiş ve özellikle Eıııtım EIIIII· 
tül.rI ve ötr.tmen u..lerl 110 ııcuı De· 
ruştay kararları gün ceçlrllmedon uYl'" 
Ianmabdır. 

"3. Kredi v. Yurti., Kurumu fqIot
lerden t.mizlenm.li. kredi te bunları 
kesilen öjlrendl.rin hakları ,..ı -
ıldır. Kredi ve bunlar günimüz ko .... · 
nna göre düz.nI.omeUdlr. 

"4. Faşist saldırganlılın kaietıi duru
mundaki yurtlar (örnotln Arı1w1l Ata
türk Sitesi öl.Yurdu. Yıldırım Bey..ı 
Yurdu, Enı.k N.n. Hatun Yırrdu. İItan
bul Atatürk öer. sıt ... EdIrııokaPl ötr. 
Yurdu. LU. Orman Faküiteli ötr- Yur
du) işgolden kurtulmalı. kapalı tutu .... 
yurtlar (örnellin. lstanbul Site ölr_ Yur
du. ITU öRr. Yurdu. Ankara Gebed 
Yurdu. Izmlr Indrallı Yurdu) tüm öjI
reneilerin hizmetine açılmalıdır. 

"5. Faşist tertip ve sald� ka,.ııııı
da okullar kapet�mamalı kapalı bulunan 
okullar derhal ölmlme .çıJmabdır. 

"6. Faşist katU ve ı,k.ncedlerden be
sap sorulmahdır. 

"7. Elitim kitapları gerld ... Cqiot 
Ideolojilerd.n t.mlzl.nmeU. blll"...1 bır 
Içerll. kayuşturulmabdır. 

"8. Yüksek öer.nlm kururrılaruıdakl 
her kesim k.ndi örgütl.rlnde en IÜÇIü bl
çlmd. örgüU.nip. diR" k .. mI .... ortak 
dayuu,maya girmeU ve yükaok öifeniııı 
kurumlarına tar,ı cırışllen ber türlü 11l
dm ve uygulamalara k ... ı .nında miida
bal. ede ... k etkin bır tavır takuımalıdır. 

"9. Yüksek ölrenim kururrılaıında 
çabşanbır ve öjlr.ndl.r örgüllerı anıeıiı
Iıyla yön.ıım. kat�malıdır. 

"lO. KoUuk kuvvetleri tüm öjlrenlm 
kurumlarından ç.kllmelidlr. 

"lL. Faşist kadrolar tüm öjI ... nlm ku
rumiarından ayıklanmabdır. 

"12. ölr.nd d.rneklerlnl C.tlst ör
gütlenm.nin aracı olmaktan kurtarmak 
için d.rn.kl.r yasasında gereklı detltlk
likı., yapılarak. öjlr.ndlerln örgütlenme 
özgürlülü sallanmalıdır. 

"13. Valilikl.r ünlv.rslt. yönelimleri 
v. llgilil.rd.n herhangi birinden de C.le
bil.cek ölr.nim özgürlütünü kısıtlayan 
girişim v. uygulamalara kar,ı konu yar
gı organlarının denetimine götürülmeD, 
.tkln adli müdahalel.r sallanmalıdır. 

"H. Tüm yüksek ölrenlm kurumlan 
biUmsel. Idari v. malı özerkUae k.YU,
turulmalıdır. 

Tüm bu öngörül.n Ist.m1erln hayata 
g.çtrllm.si d.mokraıık yüksek ötrenim 
mücadelesine ileri mevziler kazandn· 
wtır." 



, 

YENI HÜKÜMETIN PROGRAMI DA TAM ANLA. 
MIYLA B I R  HASSAS DENGE PROGRAMl ıTELI. 
�INI TAŞ ıYOR. HASSAS DE GE, BIRKAÇ AÇ ı ·  
D A N  SOz KONUSU: B I R I  CıSı PROGRAMI 
"LAFZI" ILE ILGILI. TERI M SEçiMI DE, CüMLE 
KURULUŞUNDA, BUGÜ KU HUKüMETI OLUŞ· 
TURAN DENGE BÜTÜN AÇIKLf(�1 ILE GÖRü· 
LÜYOR. ÖYLE KI PROGRAMI OKURKE'" "FEY 
ZI�LU BURADA DAYATMıŞTıR", "MATARA 
Ci  BURADA Işi IçiNE G I RMI şTIR" VB. ŞEK· 
LINDE, OLUP BITENLERI GÖZLER ö Ü DE 
CANLANDıRMAK MüMKü . 

Bışlıkun dı onayı çıkıyor. Türkiye Cumhuriye
linde 50n dokuz ıy içinde uç hükumet kuruldu. Uç 
hiidwnet programı okundu. Her hukUmctin ye her 
programın ıyırdedici bazı nitelikleri Vat. YURUYÜŞ' 
ün 144. sayısında yeni htj(umet "husas denge h�u' 
meti" OIM3k nitelendirildi. Birkıç açıdan. Aynı nite
lik, hiicümet prognmına da yansıyor. 12 Ouk gunu 
Meclis ve Senato'da 8aşbıl..an Ecevit tanırındı" oku
nan hikümet programı birkııç ıçıdan um bir hassas 

de�e programı niteliğini taşıyor. 
Kimin, neyin arasında denge? TUrkiye hılkının 

daıyatan sorunlu!. talepleri ve özlemleri ile büyiJ< bur
juvazinin sorunları, talepleri ve özlemleri arasında bir 
denge. Türkiye halkından aldıkları desteği en uından 
uır UM harcamayı düşwıenlerle, belirli bir misyon 
�ına, burjuvazi adına, gerici güçler adına doğrudan 
yol.ı çılanlu MaSlnd.ı bir denge. Progr.ım "I.ıfzı ve ru
hul' ile bu dengeyi çe�i(li duzeylerde yansıtıyor. 

ıı MART HAVASı 

Prognmın �iri�i ba�Iı��lna bir gösterge. Bu giri
şi okuyunca, olağan değil, bir b.ıkım.a "özel misyon
lu" bir hii<umetle "'rıı"'rıı)'> olunduğu �nl.şılıyor. 
Aynen ıöyle: 

"Olkemizin son zamanlaRLt sitUklendiği orumda 
' AutLi'"k'ün em.ıneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni hLi'" 

ve demokratik rejimi veya Cumhuriyetin temel nite-

liklerini yıkıp yok etmeyi ıınuçl.y.n, touliter b, 
bı.t � terör rejimini kurmaya yönelen ve yurt'Uşla
rln özgü"lik ye huzur içerisinde korkusuz yaşarm 
hlklarını, can güYtnliğini, kanun hakimiyetini ortadan 
kaldl'mııy. ç.lış.", her çeıit ''''y''' dııı f.."liyeılere 

Y eni programın düşündürdüklerl: 

HASSAS D E N G E  
PROG RAM I  

-

SöZ EDILEBiLECEK IKiNCi D�SGE ISE DAHA TE�IEL. DAHA CIDDI BIR D_ENGE BIR Y AN 
SOSYAliST HAREHTis Y ı LLARDıR SÖYLEDiKLERi . Tl RKI\ E 'NIN KAlıCı SORUNLARı DA, 
YıLLARDıR DAYATTıCı GERE"SiNIMLER Ni HA ' ET BIR HUKU�lET PROGRAM ıNDA "LAF�I

� 
YANSıYOR. DENGE"'iN BiR ' ANI BURASı. AMA öTEKi 'ANDA BIR IlAŞKA DENGE VAR 

A 
DA DAYATAN BU SORUNLARıN ÇÖZUMUNDE GERÇE KÇı YOLLAR ıN SONUNA KADAR Z . 0 
LANMASI"'I ONLOEN D[NGE. BOYLECE BIR 'MDA'" " ILERI " SAYıLABI LECEK ÖNL�R

. 
LE R, OTE \ANDAN DA BUNLARIN KAÇA�IACINI OLUŞT URACAK KANALLAR "HASSAS B�i. 
DE "'GE·' 1<,: INDE PROGRAMDA YER AlıYOR. R 

karşı demokrasiyi '"e Cumhuriyeti korurmk '"e savun· 
mak tüm ulusumuzun vr onun temsilcisi olan parla· 
mentomuzun başlıca göre,; haline gelmiştir." 

"Özel misyon" burada açık seçik ifade edilmiş. 
Hem de en başta. Bu özel misyonun formüle edilme
sinde, belirli dengelere de dikkaı edildiği _n"'ıılıyor. 
Örneğin alıntı yapılan bölümde yer alan "veya" ve 
"her çeşit" sözeıiderinin "her iki uca da karşı oldu· 
ğunun" belirtilmesi açısından özellikle dayatıldığı ya 
da benimsendiği su götiJ'mÜYor. Böylece hli<ürnet 
programıı daha girişi ile, "özel misyonu"unu açık se
çik onaya koyuyor. 

Türkiye'de demokratik güçler özel misyonlu hü
klinetleri daN önce de gördü. Onun için, bugün tehli
kelere ve eğilimlere karşı her zamankinden daha uya· 
nık. 

DAY AT AN SORUNLARDA DENGE 

Program tümüyle incelendiğinde, ilginç olan bir 
b'ık.ı noku daha göze çarpıyor. Programda umın 
zaman olumlu, ilerici, h.alktan yana sayılwilecek talep 
ve özlemlere, vurgulanıalan. da rastlanıyor. Madenci
likteki kamu işletmeciliğinden "emperyalizmle müca
deleye" "'dır, programda böyle ifadeı .. bulmak 
mümkirı ve bunların tek t.ek somut bazı örnekleri üze
rinde d.to. sonra da duru"'cak. 

Ancak burada öncelikle belirtilmesi gereken şu: 
Program bu konularda aynı zamanda "drarmtik" bir 
denge de içeriyor. Dramatik Yiln şurada: Ti6kiye'de 
yıll'.r yılı ",sy.li"l.rin vurguladığı, dile getirdiği talep 
� onlernler: .Ta.-kıye .kapitalizminin çöziimsüzıüğw..ü 
sımgeleyen ıtınflar, nıhayet bir hLic:ümel programında 
dil az çok yer .alıyor. Ama bunların kesinlikle çözerne. 
yeak olan, çözmesi mümkün olmayan bir hi1<imeıin 
programında. D,./Nıik yın, bu çeliıkiden "'ynıkı •. 
n�yor: �iRiye, sorunlarını dayatıyor. Bu fOrunları 
kımse goz ardı edemiyor. Ama i�aşIN gelenler. sınıf.. I o"'� bunl.r

.
ı �ö

.
zece� giıçıen yok.un. Sonuçta yalnız bunların sozunu edıyor. Kitlelerden bütünü ile kopmamak için sözUnü etmek zorunda. Ama çözmek konumunda değil. 

Yalnı
.�

u. �en� h�ümetin değil, sosyalist almaşık dışında butW"! ıkııdar biçimlerinin dramatik çelişkisi bu oı.cak. Hassa. dengeltri , bu ol_cak. Prognmlırın. da hep "sorunOllardan bahsedecekler ama çözem cekler. ' eye-

"ÖZGÜRLÜKÇü DEMOKRASININ EN ILERI 
ANLAMı" 

. Hükumeı programının 36 . .. yf • .,nd. ıöyle bir ıf oJe yer .rıyor: "özSU'lii<çij demokr.siyi en iı .. i 

DENGENIN SAGA DOGRU BOZULMASINI 
DURACAK TEK UNSUR , DEMOKRATIK 
RIN ETKIN, KARARLI DENETIMI VE 
FETıDıR. BUNUN DI ŞINDA _�._n.,.n",,'_ 
DENGEN'N öZDE SÜREKLI SACA 
ZULMASINI öNLEYICI HiçBIR GÜç 

.anlamı ile benimseyen hiJcUmetimiz ... " 
Bu cümleye dik"'l etmek , .... ıclyor. çüı*Oı.rt 

d. b ir "kendini ele �rme" söz konusu. çüı*O,bIt 
met programının d�er bölümlerine b.ıuld'" 
emekçi halkımızın demokr .. ik taleplerine ... � 
"'md. çok ız yer _"dılı, bunIvın d. "ki_ 
"'",IIırıyLı prantlye .lındıAı ,örüliiyor. Bu a;:: 
Lı, hii<üm .. pro ... mını .... çekten demoıuaıik 

.... miirri<ı.ı değiL. O hılde niçin lOI'unun liIIGrII • 
,idilip "özgta1ii<çü demokrasinin en "Iri ... 
benim"ndill" söylenebiliyor? O uman ...... r 
rekmez ni: Lok ... lın yuakLınmadlll, d� 



... 

