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Tip MYK yenı Hükü .. etl ve progra .. ını değerlenciirdi 

CHP 5 HAZiRAN'DAN SONRAKI 
PROGRAMıNDAN DA GERiLERE 

T ... kı) ı�çi Partısı 'In-� l' ontıim "urulu 14-15 OC'tlk i rihloin-

J i I'bn:ı . >�1U E�"ı HuIo.wntıinin "uruluşu' prograııu ile 
ılı;ıli olar k muo) uıuı bır biklın ıle �çıklam. Y'rnuşıır. \, K' 
nın bu ıJ..l:ın .. sınl o�urbnmıu unuyoruı. 

'1 � sınıfınuZIn � oınokçl halk tiı· 
.. I nıon balımw. d.mokraıil: SO 

bir 1\ıill) kumıak ıçın rdi11 mu
c.ı ltd. rartb bır do"'mo elrml, buhı· 
DIQ·ONL Ctrçl son poIiıIk mrl r. 
Itudann 1._1 ıınıf i ozund. • ftli"n 
miı<"Odo"nın nel niıtlik .. ıind. bır d .. 

ltlDf'yt yol açmanuştll; ıncak ÖMmlı 
bu> ,0r .. 1 ri. mutlaU d .rı.ndlriJm<OI 

o�bn kıd olanakları Te 0ııut1 b\rlt. 
tık bir ıWc:adtloylt ooItnmOJl zorwıiu 
i lik itrl d. birlik .. ptimıi,tir. 

''Emporyalizmin blo .... ma) 
lUD ba1lı..auza karşı drltti i said," \'e 
Ulttıalılılann bat IorumlUSU W) çı 
C�p Ikudaıda. d m<qlur. &c.rntn Il' 
ıuilann tn rid ... ı,blrlikçl Çf""ı.rini 
i mOıI td n AP. MHP MSı' bukumet· 
i • u�mak &oıund.kalnu,ıır. 

'Mıllıyetçi Ctpbt'nln _i ft "rör 
U) ıWamaJarUıı )"<>Iun1qtıımıya. r�sı 
ıınııanqı lıuJaııdınnııyl da)"IDIll poii. 
ü aa ıÇ dış ıomı.ıruaı ",çlerln sorun
i&nııı çounoy. y.lmtml,tir. YezJon:o 
cuıay .... ltanIı raldınlara. suqiinion, 
)"\lrdu.mUZUD. bu terör OlUrmna lOtui· 

u, oimutna rat_D I,çi Ilnıfunımı 
poiitit uonodk ıWc:ad ... 1ı durdu· 
rulamamıt. dmıoltnllk kurulu,1ann 
Urtl ç ian ve kitltl.rin d.ıııokratiIt 
bak oze-atıitltnnl kullanma1an buıU 
D.uyle onleOfa:wn,tir." 

KARŞıLAŞTıRMA MC H KOMETI
ECEVIT HOKO\IETIIKILlsl E 

SıNıRLANAMAZ 

"Bununla btnber lilllyelçl Ctpb.' 
OLD \ttJdaıdan dvturWnosl lçlD CHP .... 
rafından ",çiltn yol. bu Ctpbtyl ds.k. 
ityen &UÇlın, buyut bwıu\'lZly. "" .. n 
ftTmf ft bUIlUD ıonuoı sadece puta. 
nwrııo mımtıitlnd. Iaııobile<ek re
!it_It", �i balıama yolu nImı1tw. 
En ıenı, kılltı.nn fa4Iıt tınnanı.ı. kar· 
'I ... rmor tdilmesinl. lum d.motntik 
toplumlll ımıIı&Itrttln atıriJIıru en ... 

lID bır bıçimd. porIamorııo ıçınd. d. 
du)'Urmaml � td.n bu polıtıka anli· 
f..... mücadtlırnm daha Ueri mrml.er 
kaurunasuu .... Ilfml,tir. Dahı d. o ... 
.. CHP' nın bu pohıil:asını lktldard& da 
a..durmo .,ıbmlnd. olnwı. uzednd. 
o .. mı. durulmuı ıeroken bir durumu 
ortaıa ko� makıadlı' 

. 
Butun ıçınd. buı.ndutumuı ıomut 

ko ulbr.!. C nin )onnı fOYlt eya 
bö)1t bır CHP biıtiiırıetinln alması el. 
Dett. Um bit ed und U'. amı kar .... ll .. ım 
'!C hükumrJ ıl EeP\'\l uawU karı.
�hruw.ı}� mı tutulamaı. Sorunun 
böri«'o orta). konulmuı )anılllır. u· 

bd" ilÇ> vf .mtkçi kiıitlmn .. "Iilı 
mund.ltmn çıkartanna tn u)ı:un. ıun· 
lı.ik rft'ah�mI 1".k1rriru &410 ıdurun nt 
ol -tütl �lırlenmtd.n bo) it bir 

ta'1dlttırma ii. yellnil_1I ıon d • ....,. 
akınealı sonuçlara yol .çabl .... k nit.· 
lIkıedir. 

·1abtl.!ls .. o ölçüde d. d.motraıl 
mutad.ı.sınl &'fUıtir_yl .... aJn\ayan 
bır bltka d.,m ndirnıe i ... ''bu bır CHP 
ıklidan d�ldIr, bor Işın hallfelilmeslnl 
b kltm mek \atımelır" ,.kllnd. ır.d. 
tdlItn d., .... nclirmecllr. Hazırlanan 
proenmın "ldtOlojlk bır proeram olarnı· 

ıoc:aıl, .. cU rç.kçl bır procnm ola· 
blı..,.,ı" ıo�u d •• ynı anı.yı,ın ıonu· 
cu o_dır. 5 Haziran ae�dnd .. 

ıonn tt" ba,lIIA kurdlllu bukiimeı ıçın 
bazıriAdıcı prornmuıdakl ftllleriııden
çok em bır çlı&J}i tuttuıaıı CHP. Paıti· 
mlzin dab. o z.aırwı btUrttl11 pbl timdi 
bu pıoeramırıcıan dı C.ril- dÜ$ınek du· 
rumunda kaInu,tır." 

HOKOMET PROGRAMI 
TOPLUMSAL OLAYLARı 

"ZABıTA VAKASI" OLARAK 
GÖR OR 

"Yeni btilıiim.t profTIJnI, 5 Huiran 
"'çlmlmnd.n ıonra bazırlanaD proçam 
Pbl, CHP'nin ıutarıızlıklannı; bUy\ilt 
buıju\'lZly. h", görilııme, uluslaruuı 
.. ktilft w yeril lşblrllkc;ilerinln çıkaı1a. 
nyla C.ni, balk kitlel.rinin uz�mu �i· 
karlannı d'ned._, i,c;i ,.. .mekçllerin 
kiı ..... ı öıııüUiı deaeıı ıı. ba,anW>Iı.. 
otk dönıışuml.nı.n uçınma tutuITWnu 
�ıctlomelı:tecllr. 

"y.ni bülıimlol pıoenrnı, ttmol ama
cınııı liked. can ' .... nIlıınln saılannwı 
\ bat... PabaWıJı olmak üz .... . cii so .. 
yal ft .konodk ıorunlan çOıiim bu. 
lunması oldulunu Ilan etmekttcllr. Ama, 
bu """,çlor dotmltumnda Iltrl.meı.r 
oaghyabU..,.k tedblrlenıen yoksundur. 
Tekelle,me)", opekıiwyo .. , unbona· 
ya ve b.,ıkaalılın kamu d.nttlml altına 
alınmasına ııı,kin, ",çeD bükum.t proe. 
rurunda nrolan btd.Oo", bile bu proe· 
ramCIa yor �rilmemi, olnwı; dökulen 

lWıIann bu)'" aermay. il. iliıldJinln ,ör. 
meı.liltı.n ",Unmta, btlirtll.n nadı.ri 
lnandırıa olmaktan çıkarmakı.ıdır. ı,çi 
.... nıokçl kiU.ltrin bUtun taI.pl.ri can 
�lllli ıorununa Indircenmekt.e, ama 

ıorunun çöziımU ıçın kttin olaralı Cerek· 
U ıeclblrkr. bile cıdıı.memektoclir. 

"öl. yand.n, J>I'OCULDLIa sık sık ana· 
y...ı bak , .. c!zı;urIülıle� sıyplan, "öz. 
IuılülıçiJ d.moknsi)i .n lım InIamryIa 
�nlınRmet"ten bah •• dıımell.. rat. 
men d""",ne oq\ırIÜıünun. IÖZ. basın, 
toplJnb •• cöa'ri. blluUonmo özCla'lüiı. 
Iorind.n soyutllD&rlk .Ie alınması cIlk. 
kıl çeldc:ldlr. Proeram, toplumsal olay. 
ian "Wl&" nk'uı" olarak Cdren� bunun 
IÇIn d. \otwnu 'ıç C-nlik kUvYetleri. 
run_ .. kinhtınl ..,1 .... " .. ''bu ku •. 
... 'ltrln , ... ku )Olld LO c ..... nnelttle do-

DüŞMüŞTüR 
n.tılnwı"nd. arayan mant�ın �ı.rini 
""ırnak .... "Iç blllf" Idl .. l,çl ... mek· 
çı kitlelerin d.mokradk mücad.lednl ii· 
nırlama mantlAı ii. billllnl.,mekıtdlr. 

Ctzl yuaıının 141 ,.. 142. madd.lerl II. 
öteki anU-demokr.tlk hükümı.rln uldı· 

nItnUınm prorr1mda yer alm.ması bu 

Inllyı�1O bit sonucundan ibarettir. 

"MllUyetçl C.ph. Ile ad .... bır yan, 
konUlU yapılarak proeramd. sık ıık kul· 
lorulan "mlUI bIrlik", "devletin blrlll!i. 
iiIk.nln bütünlülU" Clbl kavramlarla 
doıu ve Cihıey-doıudald ırkçı ... ,oven 
bulular yok .. yılmak ...... ıorunu bır 
biilı""l kalltırııruı ıorunundan Iba"'t 
1I)'IlII .. CÖSlerme aııIJyı,1 progrııma 
IıaIı:lm kdırunaktadır." 