... 
.. 
... 

ltltnme' özgli'lUı}lIne konan sınırların korunduğu, 
'ev hakkının belirli kesimlerden e.i<gendiği bir prog
ımın sahibi olan hli<ümet, nasıl özgürlükçü demokra
Yı "en Ileri ,nlamıyla benimsediğini" iddia edebilir . 

Bir başka denge de burada ortaya çıkıyor. Bir 
i andan özgürlli<çü ve demokrat olunduğu .öylene
:ek, öte 

.
yand,n başka yerlerde, başka kaçamaklarla 

,"ırı .. bızut programda çizilecek. Denge nokt.ların
I,n biri de bu. 

KIM NEREDE IŞE KAR ı ŞT ı ?  

Hijciinet programı okunurken, program çalışma
ilrını adım adım yaşamak da mümkün oluyor. Kim 
terede neyi dayattı? Kim buna karşı direndi? Sonun
la uzlaşma noktası nasıl bulundu? Bunları az çok kes
irmek mümkün. 

Örneğin programın 1 2 .  sayfasında aracılıkla ilgili 
)larak "aneı aşamalar" diye bir deyim kullanılıyor. 
ı\racılar, CHP'nin öteden beri açıkça karşı ç ıkmakta 
_kınca görmediği bir kesim. Muhtemelen CHP'li ko
misyon üyesi "aracıları karşı girişimleri" dayattı .  

ı\ m a  OP'1i üyenin b u n a  karşı çıktığını anlamak i ç i n  
müneccim olmaya gerek yok. Sorva bir uzlaşma b u 
lunmuş; aracılık, "bir aşama" olarak programda yer 
almış. Böylece ne şiş ne de kebap yanmış. 

Tek tek hiçbir spor dalı üzerinde özel olarak du
rulmamışken, programın 39. sayfasında "Ata sporu
muz güreş bilimsel yöntemlere kavuşturulacaktır" de. 
niliyOf. Burada da muhtemelen gii"eşe meraklı DP'li  

ytl da b� ımsız bir üyenin müdahalesi söz konuw 01-
mu,. 

Ancak müdahale ve etkisi söz konusu olan, yal· 
nız programın bütünündeki Feyzioğlu damgası ya da 
yukandaki tek tük örnekler dtgi!. Bunların yanısıra, 
Ecevit'in bizzat olmasa bile özellikle damgasını vur
duğu program bölümleri bulmak mümkün. Örnegin:  

"HükÜTletimiz turizm geliştirilerek Türkiye'nin 
dış il işkilerine de yeni bir  boyut kazandırılabileceği 
inancındadır." (s. 19) ve :  

"Yine b u  ortak hizmetlerin v e  altyapıların sağla· 
y.cağı kolaylıkı.rd.n yararl.narak Türk köylÜ.ü, top-

rağından kopmaksızın sınaileşebilecektir; insan yaşa

mını maddi ve manevi yönde zenginleştirid tüm ola· 

naklar, kavuşabilecektir. Tarıma olduğu kad.r sana

yie de d.y'lı ve doğayla dengeli yeni ve sağlıklı bir 

uygarlık oluşturabilecektir." 

Bunlar, kesin anlanıları tam anlaşılamamakla bir
likte Ecevit 'in özel program istekleri olarak göze çar
pıyor. 

Anlamları tam olarak kavranamayan başka ifade· 
ler bulmak da mümkün. 3 1 .  sayfadaki "arsa iietimi
nin mırılması" ve 43. sayfadaki "Ulaydan yararlan· 
ma" gibi hedeflerin gerçekçiliğini bugünden anlamal<.. 
pek mümkün değiL. 

BUYÜK BURJ UVAZ i r-; i r-;  DM1GASI 

Denge ya da ıelifçil il... programın hemen her ye
rinde dikkati çekiyor. Örnegin " milliyetçilil... .. denme· 
se olmayacak. Dense de olmayacak. Onun iç in yeni 
bir ka'rTam bulunmuş: "Çağdaş milliyetçilik." (s :32) 
"Milli birlik" denmese olmayacak. Ama düşünce ayrı· 
Iıklarını da l...abul etmel... gerek. O zaman da "düşünce 
ayrılıkları içinde milli birlik" denmiş. Hükümet çalış
malarında itici gücün "çok materyalist" bir biçimde 
sergi lenmesinden de sal... ınılmış, b u  nedenle "manevi· 
yatçılığın desteği". ile çalışmaların sürdii"üleceği açıl... · 
I.nmıı. (. :36) 

Ancak telifçilil... ve den.ıı:enin, bu küçük örneı...ler 
dışında, ulaştığı başka boyutlar da var. Bunlardan en 
belirgini Oogu ve Güneydogu Anadolu'nun sorunla. 
rının ele alınış biçimine ilişkin. 

Programın hiçbir yerinde Doğu ve Güneydoğu' 
nun sorunları kendi başına ve özellikle çözüm bekle
yen sorunlar olarak, doğrudan doğruya burada y"'-Şa
yan emekçi yığınlara özgü sorunlar olarak ele alınpıa
mış .. Doğu'nun sorunlarına çözüm düşünceleri, istisna· 
sız her seferinde, büyük burjuvazinin temel özlemleri 
ile telif edilmeye çalışarak verilmi ş .  Örneğin, doğu 
kalkınacak, ama komşu ülkelerle olan pazar ve ihracat 
sorunlarının çözümünden ayrı ve bağımsız olmayacak 
bu "kalkınma". Örneğin:  

"Bölge ülkeleri i le ve teknolojide i leri ülkelerle 
Tii"kiye arasında oluşturmaya çalışacağımız çok yön
lü ekonomik işbirliği, Türkiye'nin ihmal edilmiş yöre
leri arasında yer alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu' 
nun da geli,me�ne büyii< hız katacaktır." (s:17) 

Hiki.iııet programının 11 ve 17.  sayfalarında 00' 
ğ u  sorununa ilişkin bütün söylenenler, Türkiye burju· 
vazi,;nin köklü sorunları ile birlikte ele alınarak bir 
anlamda "sağlam kazığa" baglanmış oluyor. 

"Bir ölçünün ötesinde" ve "aşırı ölçooe" de özel
likle dış i l işkiler bölümünde denge ve telifçiliğin araç
ları olarak kullanılıyor: 

"Bu acı deney, ulusal güvenliğimizi bir ölçünün 
ötesinde dış olanaklara hele tek kaynağa dayandırma
nın sakıncalarını ortaya koymuştur." (s: 40) 

"Bu inançla Türkiye'nin savunmasını aşırı ölçüde 
dış desteğe ve belirli bir kaynağa bağımlılıktan ... " 

. (s:42) 
Böylece program, yıllar yılı vurgulanan sakınca 

ve tehlikeleri bir anlamda kabulederken, diğer yandan 
d. NATO, CENTO gibi örgütleri temelde kabul edi
yor, ABD ile işbirliğine yine temelde kesinlikle kar$1 
çıkmıyor. Bir başka denge de burada yatıyor. 

OLUMLU GIRi ş I MLER SONUÇ VERECEK MI?  

Başlarda da belirttiğimiz gibi, kitlesel bir  dayat
ma sonucunda, hiKümet programına bazı olumlu sap
tamaların ya da girişimlerin girebildiği görülüyor. 

Yerel yönetimler bakanlığının kurulması, bazı 
mildenlerin kamu eliyle işletilmesi, çe'rTe sağlığı, top· 
lu konut inşaaıı, I şletmeler Bakanlığı, okullarda can 
güvenliğinin saglanması gibi noktalar, bunların arasın· 
da yer alıyor. 

Ancak bütün bunlara da ihtiyatla yaklaşmak gere· 
l...iyor. Bir kez, her hükümet programı "caktır, cektir" 
sözleri ile doludur. ikincisi, "caktır ve cektir"lerin ka
çamakları da bugünden düşünÜımüşe benzemektedir. 
Bunların üzerinde ayrıca durulacak.. Anw, şimdiden 
somut bazı örnekler vermekte yarar var. 

I ş letmeler Bakanlığı , K i T 'lerin bir düzene sokul
ması açısından yararlı bir girişim olarak görülebilir. 
Ancah. hassas dengenin bakanlarından, Sanayi ve Tek· 
noloji Bak.nı Alp. kendi bak.nlığına bağlı KIT'lerin 
işletmeler Bakanııgınca denetlenmesine ne ölçüde ya
naşacak? Bunu somut olarak görmeden b u  konuda 
çok şey .öylenemez. 

Okullarda can güvenliğini sağlama yönünde ön
lemlerin alınacağı ifadesi elbetteki olumlu. Anw 
I ç işleri Bak.nı Ozaydanlı, faıin .. ıdırılardan yakın· 

maya gelen öğrencilere "askeri disiplinli ilç�n 
yaklaşıp hamasi nutuk atar ve "geriye dön nw, mı.r," 
çekerse ne olacak? 

Bunlar, kı .. dönemin somut olgularıdır. Progra
mın "olumlu" ifadelerinin somut geleceAini belirleye. 
eel... olan noktalar da bunlardır. 

YINE TELIFLE R  VE KAÇAMAKLAR 

Telif ye kaçamak bileşimini, programın başka ko· 
nulara i l işl<.. in bölümlerinde de bulmak mümkün. 

I şsizlik bir sorun. Ama niçin bir sorun? Milyon· 
larca insan işsiz � aç kaldığı için mi? Böyle dense 
belki bazı çevreler "ikna olmayaCAk". Onun için yine 
başl...a bir formül bulunmuş işsizlliin unrlvı ,öyle 
özetlenmi ş :  "Toplumsal barışı boncak boyutlan. ula. 
şan işsizli)"," (s9) Böylece Doğu sorununun bliyiJt 
burjuvazinin sorunları açısından degerlendirilip onı 
göre telif edilmesi gibi ,  işsizlil<.. sorununun da zülfiya. 
rın begeneeegi bir biçimde formüle edilmesine özen 
gösterilmiş:  l şsizlil... l...ötü, niçin, çünkü çalışma barışı
nı bozar. 

Bunun dışında, beUd de i ll... l...ez bw hiJ...ümet prOl
ramında "enflasyonun önleneceği "  yolunda bir ifade
ye rastlanmıyor. Yeni hii<ümeti b u  konudaki aerçek. 
çiliği açısından k.utlamak gerekiyor. Çünkü enf1.uyon 
l...onusunda, aynen "enflasyon hızının ya�şı.ıtılmaıın. 
dan" söz ed iliyor. (s: 10) 

Programda "ileri" sayllabilKek her vaade bir de 
"fren" getirilmesi unutulmamış. Ya b u  adımların par
lamentoda gerçekleşemeyeceği ihtimali üzerınde 
programda da ihtiyatlı bir dille durulmuşıya da "ileri" 
vaadlerin gerçekleşmesi konusunda somut dej:il mul· 
lak ifadelere yer verilmiştir. 

Örneğin toprak reformu konusunda vudler sra
lanıyor. Her yerde "cektir, caktif" vv. Ama toprak 
reformu konusundaki vudlen şu cümle izliyOf: 

"Bu ya .. kabul edilirse ... " (.:23) 
Aynı şekilde, lokavt konusundaki hlltümet 1Ör1J· 

şü de şöyle: 
"lokavtın kötüye kullanılmasını önleyecek Çalıı· 

malar yapılıp öneriler hazırlanacaktır." (ı: 26) 
Burada bir kesinlik var. Çünkü cümle "wt .... 1a 

bitiyor. Ama nasıl? Çalışmalar yapılawı � �
zırlanacak, b unlarda lokavtın kötüye nısıl kulbnılı
cağı tesbit edilecek vb ... vb ... Uzun ıöze gerek var mı? 

SON SOZ 

Ba$tan özetleyecek olursak, hlkümet proıramı, 
görünüşte de olsa toplumun iki kesimi wıfındın da· 
yatılan talepler arasında bir derce kurmayı çalışıyor. 
Ancak ilerici, halktan yana her dayatmanın !abulUn
de, bir de önleyici ya da "fren" yerleştirmek ihmal 
edilmemiş. Bu "fren" uman zaman kO$ulların tesbi
tindeki telifçi tutumla, zaman zaman sorunların çözü
münÜrl, burjuvazinin sorunlarının çözümü ile"bağdaş. 
tırılmasıyla", zaman laman da muğlak ifadeler ye yu· 
varlamalarla programa konulmuş. Bu yanları ile hlkU
met programı yine bir derce programı niteliiini tl,ı· 
yor. Bütilı frenler, bu dengenin soldan yana bozulma
sı düşünülerek konulmuş. Bütün frenler, demokratik 
taleplerin hii<ümene de yan�m. bulma tehlike� dÜlU
nülerek hazırlanmış. Bu durumda sağa çalışan freni 
bozacak bir tek unsur var: Demokratik güçlerin etkin, 
kararlı denetimi ve muhalefeti .  Bunun dışında lötürıtU
deki derııenin özde sirekli .. ğa doğru bozulın.uını 
önleyici hiçbir güç yok. 
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GELEN FORD'UN GEZISIYU; AYNI ZAMANDA TUTULMASıNA 

OZEN GOSTERILEN BIR TOPLANTıDA BIR BAŞKA OTOMO· 

nv SANAyıcısa. OYA K YöNETtM KURULU BAŞKANı YA· 

VUZ4L.P YENI HOKOMETfEN TALEPLERJNI SIRALADI. SIRA· 
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KIBRIS SORUIUII 
ECEVIT HüKüMETI. KIBRIS SORUNUNUN BARıŞÇı ÇÖZOMüNDEN 
YANA OLDUGUNU. ANCAK. SORUNUN ÇÖZüMÜNDEKI I NSIYATIFIN 
ARTIK TARTIŞILAMAYACAK BiçiMDE BiRlEŞMIş MILLETLER'E 
GEçTIGINI KABUL EDEREK KANıTLAYABILIR. BM. ANAYASAsı 
TEr.EL ILKELERI VE BUGONE KADARKI KARARLARıYLA. KIBRiS 
SORUNUNUN BARıŞÇı VE KALıCı ÇöZOMüNüN TEK GARANTISI 
DURUMUNDADıR. BM KARARLARı KIBRIS SORUNUNUN BARıŞçı 
cöZOMüNüN TEMELLERINI ORTAYA KOYMAKTADıR. 

• Kıbnl sorunuyta UıW coUtınelor &eçUI!· 

miz iıatı& batırıda yonldon bWandt. Bırıo,· 

mit M1_ Geool Setretorl Kurt Waldb .. 

im \0 Kıbna konURIııd. ",riişmeler y.pmlk 
ilunı Aııtaı:a. Atina .. Lo!koşe'ye yaptı.ı 

,..ıı.. d�y". bunahmo dotrudao 

dotruya taraf olrııa durumundaki W1tolerln 

yöooöcOor1.ıılıı öniimüıdekl dönemde Izlo· 

yeceklert poııııka yonld .. ııtınün konUlU ol· 

du. 
Waldholm1n y.ptı" ",riişmolor 1978 

yılı içinde Kıbru IONDunun çözümünde 

bazı yenı geUşmolertn boklenobUocol!nI or· 

tAy. koymuştur. Birleşmi, MilleU'r Cenel 

Setrewri'nln de Aokan'da belırtılll &ibI. 

Kıbna Rum koslmlnde )'Iıkınd. yap�c:ak 

lla4kanhk .. çImiortnden sonra, .. runuo 

-
çöziiml\Y1a upıı .. lItmeler\o ıiaiıa ... 
bır biçim aimuı mlImkUıı olacaktır. 

Kıbna aoruououo öııUıııüıd.ki dııo-, 
de Türkıye Umuoyuou çalı rabııdaıı �. 
lendlrocefl aııIa4ıhyor. Kıbna lOI'IIDUOa bır 
çöziim bulunm ... &ıttiı daba fazla orteıa .... 
meyocek bır oııolllt almakladır. BlIWıı dliıı
y.dati bantÇI 1ÜÇ1er. Kıbna blt1laltmq.la U. 
&LU tara1IanO ıorunun çözUmU dotrul\ııoııo. 
d. daha kararlı ye ao.mimi bır tutuııı ıçı", ııırmoıorInJ Isterıwkln! Ir\or . BUJ>aIuııuı ılı
rüncemnle kalmuı .. rek Kıbna'ıakl ıkı 
ıoplumun. &erek .. Türkıye ye YUOIııIoIaıı' 
ın lçlode bulunclulu IonınIaıı ıiaiıa da ... 
!attırmatıadır. Ecevit biiltilmotl. Kıbııa ii). 
rununun çöziimUııll, keDılIllıılıı Iç LO dıı 
poUtlk.da k"'�t dller lOI'UııIaııa 

-

MC 'nin Yurtdışındaki 
elleri kınImalıdu 

• Belçika'da kurulu Inlo·Türit ajAnsının 

yönelldlerlnden ıaz.etod Ind .e Dolan 

özgiıdeo'lo mesleld incelemeler yapmalı 
iiure &Iıııkieri Fnleral Almanya'da Al· 
man polisi tarafından 12 .. at gözaltında 
tuıukluklan .. sınırdlŞI nlildikleri atre

DilmIştlr, 
Almanya'da bulunmalı Için butun y •. 

sal koşulJua sahıp olan özguden'lertn 
gözaltına alınma , .. sınırd�ı nlilme co
rekçeled açıklanmomışlır, Polis yetldU· 
ı.ri. yap�n Işlem ıçın "yüksek y.rden 
omir aldıklarını" söylemekı. reıinml,· 
lerdir. Poli!iin kim oktutunu belirtmedi· 
eı "yiiltoek yerter"in MC iklidan ile ya· 
kııı ııı,ldsi oldueundan kuşku yoktur, 

Inlo·'rurk ajansı. blllndiei gibi 2 yılı 
ıtkın bır süredir duzenU olarak Ingilizce, 
Fransızca ve Turkc;e yıyınladıeı billlen. 
lerie Türkiye 'd. �IC'nin .nıı..ı.mokrauk 
uYlULamalannı. politik dnayetleri ,saldı· 
nlan dtin)'a dtmokratlk kamuoyuna du
YUrmakla etkili bir göre" yapmakta ldL. 
MC·nln bu demokrat çabalardan rahat. 
az olması da dog.ldı, Dogan Özgiıden 
..... n daba önce do. ikamel 'Itigi Bel. 
çıka 'da poUsin çeşltU başkılanna maruz 
kalmış, Özgiıdonin çalı,ma Izni Iptal 
nlilmek Istenmi,ti, Ind Özgiıdon·o i .. 

çalı,ma !ZN hiç ftl\Imoml,lı • 
Belçika polbl birçok k .. lııto-nııt 

aj.tl5tIUD MC biiltUmellne kartt ...... 
nı "dollfllrıııalol" llIom\fll. 1 Mayıı 
katılanu 1ILUIOd. kalliamın fIIÇ.k ID
rumlulannın duyurıılıııuında AJaMD 
,öoIenııl! OWıı ÇÜ4ma1ar. MC lttIdan
nı rahalllZ olml,ıı. 

BIiIüD bunlara ral_o bqta uiıuiar. 
IlUt buıo ve bıılııılı kurultlf\.ınDııı 
desteeı lle. Belçika polbIııIo y .. "'" 
bukılan bo,. çılıanlııı,.. daba da ısı. 
bu konuda Belçika PuIamootoltlDa ü
m IDru öne" ... .. rtlml,ıı. SoD uypla. 
ma Ile, Fnleral Almany.·dald .. syal d .. 

mokr.ı hiiltiirnetin MC Ile yakın Itblrllfl 
ıçınde oldueu b.!gelenmeklnllr, 

Olay, tnu�ara .. ı C .. etedler Fed .. 
rasyonu. Bolçlka Gazetedler Cemly.U, 
tnUJlarana Domokratlk Hukukçuı .. ör, 
(ÜLÜ YO Belçika lnaao Haklan LI" tara, 
tı.ııdan ,kldeıı. proteoto nII1mI,Ur. V,OI 
hUltUmeUn. n1d1 ,oçlrmod.D yuridıt ... 
daki demokral ve Umdlm b ... aiiıı'* 
lulrııak lçlo MC hUltım.tlııln � 
'I uYCUIamaJaıa 100 ftnDtII . ... . 
öDl'mleıı bır ID öııct aimuı ....... . 
Iniir. • 



.M ÇERÇEVESiNDE ÇölüM ARANMAlıDıR 
çöıümünün bir ö n  koşulu olarak görmekte
dir. 

''YENI BIR YAKLAŞıM" 

Waldhelm'ln Atina, Ankara ve Lefkoşe' 
deki yetkllııerle yaptıeı görüşmeler başlı 
başına olumlu bır gelişmedir. 1977 yılının 
başında Makarios'la Denklaş arasında baş

'layan görüı;meler baş&nSlzhkla sonuçlan
mış, toplumlar arası görüşmelerin yeniden 
başlatılması mümkün olmamıştır. Bir yıla 
yaklaşan uzun süre boyunca, Kıbrıs soru
nunun çözümünde başlıca insiyatifiiı BM 
tarafından gösterilmesi gerektili biı kere 
daha ortaya çıkmıştır. BM Genel Sekreteri 
bu gerçele uygun bir tutumu benimsemiş
tır. 

BM Genel Sekreteri 'nin gezisi, aynı za· 
manda, bunabmın çözümüne yaklaşı.lması 
Için eskisinden daha olumlu bir ortamın 
varoldulu izlemlnimi yaratmıştır. Genel 
Sekreter bu izlenimini Ankara'da Ecevit'le 
yaptılı görüşmeden sonra dile getirmiştir. 
Waldhelm, Ecevit Hükümetinin, güvenoyu 
almasandan sonra yapmayı vaadettiei so
mut önerilere dayanarak, Mart ayında top
luınlararası görüşmelerin başlatılabileeeei 
umudunda olduRunu belirtmiştir. Waldhe
Im. Türkıye'nın yeni hükümetinin politika
sını, "yeni bir yaklaşun" diyerek nitelemek
tedIr. 

ZAMAN GöSTERECEK AMA 

Waldhelm'ln Ankara'da edindigi izle
nlmln gerçekıere ne kadar uygun oldu
gUnu zaman gösterecektir. Bu izlenirnin 
dayandılı başlıca geUşme, Ecevit'in yerü 
hükümetin toplumlararası görüşmelerin 
başlamasını "Rlamak için bazı girişim
lerde buluna�ıru açıklamasıdır. Yerü 
hUkümet, dolaylı olarak. toplumlararası 
,ör\itmelerln kesilmesine. Kıbrıs'taki 
Türk tarafı temsilcilerinin oomut öneri
lerde bulunmaktan kaçınmasının neden 
olduRunu kabul etmektedir. Geçen yılki 
Makadoa-Denktaş gÖr\itmelerinde, Kıb
rıs Rum yönetiminin rederal bır Anaya
.'nın olu,tunılmasa ve Kıbrıs'taki iki 
toplumun kontrol edeceeı toprakların 
daRılımı üzerınde ,örüşmelere hazır 01-
dulu ortaya çıkmıştı. Ancak gerici 
Denktaş yönetımı. emperyalizmin ve 
Milliyetçi Cephe hUkiirnetlnln de yön
lendirmesiyle. Rum yönetimini yerü ta
vlzlere zorlamak ve mrunun çözümünü 
BM çerçevealnden çıkarabilmek için. 
toplumlararası görüşmelerin devıım et
mesini uelayacak önerilerde bulunmak
tan kaçınmıştı. Şımdı Eoevlt Hükümeti, 
Kıbrıs'ın yenı Anayasası ve toprak so
run1annda önerilerini oluşturacagını 
açıklayarak. toplumlararası görüşmele
dn önünd.kI başlıca e .. eU kaldınıcaRı 
Izlenimini yaratmıştır. 