EMEKÇi HALKıN ÇıKARLARı DAN 
NASIL KAÇıNılıYOR 

"Toprak reformunun, bUWn naklye' 
d. Ibdyaç duyulan bır UYlUlama olarak 
deııı, "yurdun ",rekon bor bölge.nd., 
özellikle topralı da2ılımı bakımınd.n 
adaI.tslzllk bulunan yöreı.nı." ",rçek· 
1.�le.,.,lnln b.lirtllmeslyle "pilot 
böl"," anIayı,lIIA kayılrnalrtlıdır. '1'0p
ratın .n verimli bır blc;imde kullanımı" 
Ilkesinin orı.ıyı .tılnwı, .. hakkanı)· ... 
uYfUn kamu�tırma .. dan söz ecIllmesl, 
CHP'nln ıon blZırladı21 ....... ıd.n da C" 
riye dlltül.".,lnin belirtileridir. Ö .. yan· 
dan, kooperatltc;illl!in ",vUdnin, koope. 
r.linerin ,Imdild bıtlıcı •• ııgln köylüı.· 
dn ve toprak atalannın çılıarlan dotrul· 
tUJUııdald anti demokratik Işleyitieri.,. 
Ili$kln ttsbltin toprak rerormu Ile b.e· 
\antısının kurulmadan .1. alınmış olması 
d. ıoru .. bır çözüm getirlMclll!inln .çık 
kanıııdır. 

"ı,çllerln "'ndlu seçme özgürlülıle. 
riyl. IIC1l1 procnm macldttind. · ... r.· 
raııdum" Immlnln kullanılmasından li· 
Uılikl. uçmılmı" buna kartı .. çm. öz. 
,iırlülü "anlltmazlılılann ba,u yoldan 
çötiıml.n.medIRI durumlar". b.elı kı· 
lın_, oylamanın cızlı oy ... çık 1I)1m 
yöntemı Ile y.pdması kon",unda ne dU
,ünüldülu .çıklanınamı,tır. Lotavt'ı. 
yualtlaııınuı yerin. 'ıokarun kötüye 
kullanılmasını önl.ylci çalıtınalar y.pı. 
Iıp öneriler hazırlanması" eibl ıon dere
ce belirsı ve ıeri itadelerde bulunulma
ii. CHP'nln I,çi baklorı konuıund.1d ka. 
rllllZl�mm , .. büyük serm.y.yl kollama 
tutumunun bır eIller göa'ııellcllr. Aynı 
durum rDeowrların örıütlenmeltrl konu
ıunu.n talep"rln çok Cerisind. ulan bır 
rOnnuluyonta, "" .. ıı .. ncılkah toplu 
IÖzJe,me bakJu"na yer verilmeden ge
çlşUrilnıeılnde de tekrarlanmakı.ıdır." 

"y.nı Ecevit HükümeUnin ıırocrarnı 
ııyı .. ciaiıa çok artınlablı.a.k &'fçerllz, 

Işçi , .. emekçll.rln çıkar ve ... I.plerl .. 
u)'iUn olmayan y. d. bunlann çok C" 
rilinde kalan büklımlerle doludur. B.,ta 
mlUI ııvun.,. .. ve dış pollUka konuların. 
daki tutanılZhk , .• ç.l ı,kJI.r olınalt üz ... 
bır çok konuda hükmü bu kOlI15)'ona 
hakim olan bUyük burjuvazinin "nıhal 
çıkarlannı ortay. koyar niteliktedir. 

"Y.ni büküm'lln proçamı TUrldy.' 
oJn temel ıorunluına ,eçerli çözlinler 
geUrebllecelc nI .. llkte d'Rlldlr. ÖtekJ 
ekonomık. sosyal , .. pollUk oorunlar bır 
yı ... Izlen.n polıtıka Ile. pabalılı!m ön. 
lenmesı .. can güvenilAI ıa21anmuı ko· 
nusunda dahi köklü çözümlere ulltd. 

muı ınüınk.Un deıııdlr. Enflasyon, hayat 
pabalılıRı. yokluk v. ynkSUııu'un yanı· 
sını (ltlıt lerör ve saldırılann kaMın. 
d. d. tek.ller , .. emperyaJlıt ocIak.lar 
vardır. Faşl,t ııldın v. cinayetler bu 
kaynaklar göz önlm. alınmak,ızın yaı. 
nızca ":ıabıta "Ik 'ası" ola.ra.k ele alına 
dahi raşisı tırmanl$tn pilsItürtUlınosi, r •. 
şizmln saldırı odaklannın ortad.n kaldı. 
nlması, MIT'n ve b.ıı ı .... mi dalrel.rin 
.nU d.mokratlk, yasa dı,ı raallyetlerlnln 
önlenmesi, kontr-ierilla öıııütlmiln d.21. 
tılması ,e",kIr. AynCl dnayet ve saldın 
oda.lılannın 1,ledlkl.d suçların , .. bunla. 
nn ",rurnlulannın ortay. çılıartılnwı 
bır terdh sorunu d'211, büküm ... yasa. 
Iarl. , .. rilmı, bır görevolduRundan bu 
,örevin pazarlık konu.u yapdmııı müm. 
kün d.l!ildlr. Bu, k.dn olorak kartı Çı' 
kıImaıı ge�k.n bır Ini.yı,tır." 

GEÇERLI VAATLERIN TAKipçiSi 
TIpOLACAKTıR 

"BöIg.I.r arası ekonomık uçurumun 
ortadan kald ırılması, tanmsal deıtekl .. 

me politikasınm yoksul ve orta köyıli
lerin çıkarlan .. göre y.niden diiunl.n· 
m.sı, üreUm kooperaUnerinln yokıul 
köylÜıer Ylllnna g.Uştlrlımesi, devı.tl,· 
ı.t_ı.rind. yöneUmin demokratiki.,· 
tirllmell. Tanın·l, y .... ının Çllıanlması, 
yUluek öerenlm kurumlannın demokra· 

Uk bır yön.Uıno kavu,turulnwı ba,1a 
olmak üzere bükümetin proçanııla yer 
alan ıı.riy. dönük ceçerll vuU.rinin .n 
b., ... ,.ltn taklpçlll Türkly. ı,c;i Partisi 
olacaktır. 

"Faıısı tırmanı,ı durdurabilmek Içte 
.. dışta cerid mlbratlon ",dietip y .... 
bilmek ıçın &'f",kU d .... eln yalnız .. 
yalnız ı,çi ve .mekçl killelenle on\ann 

öllüUıi miicad.lttinde 0lclu2unu ıörme· 

yen poUtiJı.anın ıararluuıı en ... Incil ... 

bilmek, olumlu adımlan cÜçleııd\rmtk, 
yanlış .. yeteraz bır polltik.ıonucu" 
da (aşlzmln (!iç kazan_ı ..... Ilfmtk 

ıçın eldeki biitürı olanaklan kullanmak 
zorunludur." 



HALK iKTiDARıNDAN 
ATATüRKÇü DEVLETE 

Yalçın KÜÇÜK 
Yerinde soru sormak, yerinde cevap alabilmenin ilk koşulu sayılıyor. 

1975 Mart'ında Milliyetçi Cephe Hükümeti kurulurken soruldu .. Oç millet
vekiline sahip faşist Hareket Partisi'ne Cephe Hükümetinde ·iki bakan veril
mesinin mantığı araştırıldı. Oemirel'in,.iki milletvekilinden doğan eksikliği, 
o zaman ilerici yazarların kullandığı bir deyimle, "mebus pazarı" çalıştırarak 
sağlayabileceği üzerinde duruldu. Demirel'in, mebus pazarını daha fazla ça
lıştırmak yerine faşist Hareket Partisi'ne iki bakan vermesi, "sokağın deste
Aini" sailama gerekçesine bağlandı. Doğru yere bağlandı. Şimdi doğru yer· 
den hareketle yerinde soru sorup yerinde cevap almayı sürdürmenin zamanı. 
Fakat her nedense yapılmıyor. Yapm4\k gerekli. 

Ecevit, parlamentoda bir milletvekiline sahip bir partiye bir başbakan 
yardımcılığı verdi. Ecevit, parlamentoda iki milletvekiline sahip bir partiye 
bir başbakan yardımcılığı ile bir bakanlık verdi. Güven oylamasının sonuçları 
da bunların hayati bir ihtiyaca cevap vermediklerini gösterdi. Ayrıca Demirel' 
in mebus pazarında bulabileceğini Ecevit�n vicdanlı milletvekilleri arasından 
bulması da mümkün idi. Daha açık bir deyişle mebus pazarını ya da vicdanlı 
milletvekilleri topluluAunlı zorlayarak elde edilebilecek olanlar başka yollar
dan sağlandı. Bunun nedenini sormak gerekiyor. 

Başbakan Ecevit, Feyzioğlu ile Sükan'a başbakan yardımcılığı koltuk· 
larını, güven oylamasının eksiğini gidermek Için ikram etmedi. Bir tek amacı 
gerçekleştirmek için ikram etti: CHP ile ilgili kuşkulara son vermek için ik· 
ram etti. Çok daha açık bir deyişle, Halk Partisi'nin 12 Mart döneminin Halk 
Partisi olmadığını, hatta CHP-MSP hükümet döneminin Halk Partisi bile ol· 
madlAınl göstermek için başbakan yardımcılığı koltuklarını Feyzioğ lu ve SÜ
kan'a verdi. Böylece şimdiye kadar sözle geliştirilen güvence verme süreci, 
sağlam kişilere baAlanarak nihai hedefine ulaştırıimış oldu. Böylece iç ve dış 
"anayasal güçler" tam bir destekçi duruma getirildi. Böylece Ecevit Hlküme
tiı partamento içinde kaygan bir zemin üzerinde durmakla birlikte, son yıllar
da "anayasal güçler" tarafından en geniş bir biçimde desteklenen bir hükümet 
niteliği kazanmış oldu. 

Olayların gelişimi bunu gösteriyor. Milli Selamet Partisi ile ilgili kovuş' 
turmaıkovuşturmanın başlangıç tarihi, hep bu iç v"e dış anayasa güçlerinin 
desteğini sergiliyor. Bu sergilemenin çeşitli olaylarla devam etmesine şaşma· 
mak gerekiyor. Ancak Feyzioğlu ve Sükan'ın, parlamenter güçlerinin ötesin
de, hii<ümet üyeliği kazanmalarının CHP için sağlayacağı yararlar bununla 
sınırlı kalmıyor. "Demokratik sol programa bağlı sosyalistler" için yepyeni 
mazeretIerin ortaya çıkmasına yol açıyor: "Ah şu Feyzioğlu, ah şu SOkan ol· 
masa !" Bunlar olmasa neler olmayacak ki? Bütün anti�emokratik yasalar kal
kacak, halk iktidarı kurulacak, sömürü sona erecek. Bütli'l bunlar yapılamaya
cak. Çünkü Feyzioğlu ve Sükan hükümette. 