BM Genel aekreterlnln. Ecevit hükü
metlnln "yerü" olank nlteledıeı yakla
,ıırunuı ba,lıca özeıııeı. hükümetin. Kıb
rıs ıorununun çözümü ıçın. BM'nln bu 
konuda oynama.sı gereken rolü kabul et
merün zorunluluRunu kavramış olması
dır_ BM .. BM'nln temel llke ve kararla
n yok ayılarak Kıbrıs'ta hanşçı bır çö
zümUn ,erçekleşUr\lemeyoeeı, hatta 
böyı. bır çözüm. yaklaşılarnaya�ı or
taya çıkmıştır. Eoevlt hükümeti, Kıbrıs' 
ta bır çöziimden yana oldueuna dUnya 
kamuoyunu inandınıbilmek ıçın, Ilk 
..ıını oluU. BM'nln bu konudaki girI
,lmI.rlni kabul ettilini .. destekledıglni 
açıklamak zorunda kalmı,tır, 

Kıbru ıorununun çözümUnde BM'nln 
oynayacaaı ",lUn kabul edUme". ıoru
nUD çözllmU yolunda önemlı ve olumlu 
blr .. a,ırıedlr. Ecevit. aynca Kıbrıs 00-

TüRKIYE'NIN DEMOKRATIK VE BARıŞÇı GÜÇlERI , YENI DÖNEMDE KI BRIS SORUNUNUN ÇOZOMoYlE ILGI
li GELIşMELERI YAKıNDAN IZlEYCEKlERDIR. KI BRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMüNÜ, TüRKIYE VE YUNANISTAN 
ARASINDAKı PAZARlıKLARıN. NATO'NUN MÜDAHALE GIRIşIMLERININ ÇERÇEVESINE HAPSETME GIRIşIM
LERINE KESINLIKLE KARŞI KONACAKTIR. TüRKIYE'DE Işçi SıNıFı HAREKETININ, DEMOKRATIK GÜÇLERIN 
SAVUNDU(;U BARıŞÇı KI BRIS ÇÖZÖMü. TüRKIYE HALKıNıN ÇıKARLARıNA UYGUN OLAN TEK GERÇEK ÇO
ZüM YOLUDUR. 

rununun çözümünün, "herkesten önce 
ve herkesten çok Kıbrıs'ı oluşturan ıkı 
toplumun sorumlulueuna ve yetkisine 
girdieıni" belirterek, Türkıye'nın Kıbrıs 
devletinin lçtşleilne müdahalesinin ya
rattlRı tepkileri yumuşatmak ısıemlştlr. 
Kıbrıs sorununun çözümüne Türkiye ve 
Yunanistan, bu iki ülke aracılıeıyla da 
emperyalist devletler ve NATO tarafın
dan müdahale edilmek istenmesi, buna
lımın dört yıla yakın süredir çözüleme
mesinin temel nedenid ir. 

GERÇEK MI, GöRüNTü Mü ? 

Ecevtt'in, dünya kamuoyunda yeni 
hükümetin Kıbrıs poUtlkasına lUşkin 
olumlu bekleyişler yaratan açıklamala
nnın yanısıra, bu açıklamalum bazı ye· 
ni manevralar ıçın kullanılabıleoeeı kuş
kusunu destekleyecek sözleri dikkati 
çekmektedir. Ecevit, Kıbrıs sorununun 
çözümünde asıl sorumluluk ve yetkinin 
Kıbrıs'taki iki ulusal topluiuRa ait oldu
eunu belirtirken. Türkıye ve Yunanis
tan 'ın sorunla llgiU oldueunu eklemeyl 
unutmamıştır. Ecevit'In bu sözlerinin, 
yalnız genel bir aılıam taşımadılı. ayru 
zamanda toplumlaranısı görüşmelere 
Türkıye ve Yunanıstan'ın da katılması 
yönünde bır öneriyi lçerdıeı Izlenımı 
doemuştur. Eoevlt. bu konudaki açıkla
malarını dest.klemek ıçın. Londra ve 
Zürih anlaşmalamun Türkıye ve Yuna
nistan'a vardıeı " garantörlük" hakla
rına da atıfta bulunmuştur. 

Yenı hükümetin bu yaklaşımı. BM' 
nın Kıbrıs sorununda oynaması kabul 
edılen rolün. basıt bır arabuluculuea In
dirgerırnesi, ve .,runun Türk-Yunan lUş
kiler! çerçevesine hapsedllme.lnI� hlr 

bımıtIıjl oluU kuIlanılmul oluıbRıoın 
-ımı ortayakoymaktadır. Kıbru 00-
rwıunun çözümUndeki BM gözetiminin 
böylece .. ptınlmuı. aynı zamanda ıoru
na NATO 'nun mUdahalesine de yenl bır 
biçim .. dım... anlamına geleoektlr. 
Kıbrıs Rum Yönetımı Başkanı Klprlya
DU� 'Una mrununu BM tarutan çer· 
çe .... d"uıa Itmeyi ö .. ören her "",Imi 
redded.oeklerinl" b.lIrt.rek, gerçekte 
iöz konUlU ciddi tehlikeye ı,aret etml,
Ur_ 

Ecevit hUkilmotl, Kıbru oorununun 
bantÇI çözllmUnden yana oldulunu •. an
cak. oorunun çözümUndeki Inslyatllln 
artık ltaıtı,ılamayacak bIçimde BM 'e 
,.çtleınl kabul ed.rek kanıtlayacaktır. 
BM, .Anay .... ı. t.mel llkelerl ve bugüne 
kadarki tararJarıyla, KıbrLS sorununun 
bantçı ve kalıcı bır çözümUnUn tek ga
raıııııl durumundadır. BM kararlan Kıb
fll lOrUnunun banşçı çözümünün temel
ı..ınl ortaya koymaktadır. öte yandan 
'rurklye ve Yunanıstan'ın Kıbrıs soru

' nufla Itglll oldueunu kanıtlamak Için 
Londra .. Ziiılh anlaşmalarnun hüküm
ImDI atıfta bulurırnak da geçerli bir 
datnDlf d.RUdlr, Bu an1aşmaların Kıb
rıs'ta banşı ııelayamadılı ortaya Çıktı
luıa ,öre. Kıbru oorununun ulllllaıuuı 
boyutlanrun artık ancak BM ç.rç ..... n
d. ve BM'nln üy. 1IIIt. 1  .... (bu anıda Tür
kly . ..  Yunanistan'a) yükledıeı yüküm· 
IWUkle,. uygun 01uU el. alınabileceli 
açıktır. Tlirklya. Kıbrıs .,rununun çöz!> 
mUne _ıda bulunabUmek ıçın. her
.. yden ön .. BM karartarmın ,enkled ... 
uymak ..  .,runun çözlimllııe bu kanı
lar temeUnde yaııa,mayı kabul etmek 

MC YINE SAVAŞ 
KIŞKIRTlCIU(;INA HIZMET 

EDIYOR 

BM Genel Sekreteri bölgedeki temas· 
lannı sürdürürken, düşük MııUyetçi Cep· 
he sözcüleri, Kıbrıs bunalımının çözümü
nü emperyaUzmin direktinerint uygun 
olarak geciktirme ve barışçı eeUşmtled 
engelleme poli�kQJll1 1 sürdürdüklenııi 
belli ettiler. Waldlltfm 'le eörüşen Demi· 
rel, şimdiden, Amerikan silah ambargo
sunun devamını bahane ederek, yeni hü· 
kümetin Kıbrıs sorununun çözümüyle il
gili girişimlerini engellemeye çalışacak
larını ortaya koymuştur. MC partileri, 
yeni hükümetin ABD silah ambargosu 
kalkmadan yapacag. girişimler. "Türki· 
ye'nin güvenlieini zaafa uerattıgı" yay· 
garasıyla zorlaştmnayı ve hükümeti K ıb· 
ns konusunda başarnız gösterrneyi plan· 
lamaktadırlar. Yine ambargonun sürmesi 
bahane edilerek. Türk-Yunan ilişkileri· 
nin gözden geçirilmesinin de engellen· 
mesi hesaplanmaktadır. 

DEMOKRATIK GüÇlER YENI 
GÖREVLERE HAZıRDıR 

Türkiye'nin demokratik ve barışçı 
güçleri. yeni dönemde Kıbrıs sorununun 
çözümüyle ilgili gelişmeleri yakından iz· 
leyeceklerdir. Kıbrıs sorununun çözümü· 
nü. Türkiye ve YunaıU�an arasındaki pa
zarlıkların, NATO'nun müdahale giri
şimlerinin çerçevesine hapsetme girişim
lerine kesinlikle karşı konaeakhr. Türki· 
ye'de işçI sınıfı hareketinin, demokratik 
güçlerin savundueu banşçı Kıbrıs çö
zümü, Türkıye halkının çıkarlarına uy
gun olan tek gerçek çözüm yoludur. • 
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CORIALAN: 
Şili 'DE SIVIŞ 

YENi BiR ASAMAYA 
, 

• 
YüKSELiYOR 

Şili'de Pinoche� cu ntasının dünya ka-
muoyunun gözünü boyama telaşıyla baş
vurdutu "referandum" soytarılığı fa
şizmin maskesini bir kere daha indirdi. 
Cunta, Şili halkınm yarısının referandu
ma katı1madll"ınl kabul etmek zorunda 
kaldı. Hiç bir meşruluk taşımayan sahte 
referandum bütün dünyada demokratik 
kamuoyunun raşist rejime karşı tepkile
rinln yoeunlaşmasına neden oldu. 

Şin halJeıyla dayanışma hareketi bü· 
ffiD dünyada hergün daha da güçlenerek 
devam ediyor. şıu Komünist Partisi Ge· 
nel Sekreteri Luis Corvalan geçtieimiz 
Aralık ayı içinde Fransız Komünist Par
thfrun konutu olarak Paris'i ziyaret et· 
ti. FKP yöneticileriyle görüşmelerde bu
lunan Corvalan, Paris'in kuzeyindeki, 
seçmenlerinin yüzde 70'j komünistleri 
destekleyen ve 1921 'den beri FKP'nin 
etkinlieindeki belediyeleree yönetilen 
Seine-Saint-Oenis banliyösi.inde FKP mi· 
ılanlarına hilaben bir konuşma yaptı. 
Corvalan'ın konuşmasının tam metni 
Fıance Nouvelle Dergisinde yayınlandı. 

"HALKıMıZ ULUSLARARASI 
DA YANI ŞMA YA BOYÜK DEGER 

B l çIYOR" 

Corvalan konuşmasında uluslararası 
dayanışmanın Şili halkının mücadelesin
dekl önemlne dei!lndi. Corvalan bu ko· 
n uda şöyle decli: 

"FranslZ komünistlerinin, yabancı 
müdahaleye karşı savaşan yeni doemuş 
Sovyet Ikııdarı Için gösterdikleri destek, 
dünya Işçi hareketi tarihinin bir parçası 
olınuştur. Vietnam'ın ve dieer Çinhindi 
halklarmm, Cezayir halkının ve FransLZ 
sömürgesi olan öteki halJeların kurtuluş 
mücadeleleriyle dayanlşmanız da, burju
va şovenizminin şaşırtmacalarına başa
rıyla karşı koyan bır Parti'nin davranışı· 
dır. Dolayısıyle sizlerin Şili halJeona gö .. 
terdjRiniz dayanaşma uzu n ve zengin bir 
geleneee dayanmakladır. Anti·faşist mü· 
cadelemiz Için saeladıkları deeerli des
tek için Fransaz komünistlerine teşekkür 
ederim. 

"ŞII halJeı, mücadelesinde, Sovyetler 
BlrllRI'nln ve dieer sosyalist Wk.lerin, 
komünist partilerin, uluslararası işçi sını
fının, ıosyanst ve sosyal demokrat parti
lerin, baelant .. ız ülkeler hareketinin, 
ulusal kurtuluş hareketlerinin, kiüselerin, 
aydınlann çoeunlueunun, tüm iierici in· 
sanlı#ın kararlı dosteelne sahiptir. Bu ge
nı, dayan"rna hareketı, binlerce ŞIli'li· 
nln tutukevierinden ve toplanıa kampla· 
rmdan kurtar�rnasını saelanııştır. Hallo· 
mız uludaranısı dayanışmaya büyük de· 
eer biçrnekledir." 

şiLi  VE FRANSIZ KmlONlsT 
PARTILERININ ILI şKILERI  

Corvalan Selne·Saint-De nis'deki parti 
mlUlanlarına hllaben yaptıeı konuşma· 
.ında ŞIU ve Fransız Komünist Partileri 
ııı.ndakl ııı,kllere de dei!lndi. Corvalan' 

on geçdeimlz yıl başında Sovyetler Birli· 
�j'nin ve clieer ilerici dünya güçlerinin 
dayanışması sonucunda cuntanın hapis
hanelerinden kurtarılmasından sonra. iki 
partinin ilişkilerini bozmaya yönelik ba
Zi girişimler su yüzüne çıkmıştı. Bu ara
da Fransız "Nouvelle Observateur" der· 
gisinin bir muhabiri Corvalan'la yaptLgı 
bir göruşmede Corva1an'ın sözlerini de
eiştirerek, onu FKP Genel Sekreteri G. 
Marchais'ye karşı bir konumda göster. 
meye çalışmıştı. Nouvelle Observateur' 
ün yayını daha sonra Corva1an tarafından 
FKP organı nlumanite gazetesi tarafın
dan yalanlanmıştı. ŞKP Genel Sekreteri 
bu konuda da şöyle dedi: 

"Fransız Komünist Partisi ile Şili Ko
münist Partisi arasındaki dostluk baeları 
uzun yıllardan beri varl�ını sürdünnek
tedir. Kimileri bu konuda kafaları karış· 
tırmaya çalıştılar. Bilindiei gibi "laraf· 
sız" bir gazeteci, Georges Marchais'ye 
karşı hiç bir zaman söylemedi�im ve 
söyleyemeyecteim sözleri bana atfetme
ye bile kalkıştı. Sonunda gen;ek, agırıı· 
eıru koydu. Partilerimiz arasındaki iliş
kiler kardeşçe olmaya devam ediyor. 

Geçtiğimiz Ağustos ayındaki lopL111t ıııııua Partimizin Merı..ez K ... 
mitesi hayat ağaeU1ın I�r Z3111:l1l yeşil olthığunu ve gc�ceğin yo .... 
rUlIn ka" şema Iara uymayacağıı" Iıelirııi .  Yoldaşlar, geleceğin yol
ları UUl Mğildir ve ını yolOııı lliinemeçlıri".k sık sık uınubnadık 
UL1ylar karşıımza çıkalıilir. Bııııl,rı ŞIlIlUIl için siiylUyurum: Öııem
ii soruııl1nla FKP ile aynı giinı�kre "'hip değiliz. Fakat bununla 
lıirli k te ,  FKP'lle, ç ağdaş 10pIoI0ll"'1 yaş;lılII11 kar Olla şık sorunlar ... 
çözme ve SOSyaliZI1lC/(,rll hcndi yohum i/.lenr hakb ve zorunlu 
ç alıasını gözlüyorıız. 

"Geçtieimiz Aeustos ayındaki top
lantısında Partimizin Merkez Komiteg, 
hayat aeacının her zaman yeşil oldu�u-

Sen 
kim 
oluyorsun 
Moşe 
Dayan 

• 

nu ve geleceein yollarının katı şemalara 
uymayacaeonı belirtti. Yoldaşlar, celeı .. · 
�in yolları düz de�ildir ve bu yolun dö
nemeçlerinde sık sık umulmadık olaylar 
karşımaza çıkabitir. Bunları şunun için 
söylüyorum: önemli sorunlarda Fransız 
Komünist Partisi ile aynı gÖlÜşlere sahip 
d_eiliz. Fakat bununla birlikte, FKP'de, 
çaedaş toplumsal yaşamın karmaşık so· 

ıSrail'in Savaş Bakanı Moşe Dayan, geçııeimlz Pazartesi günü ıtalya'da 
temaslarda bulundu. ıtalyan hükümetinin yetkilileriyle görüşen Dayan'ın. Ital· 
ya'dan, ülkedeki Amerikan askeri varltgının korunmasını ve NATO üslerinin 
kaldırılmaınasını istedili bildirildi. Dayan, Amerika'nın ıtalya'daki askeri var
I�ının ve NATO üslerinin, ısrail'in güvenü�ini (!) çok yakından ilgilendirdiei. 
ni ileri sürdü. 

ısrail militarizminin şefi Moşe Dayan'a sormak gerelUyor: Sen kim olu· 
yorsun? Bütün diger ülkeler gibi İtalya da batunSlZ ve hükümran bir devlettir 
ve kendi poUtikasD'l1 çizmek için kimseden izin almaya mecbur deeildir, Ital· 
ya'nut dış ve iç politikasıyla ilgili kararları. saldagan iştahlarını doyuramayan 

korsan özentileri verecek de�ildir. Bir takım soluk savaş tüccarlarının bütün 

dünyaya akıl hocal�ı yapabildi�i döneml� geride kalmışt�. 

Moşe Dayan'on ıtalya'ya militarizm yanlısı bir dış politika dik� elme 

girişimleriyle, Italya'nUl iç politikasındaki gelişmeler arasında sıkı bır ılişki 

-vard ... Son zamarıNda ıtalya'da Komünist Parthi'ni hükümet sorununun dı

şmda tutma ve Komünist Partisi'ne karŞı bir h�ümet birliÇi kunna çabaları 

yoeunlaŞmıştl. Emperyalizmin saldırgan güçl .. n: bu g�Uşmeden yanrlanarak 

ıtalya'ya uluslararası po litikada da antı:komunıst, mılrtanst
. 
bır dowultuyu 

empoze etmeye çalışmaktadırlar. Bunun ıçın Moşe Dayan
.
gıbı aOşe olm�ş sa· 

yaş çıl!ırtkaniarı kullanılmaktad�. ıtalyan Işçi sınıfı ve tlım yurt .. v .. guçler, 

bu oyunları bozacak güçtedir. 

ru nlarını (,'özıııe ye' solyaUıme dolN 
h'ndi yolunu izleme haklı ve zorunlu 
çabasını güzlüyonlz." 

"FAŞISTLERE HOŞGöRü 
GÖSTERILEMEZ" 

Corvalan. konuşmasında, IolylDzml 
hedef alan kök� devrimci dUnii4Umlerln 
silahsız yoldan gerçekle,tirtlmesl o_na· 
gınon ŞiU'de dotrulandılın� fakat bu· 
nun yanı sıra büyük yanlışlara da dütül
dülünü hatırlattı. Corvalan, şııı'd. Ualk 
BirliII hükümotlnln programuun buı 
boşlukları ve çok Iyi b.lir!<nmoml, poK
tik tavırları lçerdlllnl; bu ekslkUklmn 
ı .. , bütünlüne en çok , .. ekslnlm oldulu 
sırada anlaşmazlıklara yol açtllUlI bolrt· 
tl. Corvalan ,öyle dedi: 

"Olkemlzln deneyi, devrimin balJca 
çok daha fazla ingürlük geUrm", ,mu
halefetin varlıeını ancak ya.lar çerçeve· 
sinde kabul etmesi, fakat hlç bır zaman 
faşistlerin ey�mlne mÜDmlM ıölter· 
memesi c:erektl�lnI kınıtllm"tır." 

PARTIMIZ TÜM ŞILI'DE 
öRGÜTLÜDÜR VE 

SAVAŞ HAniNDADIR" 

ŞI6" nin tüm ŞIll'de öıgüUüliiilünü 
korudugunu ve mücadeleslni IÜrdünlülü
nü söyleyen Corva1an, faşizme kar,ı mü
cadele ederek onu yok etmeyi ve yenı 
bir demokrasiyi kurmayı, başlıca yurt.
"'" ve devriınr.1 görev blldlklerlnl bellrtıı. 
Daha sonra şöyle dedi: "Bunun ıçın en 
genlş toplumsal ve poUıık birUkten, in
gür1ilk lııleyen tüm Şili'lllerin anlaşmaan
dan yanayız. OlJeemlz geçml,e no dön
mek Istemektedil, ne de dönme. müm
kündür. Geçmişin bölünmelerlnl yenl
den yaşamamız da olanaksızdır." 

Konuşmasını, ŞIll'd. ta,lzme kartı 
ve demokrasl Için müc.delenln yenl, da· 
ha yüksek bır aşamasına glrildlllnl söyle· 
yerek tamamlayan Corvalan, bunun ıçın 
uluslararası dayanışmanın çok bU� 
önem la,ıd�ını hat�lattı. • 
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,.. olınk � o ....... bıı bml:ım tıı-ıa da o .... birpy "'" koo_,' 
- ".. • .... Ü� bu ,.....,ı. oI6ıtllllli _kT.ııillu _. 
o,.. ıInıimCi Ü_ - bir �,..ı �ıd""" loamygnız. 

RVTKAY AZIZ .� ODCO _ lıirL<'J' __ 1"'70"11'I. Yo· 
_ � Biribm ,.. cı.dik. B<II __ aç o çılı ... ""w. 0. .... 1. 
ASrm � ,.. Ilıottbr·. V'J"fU1ıa.thtı 're" bir d ootm .:ıan.. yeri a
cı.. ,.:ı....;-. şdıir n,..- � .. u=ıco tv ... " T..m,.·de 

-=-ıla ....... oiao bir olay_ ArtıIr. Ii,....,ııwı bu ,",p ti,. ........ oldu· 
- içiDıIe .. R�J\o olc aonııxı. oloa bir ...... o,......."', 

i� bir  .. ya , _ _ . iıaaa cıoı-ar. Bu lHll � Iord. "  .... 
r� ,....nu .-_. Ikı ,-.-mı  dot_ı.· B. ,-,,,,..,;. 

' �. 

BAŞAK SA8UNClJ : ı-..ı.. bir _ ... bir cami o.m.w. ya da bir 
aOtqA ___ � aOY\aDOIı: id60_0_. V. bDdi _ �Ii bir ... 
Iııqı, b_::aD_OL B= ibıiyaa dotd. ��. 

RUTKAY AZlZ : aa  iiıiıxi&. _ ... 1ıirl<'J' b.za.odd: 77·d •. TOIlki,.·,. 
�. 61 ADa,...,ı. �Ii öqirlüçi _ .Id . ..  lik. Ii,..... 
,...... ..-dı ..... , .. çek � Ii,..ao yazan ,-oktaı. Çiinki çotu batı .1· 
_. JO da ...,..ıa .... _ old lJibi bir y .... ,-..tittincolt. bir dza· 
_ � ofjıiJD k ............ oım.ch. Ama b ..... aat ...... ,-ıeaıla. bD-
CfiUi beli bir d..-.imd a. ... biçime -..... .. iKi _ .. m Ii,.ı.oda ,..... 
.... ,-olımıla _ aohipı..;mu olmoya bq�w bizim. 