Bütün bu özel gerekçelere inanacaklar olacak. Zaten bütün bu gerekçe
ler, "demokratik sol programa bağlı sosyalistler" için hazırlanıyor. Türkiye' 
nin son otuz yıllık siyasal yaşamına bakılacak olursa, özel gerekçelerin hiç 
de özel gerekçe olmadığı görülüyor. Demokrat Parti, daha sonra Adalet Par
tisi ve Ecevit'in yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi, her üçü de klasik 
Atatürkçülüğe karşı bir tutum aldı. Yalnızca muhalefet dönemlerinde. De
mokrat Parti muhalefeti de, Adalet Partisi muhalefeti de AtatürkçülüğU eleş· 
tirmeyi önemli bir politika saydı. Ecevit yönetimindeki Halk Partisi ise daha 
ileri �tti. Ecevit ve yakın arkadaşları Atatii-kçülüAün, kemalizm kadar idea· 
list bir eleştirisini ıeliştirmeyi üstlendiler. Bir anlamda bunun "teorisini" yap
maya kalkıştılar. Ancak tıpkı Demokrat Parti, tıpkı Adalet Parti� gibi muha
lefet bitip hükümet kapısı açılınca klasik bir Atatürkçü parti oldu. Başbakan 

Ecevit, Hükumet programının beş yerinde Atatürk'ün adının geçtiğini söyle
di. Ecevh'in yazarları da bunu büyük bir coşku ile tekrarladı. Böylece klasik 
Aıatürkçülüğün Türkiye'de iktidarların resmi ideolojisi olduğu bir kez daha 
ortaya çıktı. 

Sadece Atatürkçülük mü? Demokrat Parti 'nin devletçiliğe ve devlet iş· 
letmelerine karşı bir politikayı yine muhalefetin temel taşlarından birisi yap· 
tığı biliniyor. Ancak Demokrat Parti hükümetleri zamanında dev1et işletmele
rinin sayısında çok önemli artışlar oldu. Adalet Partisi muhalefetinde de dev
letçiliğe karşı çıkıldı. Ama uygulanan polit'ka bu karşı çıkıştan etkilenmedi. 
Ecevit ve arkadaşları tıpkı Atatürkçülük konusunda olduğu gibi devletçiliğe 
karşı çıkışlarını da bir "teoriye" kavuşturmaya çalıştılar. Tüm "teorik" 
çabalarında olduğu gibi burada da yetersiz kaldılar, yaya kaldılar. Kişisel 
yetersizlikl�ri nedeni ile değiL. Sınıfsal yetersizlikleri ile. Devleti, sınıflardan 
bağımsız bir baskı aracı saydılar. Sınıflardan bağımsız olarak devlet işletme
lerine karşı çıktılar. Ancak 1974 yılından daha güçlü bir biçimde hükümet 
olunca, 1914 yılındaki hükümet deneyiminin birikimi ile Işletmeler Ba
kanlığını kurdular. Tıpkı Demokrat Parti'nin Işletmeler Bakanlığını kurması 
gibi. Kurdular ve iyi de yaptılar. Artık Halk Partisi, devleti ve devlet işletme
lerini bir baskı aracı saymayacak. Halk Sektörü gibi keşifler, geri plana itile
cek. Büyük burjuvazi ile bütünleşme sürecinde, Adalet Partisi'nin yerini alma 
sürecinde önemli adımların atıldığı bir zamanda, Halk Partisi'nin "ideoloji
sinden" bu tür değişikliklere şaşmamak gerekiyor. 

Halk Partisi bir başka noktada önemli bir deAişim geçiriyor. Bu hükü· 
met "devlet otoritesine saygıyı" soığlama hükümeti olarak tanıtılıyor. Vurgu, 
devlet otoritesi üzerinde. Yeni hükümetin tüm açıklamalarında devlet otorite· 
sine saygıyı sağlamak ön planda bir yer alıyor. Artık Halk Partisi, ekonomik 
cephede olduğu kadar, siyasal cephede de devletten korkmuyor. Devlet oto· 
ritesine saygıyı sağlamada kontr-gerilla çok önemli bir işleve kavuşturuluyor. 
Bütün cinayetler ve bütün sorumluluklar kontr·gerillaya bağlanmak isteniyor. 
Bu yapılabildiği ölçüde polisin, jandarmanın, komandoların ve faşist Hareket 
Partisi'nin sorumlulukları unutturulmuş olacak. Özellikle polisin ve jandarma
nın sorumluluklarının unutturulması önemli. Polisin ve jandarmanın kolaylık· 
la aklanması, "devlet otoritesine saygıyı" sağlamada büyük bir öneme sahip. 

Atatürkçülüğe, devletçiliğe ve devlet otoritrsine bakış açısındaki de
ğişiklikleri ile Halk Partisi, gerçekten de yeninin yenisi bir parti niteliğini ka
zanmış oluyor. Halk Partisi için yeninin yenisi olmak, yeniden önceki duru
ma, daha açık bir deyişle, eskiye dönmek demek. Eskiye dönmek ise kendili· 
ğinden ortaya çıkmıyor. 1961·1911 döneminin birikiminin üzerine oturan 
Halk Partisi, bir süre bu birikim ile burjuva ideolojisinin bir kokteyli"i yapma· 
ya çalıştı. Her kokteyl merakhsının yaptığı gibi de yeni ve özgün reçeteler 
bulmaya çalıştı. Şimdi bunlardan vazgeçiyor. Bu hükümet ile Halk Partisi 
1961· 1971 dönemi birikiminden tümüyle kopuyor. Türkiye, bu anlamda, 
1911 dönemi öncesine dönüyor. 

Ancak bu hükümetin kurulması, bütün bunlara karşın ve bütün bunlarla 
birlikte, ileriye doğru önemli bir adım oluyor. Bu hükUmetin yapabilecekleri 
işlerden dolayı değiL. Bir.çoklarının ileri sürdUğU gibi bu hUkümet sosyalist ha· 
reketin önilıU açacağı için değil. Ne yapacağı işler açısından ne de sosyalist 
hareketin önünü açma açısından bu hUkümeti ileriye doğru önemli bir adım 
saymak mümkün değiL. Kesinlikle mümkün değiL. Ama yine de bu hükümet 
ileriye doğru önemli bir aı1ım.)�dolojik cephede. 1961-1971 biriki.mi üzerine 
sosyal demokrasinin getirdiği tahribatı bu hükümet önemli ölçüde tamir ede· 
cek bu yüzden bu hükümet ileriye doğru önemli bir adım oluyor. 
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Sonu� önceden bilinen eüvenoyla

muı ı;eçtiQimiz Salı gtinü Millet Mecli
sinde yapıldı_ Ecevit hi.ı.kümeti, MC par
tilerinin toplam 218 "red" oyuna ku,,
lık, 229 "kabul" oyu.yl. Meclisin �ni· 
ni aldı ve iorevıe re_men bqlldı. 

ASAViS---_ 
Yeni hUlutmetin millet mecli.sinden 

guvenoyu aldıaı gtin, Cumhuriyet aa,· 
$AveıllRım" l\1SP Genel Merkerine ııön
derdili ve Genel Başkan Necmettin Er
bakan'ın, Siyu Partiler Kanunu'na ay
kın mılerinden ötürü hakkında aoru,tur
ma .çlldlR'lnl bildiren yuıa kamuoyuna 
ıçlklandı. 

YO(;UN TRAFIK 

HatLarun bı,ındaki bu leUfmelen, 
Kıbru Turk Fed .... Devt.ti Batkanı Ra· 
uf Denk"', Be Ba,bakan Nejat Konuk' 
un Ankara'yı gelmeleri izledi. Hüküme
tin uayi, konulan uıerindeki aran.ıfla
nnı ek olarak ABD Dışişleri Bakanı 
Vancenin aatbakan Ece\;t'in d .... etli. 
olarak Ank.ara'yı ,elmesi ile reçtilimi..z 
bafta yolun bir trafile wne oldu. 

Bu arada CHP Genel Yönetim Kuru-���ıı.;.�.n�:�:� "d��: hF_:"_Ş �_I "_Io:_r_I: _::I _:�_. _
y<

_
Iı.

_
rin 

____ VE FAS I-Z .--1 N geJi,meler oluü eöıJendi ... 
Yeni hUkÜJnetin ,üvenoyu almum

dan IonraJd eöriintüler ve belirtiler) Ece-
vit 'in özellikle iki konu iilennde önce- - _  
likl. ve ivedilikle çalı,maWa koyulaco· 

KAYNAGI Rıru ve ıonuç almalı çalıtacaR'ını gÖl-
t.ermektedir. 

Sorunlardan ilki uayiş, ikincisi de 
Klbn. sorunudur. 

KIM SORUMLU? 

Ha!t.&nın tantann. doRru Cuma günü 
�, konulanrukapsayan bUUl toplan
bıına kıdar Ecevit'in konuya nUU ye 
hınei bakı, lçlİanndan etileceli merak 
ediliyordu. Bu konuya iyi niyetli ve 10-
yut l'ulqunlar kuranlar, Ece\it'in t11-
ıınuna inanm..dan yıpamıyorb.rdı. Ola
yı, dahı derinlemesine boyut ve çerçe
velerde izleyenler ise yeni hükümetin 
elindeki progranuyla 12 Mart'm "beyin" 
organizasyonuna doAru sürüklenebile
ceRi olUllıRına itaret ediyorlardı. 

DoRnuu bu ya, Ecevit'in Cuma gün
kü basın toplantllJndl i!ade ettiRi dü
ŞWlceler. mevcut hUkumet programını.n 
biraz dahı aynntılarınl sergilemekten 
öt.e geçmedi. 

Başbakan, �ddet olaylarırun odatuıı 
okulları yuhyor ve bundan böyle olıy
lardan okul yöneticilerinin ıorumlu lu
tullıealtW bildiriyordu_ 

polis üSTü DEN 
BASKı KALKıNCA 

öRrenim kurumlarındaki başlıca LO
run "can ,üvenliai" olduluna göre, öi
retmenter gerekine butün bir den s .. ti 
boyuna öQrenalerinin ultlmni arayabi
lecekler, tabanca bulunup, bulunmadı
Rmı kontl'ol edebileceklerdi. 

AlışlLmışın ötelinde, bamn toplantı-

anda "Türk gençleri ol, "'N.r:k çocukla
n" deınıede adeta bir rekor denemesi ya
pan &:ent, "Türk gençlerinin birbirleri
ni levmelerini, gymalanru" rica ediyor
du. 

Başbakan, "anarşinin kaynalını ku
Ntacalız" derken, kaynak olarak bunla
n göst.eriyordu 

Ecevit bir soru üzerine de "sokakta
ki anarşinin nast.i kurutula�ıru"da 
şöyle anla,byordu: 

- MC hükümetleri döneminde, öulük
le ikinci MC döneminde polia, üzerinde
ki siyual bwular nedeniyle görevini ge
reRince yapamanu,tl. Polisin üzerindeki 
buk..ılar kaldınlınca onlar da anarşinin 
yok edilmesinde Uurlerine düşeni ya
pacaldardı !. .. 

ÇıKMAZ ... 

Fa.şiırt uygulamalar böylesine bir çu
çneye "ıdırılınca, çOıu kişi ister iste
mez 12 Mart 'ın ille: günlerini, O ilk gün
lerde "Anayual dotrultuda" verilen de
meçleri hatırlanıaden edemedi. 

Ecevit, son dönemde h.a.klunda söy
lenen ''Politika yapma.nnı bilmiyor" 
şeklindeki iddiajan, ıon hatıalarda gerek 
hükümet kurulu,uyla gerePe partisi i
çindeki operasyonları. elhalr. çürütüyor
du ama "uayi,

,
' kODOlunda eRer bilinç

li bir biçimde bu çıkmaza iPrmiyoru sü
rülderuyordu ... 

Burjuva politik ,öslergede perlor-

Milliyet' e karşı 
Hiirılyet-Cumhurlyet işbirliği 

Milliyet GUCIeIi hııh bir biçimde ıir>i anl'ıyCl' • Toplumun ıw usidn· 
de okunan bir puıe ollbilmek Iç .. eindtn ..... 1 yapıyıl'. Cumhurıyet Gaze
tesi i. 1976 yılı orta_ında OIP-8OyIIı. Btl'jıınıl-OISK iiLi ylInetlmllIç..,;. 
ni eksen biıui eden bir yayrı po&tIlwo ile ShIdI oluak dnıj brtı«RYCI'. Bu
nun illesinde C..,.,urlyC GUıOreıI. kendı .... �I _ bı r kesiti de 
Uytıetmeye baJlıyM. 

MILLIYet ye lIIInıInII 
Bünıkıul. 6I8dIn beri CUııIıUriYet �nIn .-ıIIII altında kı. 

Bıı lId anlama ııJ1yCl'. BIrinC:hI, bınılcıaıl Çcıiıııılukla Cuııı/ulylt GUete*ıI 
oIıuyor6ı. Jldııdıl. tıııınıkıU 6_1 haiıeıtiıtni yalnıua CUnıIUtYet � 
.. Wltyonlu. $ .... eunıı.trer GUCIeIi''*' btnlıraıllluılndeld ..... O k .. 
,ılııılf CIıırUıııiIL ....... UIIk M.,. Glr.tDll'ne ... wrnıeye batfadı. 
MIII)ec. baokıuiniıı lIJj duraalıllh ı.ıı.tn yti' wrnıeye batladı. Bının 
da 6Mıde CHP poiiilcatm .... .... eı.ııııuriyet �. MC dIIneıri. 
ne alt yoiıurlıık • ..,...... .... -.- bruı aldL 0naI* .. ... 
kımdan Milliyei w...ı .... bır;ık*lL MIIre& GUIteıI. EıIııın ...... In illi 
ile oıc- BiInıI<mIIr dIZItI.� ıanı anlamıyla """"'Içln _ 
lü&ıma aeçıI. 116y1ecıe MMy,t GUCIeIi. uiı.ııianıaiı --re ve � ııwıu
YUinin JWLd OIank biInıIıiaıIlJıı . ....... Iuınııt ..... 
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manaını.n en yükaek oldulu böyle bir 
dönemde elettirisizlili bir avantaj olarak 
ku..lJ.an.ma eRilminde oLan Ecevit için zor 
giinler beklenilenin de öncesinde sökün 
edebili.r. 

Ecevit herh.&lde ,u hesabı yapayor 
olmabdu: 

- Şiddet oıaylaruu butuıram, bede
li ne oluru olsun partiyi ka.zanacalım! .. 

"BUB I TUZA(;I" 

Türkiye'de büyük baanın da olu,ma
sına büyük katlu u.aladılı bu yargı ve 
hedef, yalnız batına, salt, yaygın deyi
miyle ''bubi tuuRı" olmaktan öte bir 
şey deRiIdir. 

Türkiye'nin mevcut sını!aal güç den� 
gelerini işçi ıınıfırun ve emekçi kitlele
rin ekonorrdk demokratik hak ve talep
leriyle, IÖmÜl'ÜCÜ, ue.n .ennaye Sl.Dılı
nın çatı,en "kAr, daha çok: kAr" heves
lerini politik turnusola tut.madan kitle
leri uzun süreli beklentilere almanın 01.
naiı da yoktu.r. 

Beri yandan Ecevit, kolay kolay olu,
mayan yayrın ve ıeni, bir kamuoyu d"� 
teRini de elinde bulundurdulu böyle bir 
dönemi, toplumu demokratildeşti.recek, 
elle tutuJu.r, inandırıcı ve tutarı! girişim
le� kanalize etmedi�i takdirde. graliRi· 
nin pek keskin biçimde alt llDu:lara dö
neceRini de bilmelidir ... 

Hükümetin olu,muuıda büyük Ier
maye çevrelerinin ve "bah" nın rolleri 

gözardı edilemeue de, bu ,üçlerin bu 
tercihlerini &alt. keyi!1erinden yapmadık
Ian da bilinmelidir. Ancak, işbirlikçi bü· 
yük &ermaye güçlerinin, derinlefen eko� 
nomik çökünt.ÜYü, daha az. t.ercih edile
bilir politik suplekaler!e aUat�ı dene
yeceRi dolal olduRu kadar, yeni politik: 
oluşumJan, kendi gözetim ve denetimin
de ehlileştirmeye çall,acaRı da göz ardı 
edilemez. 

KAKTOS KARANFIL OLUR MU? 

Şiddet., terör ve cinayetlerin beslen
diRi ekonomik:, politik ve ideolojik kay
nakların gizlenmesi, çarpıtLlıp, ,.,ırtıl
ma.ayla b.,ıa.yuı "ehlilettirme" süreci, 
iyi niyetlere kar,ın maddi zeminler üze
rinde 12 Mart IonrUl uygulamalara va
rabilir. ıyi niyet. ,österi ve dualarıyla 
kaktüslmn, karanfil oldukları da gö
rülmemi,tir. 

ADyi, konusunda önümüıdeki bıf
ta ve aylar içinde "önlemler dÜfünen 
Ecevit'in bu ,erçekıeri bilmesine her 
zamankinden daha çok gerek vardır. 

Haftanın Ilginç olaylarmm b.,ıncla 
hiç ku,kusuz, Yargıtay Ba,avcwom 
MSP konUR/nd. c giri4lml,ebnekledir. 
Erbakan'ın partid.n Ihracı yacla parti· 
nin kapatılm .. yönünde çataUa..oa.n gi
ri,lm. MSP'yl ,.,kına ullnttı. 

1978 .çimlerinden bu yana elin
deki anahtan .Uamaktan öte Türkjye' 
ye kan kuotun.n MC dönemlerinin IC 
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nuıııar;ıh orıagı işin �akaya gelir tarafı 
uhnadlC(lııı �urunc(' solu�u Ecevit'in 
yanında aldı. ('reçıijliıniz Perşembe gü
nu Erhakan'ın ziyaretiyle başlayan pa
nik, Cuma gunu �ISP Genel Sekreteri 
Oguzhan �\silti.irk ile Süleyman Arif 
Emre'nin CHP (Tenel r..lerkezini ziya-

. ret etmeleriyle sürdü. 

ETEKLER TUTUŞUVOR 

Erbakan yeni hükümete "başarılar" 
dilemek, arkadaşları da CHP'nin yeni 
genel sekreteri Mustafa üstündal'ı kut-
1amak için sözü edilen ziyaretleri yap
mışlardı ... 

Erbakan, Başbakan Ecevit'i ziyaret
ten bir gün önce yaptıı i açıklamada, 
inanç vicdan ve düşünce özgürlükle
rinden dem vurdu. Şöyle diyordu: 

"Biz Türkiye'de hiç kimsenin inan
cmdan dolayı mesul tutulmasına mü
sade etmeyiı, bu bizim temel inancı
mızm geretidir." 

Sıradan bir kasaba esnafının inandı
rıcı üslubuyla Erbakan Şöyle devam 
ediyordu: 

"Türkiye'mizde inanç hürriyetini, 
fikir hürriyetini baskı altına almak için 
birtakım kapılardan yararlanmak müm
kündür. ışte şimdi Türkiyetinizde de
mokrasinin saA:lam esaslara oturması 
bakımmdan kanaati.mizce ilk yapıl
ması 1azun gelen iş, insan hak ve bürri
yetlerini kesin teminat altına alma bu
susudur ... ', 

MSP Genel Başkanı "Türkiye'de de
mokrasinin saA:lam esaslara otunnasını' , 
istiyordu! .. üç yıla yakın MC'nin ikin
ci ortatı olarak demokrasinin tahrip 
edilmesinde önemli görevler yüklenmiş 
bir Erbakan "iplili pazara çıkmış" bir 
ticareti yüklenmete çalışıyordu. 

TELU\LLlGIN GEÇMIşI 

1976 yılmın Eylül aylannda meclise 
sevkedilen DGM yasa ta.sa.nsuıın iki 
numaralı imza sahibi, "demokraslnin 
satlam esaslara oturlulmasından" söz 
ediyordu. 

berici kamuoyunun baskı ve tepki
&iyie, CHP grubunun engellemesi sonu
cu yasalaşmayan o tasanda, 163. mad
de suç olmaktan çıkıyor ama 141 ve 
142 suç olmata devam ediyordu. Şim
di fikir ve düşünce özgürtüAü tellaIJ.ıt1 
yapan Erbakan, o günlerin Başbakan 
Yardımcısı olarak o tasanya imza atan 
Erbakan idi... 

Ve ,imdi Yargıtay BaşaavclSının gi
rişimi üzerine politik bir manevra dü
şünüyordu. O da şöyle idi: MSP olarak 
ceza yasasından 141,142 dahil 163'ün 
kaldırılmasına hazırdı. Yeni hükümet 
içinde itaraz sesleri yükseline MSP bu 
"yüce" amaç için CHP ile isterse bir 
koalisyon ortaklıama da gidebilirdi. 
Gerçi zaman olarak bu şimdilik CHP 

yönünden olanaksız bile olsa, herhangi 

bir tarihte pekala olabilirdi. 'Yeter ki, 
Ecevit ve partisi, bu parti kapatılma 

Olayında biraz anlayışla hareket etsin
di!. .. 

MHP AKLANAMAZ 

Sıradan buit ve içtensiz bir kurnaz
lıAa dayanan politikalarla Türkiye'de 
bu siyasal kuruluş aslmda çoktan çö
kontüye. küllenmeA:e u!ııamıştır. Eri· 
yen, bitmeye yüz tutan bir partiyi "la-

lIoro'n", �t�hleri tutuştu 

iklik" ilkeleri hatırlanarak kapatmaya 
yeltenntek de çok kişinin zihnini meş
gul etmiştir .Olay, çok kişinin ilk var
dıRı yeni hükümeti zor duruma düşür
mek yargLSından çok, MSP'nin CHP 
yönünden dizgine alınmasayla ilgilidir. 
MSP, Yargıtay'a gönderilecek savun
manın 15 günlük süresine ek olarak ka
rar için gerekli iki aylık süre içinde ye
ni hükümete muhalefetinde dikkatli, 
terbiyeli olmak zorundadır!.. 