BAŞAK SA8UNaJ : n,..ııo a......., içiod. yeti�_ 

RUTKAY AZIZ :E>a. Amlt bDdi �ode • • bDdi n' __ . badi 
caa.ua ar:t:Umd.aD ÇIbak.. bÖJ'e bir djjpDcıeye ir:alllDlf olarak Te i-tÇi &mJ. 
t.,.ı. ... - bıı - !aDa.. ..... daba bir ko� ıtnliai dayuak. 

BAŞAK SA8UNOJ : Y_ aç_ liyatro bir e,-lemdir. Bir edebi· 
pt tiirii oimokıaıı �. !iç bir ........ edolıiya< tirii d.".ildi d •• öyle D' 
mlı!ı. lUII _ _  C .... d. _ ı.iıii_ 

MEHMET AKAN : So. J1ıı.d&ti önıekl ... ı.u-... ilim d. _.ııil· 
ıiımim. Vuırı diit-. �I d ............ Bilc .... ·,.. dqiiDiiıaeD_ BUD' 
lu ııriik ..... bqmda )'UJP Ioı*/ıık.llm _yoolıır. TI,.ı.o toplııluk ...... 
içiod. OIOmaıı olııralt �. B. bir ,öot<q. _yılahilr. 

OSMAN SAFFET AROLAT : _ Çot.a.a·m. 6O'h ydlıınıı ıoouada 
bir ...., -m. ''1iJlllzodo -.. bir 1eItaUymdir. o,....... da bir lebW,-oDdir 
,.... do bir tebUoy...ıiı. ,_ do bir t.okııUymdir" ıliJOOdu. 1ü uılam
da bıımm bir odmıa. bofcıl.ımt bir odum 01aU mı ,_yi%? Yam bir 1eI<. 
Diqm�hk olayı .. dot.,.... bizim �.u .çıomdaı>! 

MEHMET AKAN : Bıuııı ,�olt d. yapobilriz. G....ı olııralt tiyol.
m. -rm OÖY\OCQj 1Jibi. ,......".. - dot.ooatöriyle,o,..,.......,.la, mi
zikçWJ\o bir _çi çaiııpzıa. bir topbıhıt çoiıfmaa blç!miııe ,dyoo lıL 

BAŞAK SABUNC1J : EJ'- yapıldıtı ıam&D ..-d1< _ liywao olaJl. 
.ıı:&yoııdm ,....;.. 

RUTKAY AZIz : Se:mot  CoIım I...ıı _ •. ,...ıı PUii.L<U. bu ko ..... 
da � ıutaııemı ııa ........ w. Bu ILVP tiyatro .... . ,... ...,...,cı. ıem;. 
,.- _,e boiııe 10- ... bııdUiai .. ,-ır ... ,.1e birlikte otitebilea_ 
BÖ,-IOOi;De okallqaıı bir aı.eı,-. boiııe ,._ aonııxı.. Ama bWlu yeIaiDee 
� koauoımda bDdiıııUI aC:ım&aIZC& .� Sooce AEr bu
..... baPa YOUO:iaCe _, bir daramd.a dofjlı!ir. 

BAŞAK SA8UNOJ : _Imi, bir ola, ,-ok.. .... aibayet .. yi. bece
- ceoeklilS açota çıLtIL 

MEHMET AKAN : a... IÖylodl. __ ,..,..;dm diiomleıuııeııi aCiZ 
u.. __ donimci tiyalzoıı=. tiyalzoııwı aa.! 0_ kOllUlllDıla bir y • .ı. 
re ...ı.--. _ o"""'" okTludaD bizidir bu. Etııik lt&lmıt. bm .. ama. 
ca .......... olalıilziz ama. bu d_ lıi oaiiuıiizdoti J1IIarda ti,..ao ımıila. 
ka .. ..... ıata. 1lVP çahfmaa d....ıı;ır. elbirlkçi çahfma dODObilr.iıııeced .. 
DObiIr. bu kODuda ıı..� 

BAŞAK SABUNQJ : !iç d<t!bo ,_ ........ ,.öDi �ii olocalı. 

OSMAN SAFFET AKOLA T : BIZ kare ..,.ır,iai,h, oiiıoUIlSai _Ila. 
LDÜ. ,-am lıi2IO ortak olııralt bo .,.ı.nıe katılaıı ııu.,.ı.. olırıaaau -tlamayı 
tu ...ı. b...,.....,..ıjli mi...ı. lıedıaJde kaıar birQiııdeylL Bun. Oii.rOkJ blıııa 
,-olwıda .. !or yepı1abiJr7 Modd! oonııılan.oıı:< IÖyledilı. OOUD d"uıda .. � 
ow7 

MEHMET AKAN : Bo kODuda ozel bir _ .... yola çılıabih mlyi.? 
II. bir aboae diiwlıl obıttııımuttuk. B. _. aaloııouzl..ıı ııedoııiyle durdu 
o. B. kOODdalıi d_aizdoo biriydi. öııoo lD&i olanaklıır atlaıımalı d •. 
am"' .... _ ıoooalı edi,......... do ..... _. Keıdiraize ait bir -LO. ola,dı d. 
ba __ ...... ... .... Ci. DO Ioeyııüonı ......ı.. BUDUD ıo.uçlanıu Io� 
layıp _ ,öaa ıı-...- çcıt ı.ı..... ı.ı.aı..t durdurmaıı -....cıa kaldık. 
Yalıııa ... ıı-uda � _; yI.ııo _ ö_ d  .... "'m lıl. b. r..w t� 
yaiıuz .,...., dOtU ııe- b .... � ... _. kıyım. _. Iı.iııt_ 
-. -,... ,-.,.mayı daıd ....... lfItam .. IItcl. TIyatroda da �_. �. 

'&U'86· iı a:a illi' lO 

OSMAN SAFFET AROLAT ; P.b. daha d ...... mı JOpıcU bır '_b .... 
de . .. � iJt«ıebile«tl. ye d. d ..... lırat .... Iotı. utı..,Ie. poıtlı.ı.. -1Idi. 
bJ&rla oWı da,.a.ıııfma1ud.l Dtler i..ltorıwbeluetı konUlUnda bira_ 

BAŞAR SA8U 'OJ : Demokratik btle ."..tJeri. JObıu "ye .... ,. dotıJ 
La-bü. bvtaa Ir.wıu:re:1 .,runa bir uz d.ha bakmak z.cııru:nd..Lu b8ll� O .. lı:a. 
o""' . ... dikalt.r o""'. bmur! lıuruJı.ılıır ob.ı •. hep fO)'ie bir .... "' .. ıaı. 
"Sıyaal miicade.le k.ızamı., kiillw rne.laini ıonnı d ... .. U;8-U .... YUIi k"'� 
• ... am1a. liyaat .... altm içiçeiri 'ftlıfllkle ,ozden y;tiyor. 81ı11"d.a d. k.v-
nuı deymıw tir kUçurMtım olaYı 'f'V. ya d. mnndan haliedilecU bir iflni, 
&ibi birbalı,, _. 

OSMAN SAFFET AROLAT : BunI.aJıj bUlanalilı ... 

BAŞAR SABU CU : Bwdalci but ...... Ulk 'aib. ' ..... lilıle unı&uluyor. 

MEHMET AKA : Pratikun ,ider .. lı m boyalı IOnInlanmıodan biri ,. 
ı:ü ..-,ira ob.tfıwmak ft yem .yiröylıt birikıe bizim olutr:rwıuı IÔZ kOD\l
ıuy-, i.fÇi kit.lııderine tiyatro ,öıt.iirmek ya d. iKileri tiyeoy • •  etirm. bır 
lOfWL. Bu ko.uda Ii,-mocu y;jz ç� lUfodiyora. oeııdika on ç� ıoıfadi. 
yoo. G_ını. .ııdilt.alıtn ıorlanıalı durumunda kalıyoouı. daba ol ...... Im. 
ri umoilcillloıi bmby. i,çü.oı. ilılıi lıuruyonız. Hiç bir ı&m&o. I>ç bir 
.Ddib üt JöaıetiıD bunu kmd.ine .,rup ediaip, bi.ıbtı dlfmd.a_. 

BAŞAR SABUNOJ : Burda b.,-etı "'çlu buluyonun ulıııda. çinık. 
JeDdibala:r tiyatroya ııötiimıüyorlar, ,inl Ama telniZ"yoou _)TetmeıliDl en
ıeI olıamad.ıtJuı siireee ıötü:ı:nxk ZOI'U..Dd.a1u. Vam, MC tenqonulI dM ni 
taIm ediloc:ak biüıı dzamatik etlıiloııiai? Sa,-et, ... çlulıır ,.tih • . böyle bir 
ebilla. lıai.ollde balımalı ıorwıdalar. ıörmoridir • ..ı ıiIra.loridir. Sadece 
A..me:ibn dizi._ne, Colombollra, GÔl"nimz Tehlkelere terk etnfler- dt. 
mektir kendi taiıoııbnııı. 

MEHMET AKAN : EI> aZUıdaD ,öyle yapabih�. ömeti. öl", bwju .. 
tiyatrolan. tu ya da bu ııedmı. Tuıizm B_abaı kanalıyla. Kğltur Balıaıılıtı 
bııab,-Ia biiyiilı: iilçed. mali yudımlu .byo<lıır. f'utinldi. tuydu buydu. tu. 
ıUtit b"tI« ahp da bilmonı DO yudımlan almalıb._ Buna rat""" .,-.lı .. du. 
ıamı,-oriar. Dmet liyalıoau.oa mil,-oalarca irabit • • lulalm&z ödemeler yapılı
,..... bu.ıa ratuıea .yalı .. dwamıyorJ.. Sendikalıır d. ciiç dımııncla. d"';""; 
- bir iiiıii pyle utrqıyorlat. Bu dunımda.liyatrolıır "bii ki Pelipo •. 
i&rdaıı JVdım iJt.tyemıtz, bunu bilyorwn. ama ea umdan bu biinot ..-.rlaı· 
-. kiltür bu Itl. bir yarud". birikle yüriitülmdidir d .. ı�. dedilim &ibi iıçi 
kitlıtlıll:iai tiyatro,. eetirmeye, y. da tiyatroyu a:ötüıme konUAlma, ea am. 
daa. bi. w:ııika fabrika. ityeıi temıilaiklori kanabyla. ""r ..... p. k..,di bildi· 
a:iu alıq.amayız. seadika iiit YÖDetimi bunu ın.e.1e ediun, öııı.itlrı:ıme ko
numuda. orı,a.ııiı.uyon konUlU.Dda bi.r,eyler yapan, diye dUfiinüyorum. BWlv 
bile yapmıyorlıır. 

OSMAN SAFFET AROLAT : Demokralilı lıiUe örıutlori .ç.mda. da 
durum ayıu mJ? 

RUTKA Y AZIz : Tabii ilıi ..... üç .... önceoind •• çolt d.ha r.lıb. 00-
lar d. iJter Utema bare.btin içinde beli deneyledm ıeçerek mMeteye r.t. 
yalılotma ,-oluna &ittil«. Ama ciaba ön .. de dmıiili &ibi. ona y;jzd. yı;. LıaIı
lı,-orum. o.?'"" .çıklıl. b_maa , ... U. rariitiil.., pollilı. ekonomilı:. ld ... 
Ioiik. kült ... ı plaada nril .. mücadelede. liya"".u. bu mücodtl. lçlııdo 
ö.aemi bir i,lm olduıucu biip, aıı1amak zoruDd.aJ.ar. Yam en .mıdan bIMI
Jıuiııi bu etitimden ıeçirmek mrund.ta:r ye beli bir imnçla ft biBnçl •... 

. BAŞAR SABUNOJ : Bu iıin de Ii,.ı.onu. Monde. ,dyor. Çüııl<i to
Inizyo. w... beli bir aııııfal iltlidaruı "nde. Dn.ma .ııaurb ...... ...... O,. Ii�tro. -yiı"'yle birikte. o ...ı. YOBtııaıı bir i,. yani _,-ironi. bii.
ci bliıbütiin ılilCioleanıodiJıçe tiyatroya aaıuiiı koymalı ""r ... 