Bu arada MSP'nin hedef olarak se
çilmesiyle MC'nin diter ortaklannm 
aklanmaya çalışılması çabalarının pa
ralelliA:i de dikkat çekicidir. MC'nin 
bütün kirini MSP'ye yükleyip

, 
AP ve 

MHP'nin temizlenmesi çabaları rast
lantı deRitdir. 

Yan örgütlerini silahlandırdıAı bilinen 
ve genel başkanı alzyla "davadan dö
neni vunnayı" politik açık.lıla Çıkart
mış bir MHP'nin dosyası MSP'den da
ha mı temizdir sanki? 

MC suçlulutunun daYalılandır ve 
yaptıklannm hesabı ergeç Türkiye'nin 
baA:unsızlıktan, demokrasiderı, _oıya
lizmden yana güçlerine vereceklerdir ... 

CHP'OE VENILIK 

bginç gelişmeler dizisinde CHP 
Genel Merkez yönetiminde yapılan 
dejişiklikler de yer almaktadır. Yeni 
hükümetin güven oyu almasından sonra 
Genel Sekreter Orhan EyüboA:lu, Genel 
Sekreter Yarduncılan Ali Topuz ve 
Hasan Esat Işık ile Genel Yönetim Ku
rulu üyeleri Bahir ErlOY ve Yüksel Çak
mur, i_atalannı resmileştirdi1er. Ecevit 
böyle istemişti.. 

GeçtiRilniz Perşembe gecesi geç sa
atlere kadar yapılan Genel Yönetim 
Kurulu toplantısında boşalan üleyikle
re Çanakkale senatörü lmadettin EI
mas, Istanbul Milletvekili, Tarhan Er
dem, Samsun Milletvekili byas Kılıç, 
Rize Milletvekili Sami Kumba .. r ile 
Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ge
tirildiler. 

CHP'nm yeni yönetim piramidi de 
şöylıe belirlendi: 

Genel Sekreter: Mustafa üstündaA: 
Genel Sekreter Yarduncısı: Tarhan 

Erdem 
Genel Sekreter Yardımcısı: Erol 

Tuncer 
Genel Selaeter Yardımcısı: UA:ur 

Alacakaptan 
Genel Sekreter YardunclSl: Orhan 

Birgit. 

RENKSIZTABLO 

Bu tablo şunu göıteriyordu: Deniz 
Baykal ve Süleyman Genç kanadından 
hiç kime Genel Yönetim Kuruluna 
girememişti. Necdet UA:ur'a yakınlıA:ıy
la bilinen Taman Erdem'in dışmdaki
ler CHP'nin renksizler ve EyüboAlu -To
puz kililine baA:lı kişilerdi. 

Gücünün tadına varan Ecevit, her 
anlamda başını aA'rıtmayacak bir yöne
tim ekibi oluştunnuf, kabul ettinnek
te güçlük çekmemişti. 

Aslında ilk başta daha başka bir 
kombinezon dahilinde düşünülen genel 
yönetim bir takım "olası.lıkların" orta
ya çıkmaması için böyle renksiz, so
luksuz bir desenlemeyle oluşturulmuş
tu. DoRnısu bu ya, bir süre kimsenin 
de "gık"ı çıkmayacaAına göre vakit 
n.kitli... • 

DILIN ALTINDAKı BAKLA 

Haziran ayında, kimilerine göre, işçi sınıfının partisinin seçimlere gir
mesi "ihanet" idi. Gerekçe çok açık: Halk Partisi hükümet olacak ve solun 
önünü açacak. Halk Partisi hükümet olduktan sonra hem muhalefet yapmak 
hem de sosyalist mücadeleyi sürdürmek kolay olacak. Bu gerekçe ile Haziran 
seçimlerinde bilimsel sosyalist mücadeleyi temsil eden Türkiye Işçi Partisi'ni 
"ihanet" ile suçlayanlar oldu. 

Şimdi CHP Hükümeti kuruldu. Aynı kimseler, söylediklerini unutmu
şa benziyorlar. lhanelSiz edemiyorlar ve yeni ihanet nedenleri buluyorlar: 
Halk Partisi hükümetine muhalefet etmek, devrimciliğe ihanet etmek demek. 
Aynı kimselerin şimdiki tezleri böyle. 

Şöyle kestirmeden gidip dilinizin altındaki baklayı çıkarın da hiç ol
mazsa mertçe, asıl düşüncenizi söyleyin. Asıl düşünceleri anlaşılıyor: Sosya
lizm için mücadele etmek devrimciliğe ihanet etmek demek. "Seçimlere gir
mek ihanettir" tezi, "sosyalizm için mücadele etmek ihaneHir" tezi ile açığa 
ç ıkmış oluyor. S"ahiplerini de açığa çıkarıyor. 

Bakanlıklararası 
kurul", kavgası 

Ecevit Hükümeti'nin kuruluşu sırasında çözWmeyen bızı sorunlar, prn
di yeni hükümetin başını ağrıtmaya başladı. Hükümetin kurulmasıyla birlikte 
bakanlıklar arası kuruluş kavpsı başladı. Buna bir de Köyişleri B.ıwıı Ali To
puz'un Ticaret B.kanlığının bazı örgüderini elde etme mlladelesi eklendi. He
nüz bu mücadele ve kavga bir sonuca ula.ştırilamadı. 

Verel Vönetim -Imar ıskan 

1973-1977 döneminde yerel yönetimlerin ön plma çıkması Ecem HO
kümetinde Verel Vönetim B.kanlığı'nın kurulmasına yol açtı_ Bakanlık kuru� 
du ama ne yapacağı ve h.ngi kuruluşları. y.pacaAı bugüne kadar belli olmadı, 
Veni Bakanlık, Içişleri BakanlıAı'nd.n Mahalli ıdareler Genel MildllrtUliaıU al
dı. fakat Verel Vönetim Bokanlığının bir bakanlık olobllmesi ıçın mutlaka Iı
ler Bankasını alması gerekli. Iller Bankası olınadan Verel Vönetim Balwılıiı
nın yerel yönetimle ilgili herhangi bir iş yapması nıüınkiaı deAii. Anı:ıılı. Iller 
Bankasının bağlı olduğu Imar Isk.n Bak.nı Ahmet KonasIan iııer Bankasını 
yeni bakanlığ. vermeye hiç de razı deAtI. Bu sorunun ıkı bak"""n daha çok 
Ecevit tarafından çözülmesi gerekiyor. 

i şletmeler - Sanayi 

Işletmeler Bakanlığı da kendisine hiç bir kuruluş boI .... ınadan oıtıya 
çıktı. Bakan BulutoAlu, bazı uzmanların y.rdımı Ile bır bakanlık ,"ması ıoliş
tirmeye çalışıyor. Ancak Işletmeler Bak.nlığı'na başta Sümerbank, ÇImento, 
Şeker Sanayi gibi kuruluşların bağl.nması gerekiyor_ Bunlar bollan ....... ,Iş
letmeler Bakanlığı işletmesi olmayan bir bakanlık olacak_ Bunların dışında 
yine Işletmeler Bak.nlığına Devlet Sanayi Vatırım Bankası ile Devlet Vatınm 
Bankası da bağlanabilir. Devlet Vatırım Bankası, şu anda Maliye, dller klıN
luşl.r ise San.yi ve Teknoloji Bakanlığın. bağlı. Orhan Alp de Ahmet Karaas
I.n gibi hiç bir kuruluşunu vermeye niyetll görünmUyor_ 

Ecevit"!n ise bütik1 bu işleri zamana bırak.ıcağı anlaşılıyor. Bir SUre son

ra Halk Partisi'ne yeni i1tih.kların olabileceğini hesaplıyor_ Bu durumd. Hilkü
met Içindeki baAımsızların pazarlık gücU azalobilecek_ Bunun sonucunda da 
bakanlıklara bağlanan kuruluşlar sorunu bir çözüme yaklaşabllecek_ 

Ticaret - Köy Işleri 

Bağımsızlar ile CHP 'Ii bakanlar arasındaki sürtüşmeye bir de CHP'Ii ba
kanlar arasındaki kavga eklendi. Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz, 
Ticaret Bakanlığına bağlı Tariş, Ant Birlik, Çukobirlik gibi kooperatif kuru
luı1arının kendisine bağlanmasını istiyor. Parti içindeki gilcünü Ecevit darbe
si ile iki saatte kaybeden Topuz, bu örgütleri elinde tutarak parti Içinde kay
bettiği gücü yeniden sağlamaya uğraşıyor. 

Bu tür kooperatifler doğrudan doğruya dış tıcaret ile Ilgili. Aslında 
bunlara kooperatif veya kooperatif birliği demek bile mümkün değil. Bunlar, 
Uretidden mal alan ve bunları genellikle ihraç eden kuruluşlar. Dolayısıyla dış 
piyasaları izleme olanağına sahip olan Ticaret Bakanlığı'�a kalması bir zo
runluluk. Bu zorunluluk, CHP-MSP Hükümeti zamanında bozuldu. Halk Parti
si bozdu. Ticaret Bakanlığı Milli Selamet Partisi'nin elinde olduğu için bu ör
gUder Köyişleri Bakanlığı'na bağlandı. Şiındi her iki bakanlık da Halk Partisi' 
nde olduğu için bu örgütleri Ali Topuzta bağlamak "örgütçü Topuz'a" oyun 
sahası açmaktan başka bir işe yaramayacak. Bu sorunu da, bir sUre sonra Eee
vit'in çözmesl gerekecek. 
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Erhan TEZGÖR 
TOMDER Genel Başkanı 

HÜKÜMET 
PROGRAMI 

üZERİNE 
Aykut GÖK ER 

TOTED Genel Başkanı 

o 

Program (,alışanlarm taleplerine 
cevap vermiyor 

öQ:fttmeni., teknik elemanı ve memu· 
nıyla tüm kamu personelinin, !.aşist. b .. 
kı, kıyım ve teröre kU4&. i,çi anıtımn 
mUcadele itti/alo içinde verdili kararla 
ve örıütıü mücadele, Me'oin yılolışı ve 
yerine Ecevit hükUmetinm kuruluşuyla 
yeni bir boyut b.unml$ bulunuyor. 
KU4kusuı: Me'nin }uıhşı laşmn tehdi
dinin ortadan kalkmaıı anlamına gelmi· 
yar. Faşizmin yap_) ve sınıfsal nite�i 
dikkate ılındılındı. sözkonusu iktidar 
de�ikliRinin. bu niteliklerdeki köklü 
bir deli,imi içermediRi biliniyor. 

mektedir. Bu dofrultuda ra,izm tebdidi 
de, eenel anlamda "anar,i" kap.mmda 
ele alman can ,.unnUCi ıorunuyla Rnuh 
tutulmaktadır. Fı,izmin bir tehdit ola· 
rak koynaklandı4' odaklar diklaııı."den 
kaçırılmaktadır. Emperyalizmden kay' 
naklanan faşizm tehdidinin bu dtizeye 
indirgenmesi yukarıda belirtilen baRun
sızlık a.nlayı.şı:yla kuşkusuz tutarlıdır. 
Ancak ne yazık ki programın tutarlılllı 
hep olul11lUzluk1ardaki bir tutarsızlıktu'. 