R.UT� � !'llz : EM. Yalıuz lalUyorum ... .... uyonun lıi. iıçi _1 
buebii .öııutliiliilül1Ü bulal>ldiRi Ölçüde. durima _hneı. _,-ırci.,1e dalıo 
bır 0_ bale ,elecolttir. Bu çok içiç. bir olay. 

OSMAN SAFFET AROLAT : O zaman IOOUÇ olııralı ıunları oo,ıaaıoIı � olur =7 1977 yW .. 1978·de. bizim belıledlklorimi •• liyab<ı.ua.d ... 
rimo Plaada yapıları liyatro.uıı. yeniden üretme a\irecine lJiıditi. b ...... lçIıı ' .. ıu koıullan aradıtı. bu lı",uilar", •• 1 .. oldutu.u _p&adılı " bUJIII �. yiiNdiilll bir dönem olaralı kabul edılmeldir. Ea&a y..ıııOll lIıtIiII' 
d. o .. uıIi blıııı� 'lde adilmillir • •  ma oneml .cbmloı .tdmuı ıçı . ....... ..,.. al banuılO. lıçl aııııfı banketiyle d.ha llai l,birikçilorl,. lhtlyaa ...ı •. 

RUTKA Y AZIz : Bir d. tabıı bu d • ...ımd _ıu.ı.ı • .  lı....ıı lçiDdO . ...... 
tıOU k_da ollu •• ödenolı •• kurumluda o_ • •  nıo&Öf .... pllr dalıll 
- ..... CO ... .. phed. bir blr1lıtolltl lıurulabl_ tlilD nııtı,. ç ....... . 
-. llell upri rııiitt<nlıı.de- bu.ı.... biiytlk ,..... olur. 

BITTI 
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SANATTA SAPMALAR VE 
VOZLAS MALAR 

i 

Hilmi ÜSTÜN 
Tercüman Gazetesinde bir süre önce bir dizi yazı yayınlanmaya başla

mıştı. Belki hala sürüyor. Bu yazının büyük başlıklarından birinde "Karl Marks 
bir burjuva idi" deniliyordu. Daha sonra da O'nun yahudiliği ve zenginliği ko
nuları işleniyordu. Ne amaçla yazıldığı ve yayınland ığı belli bu yazı dizisi, he
men belirıelim ki ne Marks'ın kişiliğine, ne de Marksizme gölge düşürniiyor· 
du. Çünkü önemli olan ne Marks'm "burjuvalığı" Ye ne de soyu sopu. Sosya
listler Marksizmin yeryüzüne tuttuğu ışığa bakıyor ve bu özelliğiyle değerlen
diriyortar onu. üstelik bu değerlendirme yöntemini de yalnızca Marks için de
ğil,  tüm burjuva kültürü için de uyguluyorlar. Burjuva kültüründe insancıl ve 
gerçekçi ne varsa onu alıp insanlığa sunuyorlar. 

'8u sorunu biraz daha açmak için geçmişe yönelmekte sayısız faydalar 
var. Kapitalizm öncesi dönem feodal dönemdi. Ve bu dönemin de kendine öz
gü bir kültürü ve sanatı vardı.  Ne ki gün geldi, insanoğlu bu düzenin ekonomik 
temellerini çökerten savJ�larla bu düzeni dize getirdi. Sonunda bireylere öz
gürlük muştulayan ve sonsuz mutluluklar vereceğini garantileyen yeni bir eko· 
nomik diizCf1 oluştu. Kapitalist ekonomik i l işkiler 'gitgide gelişti ve giderek 
kendine özgü bir üstyapı dd oluştu. Oluştu ama, bu düzende çıkarları bozulan 
ve eski düzeni özleyen unsurlar vardı toplumlarda. O glinleri geri getirmek için 
elinden geleni ardına koymayan bu kişiler mücadelelerini düşün alanında oldu· 
ğu gibi sanat alanında da sürdürüydrlardı. Bunlara yeni klasikçiler diyoruz. 
Yepyeni bir düzende eskiyi yaşatmaya çabalayan bu kesim gülünç durumlara 
düşüyordu. Cervantes, Don Kişot adındaki yapıtıyla gütünç olduğu kadar da 
açıkıl oLan bu durumu eşsiz bir ustalıkla yansıttı. Cervantes ne bir sosyalistti 
ne de bir başkası. Sadece içinde yaşadığı düzenin çelişki lerini ortaya koyan 
büyük bir yazardı. Insanlık Cervantes'i her zaman saygı ile anacak ve okuya
caktır. 

Daha ileri dönemler geldi. Kapitalist ekonomi kendisinden beklenileni 
verememiş, insanları mutlu kılamamıştı. Kara kara düşünüyordu düzenin söz
cüleri. Kendilerine bu neden böyle diye sorulduğunda, verebildikleri tek yan� 
şu oluyordu: "Tarvı i nsanları eksik yaratmış. Düzenin bir kab.ıhati yok. In. 
sanlar daha az günah i şler olduklarında toplumsal düzen istenilen ve beklenile
ni verecektir," Sadece bunu diyorlardı. Yine bu dönemlerde üretilen sanat 
ürünleri genellikle bireyi temel çıkış noktaSi olarak alıyor, yaşam ve olaylar 
bu bireylerin kişisel yapıları üstüne kuruluyordu. PeKçok katnman toplum
daki adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için savaşıyor ama sonunda hepsi ye· 
nik düşüyordu. Bu gerçeği gören ve b u  yolun çözüm yolu olmadığını anlayan 
ilk dÜJürlir ve ",natçılardan biri de Goothe'dir. In",nlık Goethe'ye de ",ygıyla 
anmaktadır ve daha da anacaktır. 

�" 

ra..güncel yayınlar '
SiYas:al teoriye � pratige gelirdigi katkılarıa 
V. İ.LENIN 25 lira '
İŞçi Sınıfı Hareketini 
Bölücü Akımlar 
SAPMALAR 25 lira 
.revizyonizm 
.goşizm 
�rnaoculuk 
.troçkizm '
Sorular ve ievapıarıa =�=gıv ZM 

15 lira 
'28-29 Ocak 1921i Unutn}a 
MUSTAfA SUPHI 
VE YOLDASLARI , , -i!rura 
Piyerloti Cad, 21;5, Çemberlitaş/İST 

Evet, düşünüyordu Goethe: Bu eşitsizlikleri kişilerin özel yetenekleriyle 
ve onların iç dünyaları ile çözümleme olanağı yoktur. Bütünün amansız seyrini 
belirleyen karmaşık gizler ortaya çıkarılmadıkça insan kişiliğinin ve birey psi
kolojisinin anlaşılmasına imkan yoktur diyebiliyordu. InsaOl" dışında daha 
büyük güçlerin bulunduğunun açıklanmasıydı bu. Evet ama Goethe'nin getire
bildiği çözüm de sadece bu kadardı. çağının koşulları gereği daha biiyük açık· 
lıklar getiremiyordu soruna. fakat getiremese de bu getirdiği insanlık için 
azımsanacak bir buluş değildi. Goethe'nin gerçekçi yönteminin ideyicileri 
araştırmalarını sürdürdüler. Ta ki bu uğraş Marksizmin yasalarının orUya k.>
nulmasına kadar sürdü. Marksizm o Goethe'nin " Bütünün amansız seyri" dedi
ği yasaları çıkarmıştı ortaya. Ondan sonra artık bilim, sanat ve ekonomik dü
$Ünceler asıl yatağını bularak akmaya başladı. Insanoğlu aradığını bulmuştu. 
Bu yolun izleyicileri Leninizme ve onun sanattaki yansıması olan sosyalist ger
çekçiliğe ulaşmışlardı. 

Ama bu yolun dışında sapmalar ve yozlaşmalar da birbirini izlemekten 
geri kalmadı. Pekçok burjuva düşünürü ve sanatçısı gerçekliği çMpn.mada 
önemli aşama1ar yaptılar. Gerçekliği nesnel olarak, göründüğü bir biçimde de· 
ğil de, çeşitli soyutlama yollarıyla yansıtmakta direndiler. TiIlihi fikirlerin se
rüveni olarak gördüler ve temeldeki maddi etkenleri yadSldılar. Bir yandın 
tanrı herşeyi" belirleyicisidir dediler ve bir yandan da özgür düşünceyi savun· 
dular. Nietsche "Değişik binlerce göz. Bundan dolayı da birçok hakiut var· 
dr. Yani hakiut yoktur" diyebiliyordu. Bireyıelliği gökl ... e Çıkarıp, kendiı.· 
rini evrenin merkezi sayan bu kesim düşünürleri ve sanatçıları burjuva.zinin 
yozlaşmasını ve insanların düzene yabancılaşmasını köriiklüyor1ardl aslında. 

Yukarıda snladığımız nedenlerden dolayı kapitalist .konominin temel. 
lerinden uynaklanan bu görüşı ... in",nlara getir. getir. ıet.ılet getirebildi öz. 
gürlük ve eşitlik yerine. Böyle bir düzenı. özdeşleşen dÜJünürı.rin d. saygı ile 
anılacak bir yönleri yoktur. Burjuva düşünürü olduklarından değil, ing"., se· 
faletlerine alkış tuttuklarından hak .diyorlar bu sonucu. Amo Shak.spear., 
Goethe, Schiller, Cervantes, Puşkin gibi kişiler de hak .ttikleri Ofilnda in",n· 
ııktan :;aygı ve sevgi göreceklerdir. 

Olanaklar elvermediği için Descartes ve Bacon gibi burjuva filozofları· 
nın insanlığa kazandırdıkları değerlerden söz edemedik. Aslında bu "'ygıde. 
ğ ... kişiı ... de yoı burjuva kültürün. büyük darbeı ... indirmişı ... dir. Son ol"",k 
şunu belirtmek gerekir ki, insanın Marks ya da Marksizm hakkı� bir yuı 
yazabilmesi için önce elindeki soy sop listelerini bnk� ve dürüst bir bi. 
çimde tari h", i gelişmeı ... i incel.mesi g .... kiyor. 
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Türkiye kapitalizminin 

bunal ımı ve yeni Hükümet 

Galip TEKIN 

1977 Ydı 1Urldye lçin ,erçekten bir "işSzlik. palıalılılı: v e  ınas "  ydıol
du. ıUlında. bu ıçıdan ele ılındıj! .. da. 1977'nin bundan öncekilerden önemU 
blr .ynt.ıtı yok. Aradaki tek tuk, sözkonusu sorunlann boyutla.rvıD\ genişle
m..ı .. burju .. zlnin lçmlZm .. dıbo IÇık .. çik oerplennıeS oldu. Son yıllar· 
da cerçeklerl cözlerden IIIkl&ml lşlevlnl yüklenen "resml lstoııstlkler" bile du
rumun kötülUiünü gizleyemiyor. örnelln. Iş ve Işçi Bulmo Kurumu Istoııstik· 
Ierine ıöre. Iş Istey..,ı..1e IÇık Işler arasındlkı Cark Ild,,",k büyüyor. 1974 Y� 
Imdı Ittizlerln .. yw IÇık Işlerin I •• utı Iken. 1977'de Iki kotınl R,IL Başka 
bır deylşle. tşlizUk (iderek arlıyor. Artık DPT yayınlannd. bile 3 milyona ya. 
kın lşli!den söz ediliyor. Olke lçiodeki yatırım ve üreıım ruUyetlnln yavaşla· 
maa. ,Iderek kimi ılanlard. ıerileme •• 1şıiz11k sorununun d.bo da .,ır!aşm •. 
... ın en önemU nedenini oluşturuyor. öte yanda, Tliıklye .... yünin üretlml 

ıçın cerekli olan girdileri ttbol edemez duru ... dUşm .. v. '!Urldye·nin sanayi 
ü",lIminin IÜn!ktitilini .. tlayacak eneıjlyl bile üretememeıi sözkonusu duru· 
mun ortıyı çlkmuandı etkili oldular. 

roboldık .çmndon d. benzer bir durumla karşılaşılıyor. 1977 Ydı fiyat 
.ıt"ları ıçısınd.n önceki ydları çok geride bırakIL 1973 anıınsında % 20-30 
uuında .. yreden yıllık fiyal ari"ları. geçUllnn yd % 4S-50 dolay ... .. çradL 
Yanı 1976'da 100 liraya .1man bır ınal CünÜUlüzde l50 liraya Ilm.biliyor. Ku

ru rasulye. plrinç. merdmek. zeytın gıbı. emekçilerin .na tüketim mallar .... 
nyallarındatl ari" I .. bu oran .. da üstünde .. Idml durumlarda '70 100'Ü aştı. 
Emekçilerin ,elirlerindekı ari" fiyal arlışlannın çok cerisinde ltaldı. öte yan
dı. ıınayl Ye llcaret ılanında büyük ru'lunlar vundmakta, lıuındm .. boyuıla· 
ra erişen apelı.üI.ur kozançlar elde edilmekte. DOlayısıyle. bir yanda geür dat� 
lımı dıbo d. kötiileşlrken. emekçi kitlelerin yaşamlar .. ı oiinIürmeleri de daha 
bır ,uçletti. 