Hükümet programı veya sözü edilmeyen 

ekonomik-demokratik baklar listesi 

Ancak, sOzkonuRl de�şimln önemli 
bir gelişme olduRu da bir gerçek. Bu ge
lişmenin uı. •• bUecel!:i boyutlar konu
sunda lÖylenebHecek1eri iR. bi.ıktimetin 
kurulu, biçimi, proparnı ve nihayet 
CHP'nin proeramı ve yapısı "ermektedir. 
Biz bun.da memurlar. yakından ilgilen
diren koaulu ltibariyıe sınırlı bir deRer-
1endinneyi .,enel hatlarıyla yapmaya Çl
ıı,.Cllız. 

Olkemiz.de verilen baıımıızhk. de· 
mok:rui mücadelesinin memurları ne ka
dar yakından Ueilendirditi. yıllardır bu 
uRurda verdilimiz mücadeleyle ortaya 
çlkmlfta. Emperyalizme baaınılılık. ya
ratan. eerek ekonomik gerekse politik ve 
aakcri ılanludaki ili,kilerin e.kis.i gibi 
&üreecA:i, bu alanlarda yapılacak buı dü
unlemelerin i. eıkicinden çok büyük 
farklar göaermeyeoeti. hükümetin lUn· 
duQu programdan anlaşılmaktadır. 

Bu ol(W1un bir diQer anlamı iae. u.· 
runda etldn bir mucadeae verildili, tüm 
memurların dikkatlerinm üzerinde top
landılı ve bunun anedıaıyla, memurlara 
em�aliı.min kirli eUerinin DUll onı.· 
rm cebme Prdili, .omutta eölterilebildi· 
ii ve nibayet yiiz.bin1erce memurun 
TBMM dilekçe komisyonuna eönderdiRi 
dilekçelerle ke5inlikle reddedildi ci için, 
üz,erinde menle dwdulumuz MEY AK 
kuintilerinin emperyalizme kadar git.
meye devam edeceticlli. Hükümet prog· 
ramında MEY AK kanununun yanına 
tv AK dı ek.lenerek çıkan.1aeatl yer .1-
makta ve bu anlamda program kendi 
içinde bir tutarlıhC! ı ( !) da içermektedir. 

Olke eenelinde demokrasi mücadelui 
i_, can itÜVenliRi ve öQ'renim öZCürıÜtü· 
ne indiııenerek, diitün öZlÜJ'lüfünü .ınır
layan ya. hükümlerinden IÖZ edilme· 

Hükümet pro"amında memurların 
örgütlenmelerine ilişkin bir hüküm de 
yer alıyor. '?1emurbrm örıiitlenmeleri 
ve çalı$ma k04ullan ile Uıili demokratik 
düzcnlemeler. kamu eörevmin özellikleri 
de eözönünde tutularak yapılacaktır." 
Iradenin bir hıyli emek yap&lU1dan çıka· 
nlabilece.k olan, bazı düzenlemelerin yı' 
pılmak i.Jtenditidir. Bu iradenin hemen 
ardmdan ile "i,çi·memur aynmma ive
dilik.ıe çözüm eetirileoekCir." deniliyor. 
Memurlarm içinden çdalmaz bir durum 
alan peDOnel rejimine ili,kin bqkaca 
bir iradeye ra.lamak olanakaz. Memur
tanD ekooomik durumundan ile.öz edi I· 
miya. 

Ardı ardma sıraladıaınuz bu ıon.ı.nla
ra bazı eklemeler daha yapmak. olanaldı. 
Ancalt yazılı bir duruma ,etirilen prog· 
ra,mLar çok önemli deliidi. önemli olan 
ya.zıh olara.k kalıda seçen hü.kümlerin 
hayıta e:eçiribnelidir. Mutlak e:ibi gÖN' 
nen üıdeJe.rin ıomutlu.lr. kazanmasa ola
naklıdır. Bu olanaR1 aAlayabilecek un
sw, herşeyden önce k.endi örgütlü öz gü. 
cümüzdür. Demokratik kitle Öf(Ütle.ri 
içinde etkin Ö2'eütlülük ve dahı demok· 
ratik bir iktidarla Jcu.ru1acalt diyaloe, ba
zı sorunların çözümünü beraberinde ge· 
tinbilir. 

lşçi·memur ıyrımına ilitkin hüküm 
istenilen düzeyde bir �nitlik.le uygula· 
nıra memwlar Endikal b.a.klata kavuşı· 
bilir. Bir ila dôrdüncii dereceler araanda 
yer alan bir avuç yönetici dlfmdaki me· 
mwlar i,çi bpamma ılınırsa, Anaya. 
ve yasa deti,tinnek&i.zin memurlarm 
grevli toplu &özle,meli &endikal haklam 
kaw,mw _tlanır. Bu haklı ve temel 
vazgeçilmez talebimiz uRrunda.ki müca· 
dele. iktidara kim ,eline eelJin kazanılın
caya kadar IÜrecektir. 

o 
Bu,glin lşbışına (eçen hükümetten, 

Türkiye'nin emperyalizmle bütünleşmiş 
eeri klpita.list yapısı ayakta kaldıaı .üre· 
ce şu veyı bu ölçüde ,ündemde kalacak 
olan fışizm tehlikeanin sınıfsal kökeni· 
ni kurulnulsJnl beklemek durumunda 
detiliz. Zira mevcut hükümetin böylea 
bir yola yönelmea eşyanın Labiatına ay· 
kın. Ama emekçi haJk kitlelerinin so
mut beklentileri var, demokratik kitle 
örgütlerimiz itibariyle ıomut talepleri
miz. var. Beklentiler, talepler en azlDdan 
faşizmn geriletilmesi, faşi.t baskı, Iu
yım ve terörün durdwulmuı, bu tür 
uY1ulamala.n teqah.layanlardan heııap 
sorulmaD, bu tür uyeulamalann aracı 
olarak ku1lanıLuı nifak yuvalannın daı.
bl.ma.ayla ilgili, ıokakta • işyerinde . 
fabrikada · okulda ean itÜ\-enlilinin aa· 
lan...m.a.a ile iJg:ili. Programda buna ilişkin 
vudler vv. Bu v .. dlerin nuı1, ne kadar 
ve h.anei yönde a-erçekleştirilebileoelf.· 
nin izleyicisi olacaaız. Şimdiden, ka· 
ranuarlıla yol açacak bir iCade kuUan
mak istemiyoruz ama; bükümet proera· 
mında yeralan, "hükümetin iyi niyetli 
davranışına karşı en küçük bir direniş 
olursa, gereRi tercddüla:iiı. yerine getirile· 
cektir." ibaresinin ne anlamı geldilini 
de sorma.k: durumundayn. Fışin bukı, 
kıyım � terörün tezgahlayıcıJan, uyifU
layıcılan taktik olarak geri çekilir ve bir 
suskunlutun, bekleyişin içine gjrerlene. 
(&.şin Difak yuvala:nna dOkunulma.yacak 
mıdır? 

TOTED"in diler demokratik kitle ör· 
eüt1eriyle birlikte utrunda mücadele et· 
tili ekonomikodemokrılik taleplerle ile;· 
li olarak proçamd. yer alan (!) b .... I.· 
ra deıanecetim. 

• "Memurların öııüUenmeleri ve ça· 
lışma koşuUan ile ilgili demokratik dü' 
zenlemeler, kamu iförevinin özellikleri 
de gözönünde tutularak yapılacaktır" 
deniyor ve hemen eldeniyor: "i,çi-me
mw ıynnu sorununa ivedilikle çözüm 
getirilecektir." 

Tehlikeli düşünceler:141 -142 i le oynanmaz 
YeoI Ecevit bükiimetlnln. biitiOnet procnmIDda ..... nlZ öq\iıtil<··t.en bahlltıneUe """. 141-10. � 

tın kaldrim .. eibl demokratik bir taleb. hiç yer ,ermeyi" llertd. demokrat ,e ...-yaiiııtlertıı t.eı*LUl çaıı. 
Ancalr. Tııılaye'de bir de böyleılne tepldleri t .... lemey� CHP'nin her ad.".,. batlı 1ö&enııe)'1 te Cldceklledd 

keılme .IW ölıetm0)1 misyon ediDnıi� belirli ç ........ d. , .... BUDIor. IOD oluü. 141·142. ıııad .... 1ıIç deiiııIJme. 
mOlinl ilericilik ıçıııııdan "yorinde" gÖnlltleriDi bile lÖylemeye _ ettiler. Amı UIINplu bır b1çlıııde. Maııtık 
�öyle: 

CHI' hiWimoU. veri olara ileriddir. (Olcııdur. Boyle oldutu Için de IÖZ koll .... ınadcloleri Ilerldı.. ve ",lcull· 
n Ur;' unularn ... beldenemez. DolayIII)'le. öııemU OlaD maddelerin ıııIi..komoıu.ııtıılıeuııı deIII.bD maddeı.t uy· 
pılaıa .... OlaD bil<iıınelin ruteliliclir. Bu ııltellklekl bır bW.ıınıoı. 1(l·142. ıııoddelorl llerlcBen Uq.IıeıIDIWo 1IfP
lamaz. 