DIŞ TICARET. BUNALıMlNIN DORUeUNDA 

Dış ticaret. ODruni.nl Çarpıcı bır biçimde .. rgilendili bir dil .. alanı 
olU,turuyor. 1977 ydı, dı, ticant ve ödemeler dengesi açısından Türkiye'nin 
bunahmının doruluna ulaştıa, bir yıl oldu. Kasım sonu verilsi, ithalatın 5.2 
mllyar dolara u!aşm..,na korşdık. lhracaı .. 1.5 milyar dolar düzeı;nde kaldı· 
luu ve bu ydkl dıı ticaret ıçılının 4 mılyar dolara yaklaŞıcat .. 1 ıöstermek� 
dır. 1976 )'�i dı, ticant ıçıtmm 3.1 mily.r dolar oldueu ve 1977 ydında it· 
bolal .. çelHU biçimlerde kwtlandıtı ıözönünde tUluldueunda, 4 mllyar do
lariık açıl .. önemi d.bo iıi ınlaıdmaktadır. 

Aslında. bu dUNm da Türi<iye Için yenı bir ol&u saydm ... Çünkü, öze� 
Ikle ıon ydlarda diL ııcant .çıkları hızlı bır biçimde bÜYudü. Bu arada CeUp 
ceÇ"fn bükimHler bu Ioru.M kökii çözümler anmak yerine geçici önlemlere 
b.şvunlular. iŞçi dövizlerinde umulan ,dırne ,erçekleımeı;nce, özellikle 
ıon 3-4 ydd�. kı. dönemli borçlarımod.n medet umuldu. DÇM hegpları yo· 
luyla d" açıtın Onansma", yoluna cidiidi, Ancak, bir ya.nda bu tUr lusa vadeli 
kredi uynok .... ının kurulması ve Ceri ödemelerin hulaMı .... oıe ı .. nda da d" 
llcant .çık .... ın'" hızla art"ı. Türi<iye'ı; i 977'de ınasın eıiğine ,etirdi. �Ier· 
UE Bankası'nın dÖ\u ",url'lerinin ıon 6 )'l1ın en dLtiük dUle�ine duşmesi. it· 
hal tditsı mal btdeUt:rinin öMnnııesi bir ranı, )"urt dl$ındlki gore\1ilerin ma
aParala bile ödenememesi. beldf')'en iıhllal transfer tal('p�rinın 2.5 mil)'u 
dolan. yulaşma. h� ödff'lmes Ceftbn dış borç Cut.annU1 ı .6 mll�...,. doLuI 
bulmııı cibi durumlar. bu filU "iflas" olcusunun en i�i ,österıelerini oluşturu· 
)'or, Bu durumun ıonu�u olan..k.. Thrk parasının delen artık çok sıkLaşan 
"a)vlamalu .... lW'f'kti olarak dÜşuNurken. )'eni borç karnaklarının aranması 
ft bu konuda IMF'nin dtsutınin \ .. icaıetinin sattınmuı yoluna gidaidi 

GDÇIIiI: 80RUllLU BOY()It SEJU(ATB 

B • .ı-_ ."",h,_DIln ortaya çıb.ıılma lçbı ,öderin LıiIdIaıO&IOnı 
dilli. TIbIıIYa -JIııo. dabo dotru ... Tliıklye bıuj.rraııılline çe� ...... 
ÇIiakII, - .ı,. II ... te öd." .. 1or dengesi a1ıuıIanıda g_ ........ 
ıla ta.ılııde -,ııa yap.., daha .çıtı gerillll te d ... b.i ....... JI&ı7CX. TUSlAD' .. yoym _ Gödiş dereilinin Eldm 1'77 ıır-ııu ..... .. .. 
kiiiiiıır bu dunıma biç bır JUUfcıya meyclaa � '* ıııcı-ıo ____ 
,.... B .. ııı ... 1971 rıı.cı. -71 ....- ........ lUıIWı • •• ...",. 
.... 1IııMıı&ı liM ..,.. .... ....... .. ... .. __ .... .. 

3 364 mllyon dolar düzeyinde gerçekleşmlştlr. Aynı yd 'IUrltiye'n!n loplam 
d" ticarel açıtın .. 3 1 68 milyon dolar oldulu hatırlanocak oluna. dış Ucaret 
alarunda bucÜn karşılaşdan durumun b., sorumlusunun Tlirldye'de Izlenen ii· 
nayileşme modeU ve buna batlı oiarok ortaya çıkan sanayı y.pısı oldugu IÇık 
seçik ortaya çıkmaktadır. Bu yargıyı destekleyen bır dller bılgı ı .. yine TOsI
AD ltayuaklL Bu örgütün yaptırdıeı bir çalışm.ya ıöıe. 'IUrltiye'de ruUyet 
gösteren 24 Batı Almon .. rmayeU şlrketln 1975 ydındaki toplam .. I" bocıni 
5.3 milyar TL'yl bulmuş. bunun .ncak 245 .... Iyon TL'l1k kısmı Ihracattan 
satlannuştır (% 4.6). Oy .. bu 24 şlrketln 1975 ydındaki topl&m döviz borca· 
ması 1.6 milyar TL'ya u!aşm"tır (girdi ithali. klr tnueri. yab.ncı personele 
ödeme gibi). 1977 yılı. 'IUrltiye'nin böylesine yükaek dış borcam�ı gerektln!n 
gert ve dış. balımIı .... yü sürdürmelinin nelere yol .çtılını ve maUyetlnl ..... 
gilemesi bakımından ilginç bır yd olmuştur. 

TEKELCI BOYOK BUR./UV AZİ HOKOMETTEN NE ISTIYOR? 

Bu durum karşlS.,da tekeld büyük burjuvazi bunalım .. r.ıurasını Işçi 
ve emekçi killelere ödetme yolundaki cirişlmlerlnl yolunlaştırdL iŞçi sınır� 
nm ve emekçi kitlelerin ekonomik, demokatik kazanmlannı ortadan kakhr· 
mak ıçın ge",klllinde raşist blSı.ı yöntetnlorlne b.şvurınaktan çekinmedı. 
Hür Teşebbüs Konaeyi türünden yerd öıglitlenme çabalan. üeıetlerl "dillpUne" 
elmeyl amaçlayan öneriler. çalışmalar. i1erid .. ndiuı hareket üzerine tezıııh
laıuın oyunlar ve işçi sınırına yöneltilen kanlı saldırdar bu tür giriılmlerin en 
belirgin örneklerini oluşturuyor. Ancak. bir y.ndan ekonomik bunalunın Cı
derek dabo dayandmaz boyutlara ul.şması. dller yandan r.ş1zme lırmanm. 
poUükasının kesldnleştlrdlll ,.,ırSlI. tophımsıl ve poUtIt çeUşkllerin ekono
mik bunalımın etkilerini dıbo da atırı.ştırm..,. tekeld büyük burjuvazıyı po
Ullk düzeyde yeni çözümler anmaya ittl. Dobo IÇıkÇası. "tekelci büyük b urju • 

• yazı. sözkonulU kutuplaşm'yı yumuşotacak .  ekonomik ve demokratik talep
·leri için mücadele eden işçi sınıfına ve emekçi kitlelere yüklenmek Istenen ye· 
ni yüklerl boklı gösterebil�k. tophım"" temel sınırsal güçlerinin (hem büyük 
burjuvazi hem de Işçi ve emekçi kitleler) destetine d.yalı bir ,öriinüm aru· 
sında diL ilişkilerdeki bunalunı çözmeye giriıebilecek bır hükümet blçlml .... 
mak zorunda ulmıştır." (YOROYOŞ. LO Ocak 1978. No. 1 44. L 3) 

Tekeld büyük bu�uvazı. bu koşuUar altında kurulan yenı hükiimetln. en 
azından geçid bir süre ıçın yukarda sayd.n Işlevleri yüklenmesini .maçlıyor. 
MC'nin diişmesinden sonra "iş çevrelerinin" yeni kurulacak hükUmetın ön .. 
tikle çözme. gereken sorunlar listesinin başına "iş barışının _llanmUl" mad
desini kOyınlSl, bunun en iyi kanıt"nndan birini oluşturuyor, Ancak, yenJ 
hükümeün Türldye kapitalizminin ekonomık sorunlam. çözüm bulmo o!ooıJ� 
eı hiç de yükaek detil. Çünidi. Türi<iye upitaUzmlnin yap .... dan. dot .... dan 
uynoklaıuın sorunları çözmek için upitalizmln aıdm ... gerek. Yerd hüklim. 
lin nitelili böyle bir çözümü Olanaksız kılıyor, Olsa olsa, klm1 sorunla .. eJte.. 
Ienme,; konusunda MC'den d.bo baıanlı bir uygulam. (öıWebl1lr. Ne •• Id. 
bunalımın ertelenmesinin çözüm olmadıemı, özellikle mn ylllann olayları lUç 
bir yanllııy' meydan ,'ermeyecek biçimde serıHemiş bulunuyor. 

"l'LVSDıı:zuI\ HAI\GI CSTO:O; YETENEKLER!?" 

Yeni hıikwnelin yerine getlrmesi Istenen dller işlevleri .ç .... dam ı ... bii- -
kUmetin procramında ikJ yerde geçen bir deyim büyük önem tatıyor. Procra
mın başlarında, ekonomik sorunlam Ustesindtn ,etmede "büyü'u,"",muı .. " 
y�Untk,"indtn" ıur olınacaCı. en SONI ise, athkIJ çözümler Letirmek Için 
""lufllmw"n unun ) �t�Mkl.trirun" d�,erl�nd;riltc�'i belrtJliyor. Her .. ltı· 
d .. Programda bu " ıiStUn ı·eteneklerin" neler oldulu ııydmıyn .. da. iKi . 
nl .. ın .. e emekçi killelerin. kendilennden i""nec:ek redakallklln .. on .... 
na yi.W.&enecek ywdere sessizce katlanmanın " büyük ulu.awnllZUn u.u.a ,.. 
nekleri" arasınd. olmadıtını IÇık .çlk orta)'ı koyrııaanda bUyllt ,.... ••• Çunku. laıızmin , .. raşlım tehliltesinin (eriletilmeli. I,çl .. ,_ .. . ıııoIıçl 
kiılelerin. ,enelde tüm demokratik (üçlerin. "empeeyalzııılıı .. bllyllt _
)'erun bUlunku hukumet eU)'le demokraJI .. /larını dal.mok. eıııolıçl lıaJIU 
ekonomik ve demomtık taleplerinden radikarili, .... !omok. bU..ı- ,a1ı
nu çalışan ı ıtınlar .. ıutına ıiitlemek yönündeki cın.ıniiii." .... ....... 
lesi ni zorunlu kıh)'or, 

.J 

i i , 
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