Ama ya Yeri 0_ bu lıIiIıIImet tqlzme ""1IııIIIde lıI\'tIıIa. fqlzme te dii- .I alumM kSfl ıııiJCaıIeIede 
bu bdlr.lImoItn bu maddelere ibllya .. _. Sonuç 0_; ", te flflz- ....,' Olall çemloıiJı. ba 1ıIUı1kneCl1l1Oıcu. 
lutu ... ...ı alarak 141·142. ıııaddelorlıı bldaıım.na 6_ , ......... dıınımıuıdalor. T ........ lıaJdaoılıııa_1 I,... 
mekle beIId de fatii&iedıı .. __ o 0IIIııııIıı ...... " Şımdı de bu çıktı. Yeııl lılldlııılltl 
\aıa bqnınıyorlar. BuDllıa aöyioııeeeiı 
yar. aıtqor. DütÜD" 'o 0 ___ 
IDILI CliDdeıııde. ".. ... 1 ... -... """,,�,II!'!JII'!III 
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Yapılac&l" vaad edilen orgullenmeye 
ilişkin demokratik düzenlemelerde "ka. 
mu görevinin özellikleri de Gözönu.ndc 
tutulacaktır"ın açık anlanu şu: Kamu 
kesiminde 657 uyıb yasaya tabi olarak 
çalışanlara grevli . toplu sözleşmeli sen. 
dikal haklar t&nınnuı.yacaktı.r. Crevli . 
toplu sözleşmelisini bir yana b1rakalım 
"sendikala,ma" hakkının bile tanınneaA'1 
şüpheli. Sonuç ; işçi·memur ayrımının 
kaldınlmaa uLa söz konu.u deRi!. Ivedi· 
likle çözülecek olan, herhalde ıyrımdaki 
çizıpnin biraz I,alıclan nu yoksa biraz 
daha yukarıdan nu eeçireleceRi meselesi 
o1.sa gerek. 

·657'ye tabikelime liyual hakların 
t&runmau mClele.a;i ile hıbrdan bile eeç· 
memiş. 

"Düşlince aynlıldanrun serbestçe be· 
lirlenebilmesi. demok.ruinin bir gereli· 
dir" denmi, ama ne 141-142. maddele
rinin ka1dmlmuından ne de Dernekler 
YUlSlnda oldulu gibi tüm yualardaki 
anti�emokrıtik maddelerin ayıklanaca· 
Imdan hiç söz yok. 

'" "Louvtın köti.iye kuUandma.sıru 
önleyici çalışmalar yapthp öneriler ha· 
zırlanacaktır" deniyor. Anayasal bir hak 
olmayan lokavtın kaldınlmuı bir yana 
konuya detinilirken kuUa.rula.n ifade bile 
çok Çarpıcı: öneriler ( ! )  huırlanacak· 
ını •. 

• Genel poev hakkı ve dayanı,ma gre. 
vi hakkından hiç söz edilmiyor. 

• "En az geçim indiriminin, en az bc· 
ret göz önünde tutularak, günün ko,uUI· 
rlDa uyeu,n biçimde yeniden düzenlen· 
meli"nden .öz ediliyor. En az geçim in· 
dirimi, ugari ücret dUzcyine yükseltil· 
meden yapılacak düzenlemelerin hiç bir 
anlamı olmayacalını herhalde bu pr0lt· 
rarrun sahipleri de bilmek durumundalar 
ama bpkı "lokavt" konusunda oldulu 
itiha "ugari ücret" konu.una da delin· 
meye gerek duymuşlar. "Umutları" 
ayakta tutma meaelesi. 

• "MEY AK gibi tuarruC ve so.yal 
,üvenlik kurumlan kı.aa zamanda gerçek· 
le,tirilecektir." deniyor. Temelde .öyle· 
nen 'u; MEY AK adı altında yapılan yua 
dı" ketintiler memurlara iıde edilmeye· 
cek ve bu ketintilere devam edilecektir. 
Mevcut ıoıya.l euvenlik kurumlarının 
yeniden düzenlenmesiyle, MEY AK'ın 
&allayacaR_ iddia edilen yuarların tumu' 
nün IIlllanabilecıeti yıllardır anlatılıyor 
Ama, programda MEY AK fonlannın u.. 
ti.ine oturanlann tercihleri tercih edilmiş 

Programdaki yok 'lar ıı.tesini daha da 
uzatmak mumkun ama ıırala.dıklarımız, 
protranun tÜlnU hakkında bir fikir edin· 
mek için yeterli. 

SöyleceQinuz son hu.u •. Turkiye işçi 
"nıfının ve tum emekçi ıınır ve tabakı· 
lum eiındemJerinin bırinci maddelini 
hıtırlatmaktan ibaret olacak 

- Fışizme ve emperyaüzme kar�ı 
mloicac.lele 

- Ekonomik-dernokratik haklor ı,-·ın 
mucadele 

Gundemin birinci maddelinde clf'�1 
tiklik yok 

) 

'1 



EM PERYALiZM __ ----ı 

KIBRIS' TA ____ 1 

YEN i DENGE ___ J 

YÖNTEMLERi ___ J 

PEŞi NDE __ � 

KIBRIS TORK AMME MEMURLARI SENDIKASı GENEL SEKRETERI 
AHMET ZEKI BULUNÇ. KIBRIS'TAKI SON GELIşMELERI OE�ERLEN. 
DIRD!. BULUNÇ'UN YOROYOŞ MUHABIRININ SORULARıNA VERDI· 
M YANıTLARı A ŞA�IDA SUNUYORUZ . 

• 
• Denktaş-Konuk iktidarı. özellikle 

tr Sennaye yanlw ve MHP nitelikli 
Ulusal BlrUk Partısı Iktidarının Kıbrıs' 
tald faşist brınanışı hızlandırdıRı bir 
gerçektir. Kıbrıs'ın göreU deıookraük 
yapısına karşın böyle bir tırmanışa ge· 
çilmesinde, egemen çevrelerin Türkıye' 

.on günlerde Kıbrıı'tak; (aşiıt tırmanışı 
hızlandırdılar. Bu gelişmede, 80n yıllar
da hızlı bi,. gelişme gö.teren .ımf uncU
kacıl"ının payı var mı' 

Denktaş iktidarı 
Derici sendikal hareketi 

yıkmaya çalışıyor 
Kıbrıs'la son gı.ılerde yoğunlaşan grevler ve eylemler. KTFO'de işçi sı· 

'nıfının hızlı vo yoğun bir bilinçlenme dönemine girdiğini göst.r,;,ektedir. An· 
cak bu olgu, sermaye sınıfını da aynı oranda hareketlendirmiş ve sınıfsal bi
linçlenmeyi önleyecek ya da geciktirecek Snlemler alma.ya itmiştir. 

Bu önlemlerin başında, sermaye iktidarlarının destekçisi sarı Türk-Sen' 
in UBP iktid.,ı ii. olan .çık dayanışmasını karrufl. etmek .macıyl. "larafsız 
ve balımsıı" hareket edeceğini, yani "�Ierüstütl sendikacılık politikasını 
yIiilteuğini geçtiğimiz aylard • •  çıklaması ""Imektedir. Bununı. gikWI.n 
...... ç. hızlı bir bilinçlenme SÜReine giren işçil.ri uyularak bir süre daha 
kendine bağlı tutabilmektir. 

Son gUnlerd. y.ni önlem girişimlerine de rastlanmaktadır. Kıbrıs Türk 
toplumunda en güçlü bir biçimde örgütl.nmlş bulunan kamu görevlilerini sus· 
turmak ve baskı .Itında tutmak ...... cıyl. faşist yasa tasarılarının hazırlandıAı 
görülmektedir. Kıbrıs'ta memurı.,ın. öğretmenl.r1n ve diA" kamu gör.vlileri· 
nın grevli toplu sözleşmeli sendika hakları .skid.n b.ri v.,dı. Ancak KTFO·d. 
gerç.k sendik.cılığın ""lışmesi henUz yeni başladığınd.n. bu hak son zam.n· 
I ... kad.r gerçek .nl.mı ile kullanıl.mamıştır. 

KıbrlS'takl sendikacılık hareketinin larihi incelendiğinde. sendikacılık 
har.k.tinin uzun süre sermayeye bağımlı piyonl.rın .lInde yozlaştırıldığı v. 
sarı sendikacılığın eg.men kılındığı görül.cektir. Özellikle kamu görevlileri 
sendik.lara uzun süre birer kulüp niteliAi laşımışlardır. Ancak özellikI. son 
yıllarda sınıf bilinçlenmesine paralel olarak sınıf sendlkacılığı h .... k.ti d. 
gelişmey. b.şl.mıştır. 

Bu oluşum karŞısında .. r ..... y. sınıfı v. onun iktld.rı UBP Türkiy.·d. 
lI.rici sendikal harekete uygulanan yöntem v. oyunl.,ı Kıbrıs'la da uygul.m. 
.Ianına sokmuştur. F.şist nitelikli O.nktaş.l(onuk iktid.rı .on günlerde gid.· 
rek yoğunl.ş.n baskı ve sindirme yöntemleri Ile ilerici sendikal hareketi yık· 
maya ve sarı sendik.ları .gemen kılmay. çalışmakladır. 

Bu aş.mad. O.nklaş . Konuk Iktid.,ı .çıkça f.şist nitelikli "kamu gö· 
reviileri yasa tasarısı"", meclise sunmuştur. Böylece emekçilerin önemli bif 
k.siminl oluşturan kamu görevlilerinin .1I.rind.n toplu sözleşm. ve gr.v hak· 
I.rı alınmak Ist.nmektedir. Bu ""lişmeler. Tündyedekin. koşut olarak faşist 
tırmanışın KıbrlS'U da hızlandığını göstermektedir. Kamu görevlilerinin bu 
tlir girişimlere k.,şı .tkin bır eyleme giriştikleri. haklarının .lIerlnden alınma· 
sına izin vermemekt. karariı oldukl.,ı görülmektedir. 

Olayı.,ın gelişimi Işçi sınıfının ve tüm çalışanların Kıbrıs'la d. hızlı bır 
bilinçlenme SÜRein. girdiklerini göstermektedir. Bu süreç. işçi sınıfının ve ça· 
Iışanı.,ın anık uyutulamayacağını sergilemektedir. 

KTFO'de işçi sınıfının ve tüm çalışanların gld.r.k blllnçlenmeleri. de· 
mokrasinin ve özgUrlüklerin korunmasının gar.ntisi oı.caktır. Işçi sınıfının ör· 
gütIU ve bilinçli rriicadelesi. Kıbrıs'ta faşizmi mutlaka yenılgiy. uAralacak. 
.ynı za ..... nd. Kıbrıs'a g.rçek bir barışı da getlr.cektir. 

deki MC iködanndan aldıklan desteltln 
de payı vardır. Bu tırmanışın temel ne
deni, sorunuzda da" belirtildiRI gibi. sınıf 
sendikacıIıA:ının güçlenmesi. emekçile
rin hızla billnçlenerek sömürüye karşı 
çıkmalandır. 

Kapitalizmi seçen uluslarda, sermaye 
birikiminin özellikle Ilk aşamalannda 
yoRun sömürü ve yüksek karlann biri· 
kimi hızlandırıcı nitellltl bilinmektedir. 
Kıbrıs Türk Federe Devleti de bugün 
böyle bir aşamadadır. UBP'nin uygula· 
dıRı enfiasyonist politikanın amacı da 
budur. 

Bu politikanın sonucunda ülkemizde 
1974·1977 yıllan arasında enflasyon 
hızı % 160'1 aşmıştır. Sermaye kesimi 
bir yandan enflasyonu ve sömürüyü hız
landırırken, diRer yandan vergı baRışık· 
hRı ile de adeta taltlf edilmektedir. Bu 
politika sonucundadır kl Kıbrıs'ta bır 
gecede milyoner olan insanıar vardır. 

Enflasyona, kaçakçdlRa, vurguna. 
karaborsaya ve sömürüye dayanan poli
tika sonucunda bir yandan da emekçi 
keslmier giderek blUnçlenmekte. sınıf 
sendikacıiıRı güç kazanmaktadız. Işte, 
sermaye sımfının önüne dikilen engelle
ri temizlemek, emekçilerden yükselen 
sesleri bastırmak ıçın. egemen çevreler 
tırmanışı hızlandırmaşlardır. Iık önlem 
olarak da kamu görevlllerinl sendlkalan 
ile bırlıkte susturmak amacıyla açıkça 
faşist nitellktekl "kamu görevlileri yasa 
tasansı" m meclise sunmuşlardtr. 

* Devlet matbalUl grerA KTFD 'de 
bugiine dek göriilen en uzun, en bOfarıll 
grev oldu. Grellin temelindeki neden ne
dir' Çözüm niçin 54Ilanamamaktodır' 

'o Tüm baskıları, tutuklamaIara kar
şın grev başan Ile sürmektedir. Aynca 
bu grev, çalışanlar lle sermaye ve ege
men çevreler arasındaki çellşklyl en 
açık biçimde sergileınesi açısından da 
önem taşımaktadız. 

Devlet matbaası sorunu, sermaye ta
rafından bııınçll olarak ve yapay bır bl· 
çlmde yaratılmıştır. Bunda perde arka· 
sı birtakım oyunlar da söz konusudur. 
önce ortadaki sorunu özetlemeye Çalı
şayım. Matbaadaki Işçiler üç yıldan bu 
yana ,tatüsüı ve güvencesiz olarak ÇalıŞ' 
tırılmaktadır. istedikleri de 1978 bütçe· 
sine gerekli ödeneklerın konulmasıyla 
bır güvenceye. bır statüye kavuşmaktır. 

Perde arkasındaki oyuna gellnce:Dev. 
let matbaası kurulmadan önce, devletin 
tiim kırtasiye Işleri birkaç özel matbaa· 
da yapdıyordu. özel matbaalara, devlet 
bütçesinden her yıl milyonlar akıtılıyor· 
du. Bu. özel matbaalar ıçın önemlı bır 

gelır kaynaRı oıuşturuyordu. 
Devlet matbaasının kurulması, bu 

kaynaRı kurutmuştur. Kuruyan kayna· 
em canlandırılması, devlet matbaasının 
etkiniiRinin azaltılmasına baRhdız. Işte 
bUDU saelamak amacıyla. ticaret odası
nın eski genel sekreteri, bugünün Maliye 
Bakanı Tarısel Fikri bütçeye gerekli öde· 
neti koymamak suretiyle sorunu yarat
mış. bugünkü boyutlanna ulaştırmıştır. 
Bu politika ilk meyvesini vermiş, Devlet 
Matbaasında sayfası 180 TL.ye basdan 
resmi gazete özel bir matbaayı sayfası 
500 TL.ye ihale edilmişlir. 

• Emperyalist güçler Ortada'u 'daki 
çıkarlarını sürdürebilmek için bugüne 
dek Kıbru'ı ''batmaz bir uçak gemili" 
gibi kullanmlflardır. Bunu JOllamalt için 
de her iki toplumu liirekli olaralt birbir
leri ile çalıştırmışlardır. BIJ6Ünltü Itoşu'
larda ayru politikayı ıürdürmek olanakh 
mı? Yani yeni çatışmalar 'öz konıuu 
mu? 

tt Yer yer küçük çaplı çatışmalar 
bundan sonra da çıkabilir. Ancak bunla· 
nn önemli ve büyük çapta olacaıını 
sanrnıyorum. 1974 yılında oluşan yeni 
denge buna olanak vermeyecektir. Bu 
oluşum sonucunda emperyallzm Orta
doRu'daki dengeyi korumak ıçın yeni 
yöntemler uygulayacaktır. 

Kanımca bu yöntemlerden en önem
LISI Ada toplumlarının tiim ekonomileri· 
ni kendilerine daha ,ıkı baRlarla baRla· 
mak olacaktır. Bunun ıçın gereklı koşul· 
lar da hazırlanmıştır. BlUndiRI gibi, 
1974 'den önce Türk toplumunun geUş· 
miş bir sanayisi, turizmi ve ticareti yok
tu. Rum kesiminde Ise durum böyle de· 
RlldI. Gelişmiş bır sanayı, tıcaret ve tu· 
rizm Ile bu kesim emperyallzme baAımlı 
idI. Oysa bugün, tıcaret kesiminde Türk 
kesiminde de sermaye blrlklml artrnışbr. 
Şimdi bu birikimin sanayı kesimine akı· 
tılnıasına sıra gelmiştir ve onun sancılan 
çekllmektedlr. Rumiardan ele geçirilen 
sanayı tesislerini de eklersek, sanayinin 
harekete geçebilmesi ıçın gerekU potan· 
slyelln ver olduRu göriUür. Işte bu aşa· 
mada yabancı sermayenin teşviki günde
me getırıımışlır. Böylece KTFO'de dışa 
baRımiı ıoontalcı nitelikte bır sanayı 
gelişecek. emperyalizmle baRlar peklşe· 
cekllr. KTFD ekonomısı d" Rum kesl· 
mınin ekonomisi gıbı bır nltellk kazana· 
caktır. Bunlann yanısıra KTFO'de "ser· 
best bölgeler"ln kurulması d. gündeme 
getirilmiştir. 

Emperyalizmin OrtadoAu ve Kıbrıs' 
takl dengeyi bundan böyle bu baelar 
aracılıaı Ile sürdüreceelni sanıyorum. • 
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Kı BRıS'TA B 
Kıbrıs sorunu bUlÜn dünyı kamuoyunun dıkkat· 

lerini yenJden Uzerine topladı. Çeyrek yIlzyılı ışkın 
bır _r uluslaruuı bır sorunun merke:tlııl oluştu· 
ran Kıbrıs Ada6lD1D tarihini çıeımrzm genel gelişme 
doerultulUndan ayınnlk mUınkUn degııdlr. Kıbns 
aduının goleoeelnl de yine kuşkusuz çaj!ımrzm genel 
gelişme dogNltu", bellrleyecektlr. 

Emperyallzmln IÖmilrge sisteminin çökUşU Ile y� 
ne emperyalizmin Dotu Akdenız'de ve Ortadogu'da 
yenl bır denge yanıtmı glrişlmleri, Kıbrıs sorununun 
doeup geU,meslndekl lld temel olgudur. Birind Dün· 
ya Savaşı sıruında topraklarını LIIıak ottlgı Kıbns'ı 
Lozan antlaşmasyla hukuken de kendisine haglayan 
Ingiliz emperyallzm� IÖmillgecW:e karlı Ada'nın her 
lld toplumunda da gelişen hareketleri Ikincı Dünyı 
Savaşı'na kadar şıddet yöntemlerlyle b&Stınnagl ç. 
bştL Ingiliz emperyıllz� Kıbrıs'tIk! .ntl.JÖmUrgecl 
hareketin Ikincı Dünya S.vaşl'ndUI soıııakl yükaeUşl. 
nl, bu kez Ada'dakl Türk ve Rum toplumlarmı blrblrl
ne düşürerek durdurmayı glriştl. Ada'dakI Türk ve 
Rum buıjuva çevrelerinin bagansızlık bareketlnl ken· 
dl sınıfsal çıkarlarmın çerçevesl Içine bapaetme glri
şimleri, ingiliz emperylUzmlnln plıuılarmı uygulay. 
bilmesi için e!verişU ortamı yarattL 

Ada'nm Rum keslmlnd • ...ıusal harekette etiln 
dunıma geçen Rum buıjuvozlsi. Iııglltere'ye karşı JÜr. 
düriüen mücadelede Yuıııuıı.tan'm dest.etlnden ve mil
dabaleslnden güç almaya çalışıyordu. Bu çaba, Enosla 
!ikrinlıı kaynagnu oluşturdu ve Yunanistan 'ı Kıbrıs 
&OlUnunu.n "taıa!ı" ballne getird!. Buna karşılık Adı' 
daki egomen Türk çevreleri l!e kendl konumlannı Tür· 
klye'ye dayanarak koruma çalıamıa glrdiler. Ancak. 
bu dönemlerde polillkaanı bütünüyle NATO'ya göre 
ayaılamaya başlayan Türldye, Kıbrıs'tald egomeııJIgl· 
nl liirdürmeye çalışan 1�1İıJ'"'y. destek olmak ama· 
cıyla, Kıbrıs sorununu "",\!teIlL'nIn bir Iç sorunu" 
olarak yorumluyor ve SCXUILti henüz taraf çıkmıyordu. 

KIBRIS SORUNU ULUSLARARASI BOYUT 
KAZANıYOR 

Kıbrıs'm Rum keslmlndeld ulusal bareket 1955' 
e dogru sIlahh blr nlteUk aldı. Bunun Uzerine Kıbru 
"""nunu uluslaruuı düzeye çıkarma girişimlerini 
yoeunlaştıruı Ywıaıılstaıı, birkaç başvurudan sonra 
konuyu BM'nln gündemine lOkmayı başardı. Ingiliz 
emperyalizmi .... Kıbrıs &orununun kaçınılmaz olarak 
uhulaıaıuı bır boyut _.gmı görerek. sorunun 
çözümündeld inIsIyıtl!inl IÜrdllzmek amacıyla TÜrkI· 
ye'yI devreye sokmı ve sorunun taralIarmdan biri ba· 
tine getirme yohınu seçti. NATO kanalıyla Kıbrıs bu· 
nalımmm Içine sokulan Türkıye, önce Ada 'om kendl 
yönetlmlne sokulması. daha sonra Ise Yunıuıl5tan ve 
Tiirldye aıuuıda "takslm"l tezlerinı ortayı attL Kıb· 
rıs IOl\1DUOUO NATO çerçevesi içinde çözümlenmelli 
amacıyla !ng!ilz BaşblkAnı Mc Millan t.am!Uldan orta· 
yı atılan ve Ada'da üçlü bır yönetimin kurulm ...... 
öngören planın uygulanamayacagı ortaya çıkınca so

'run yenlden BM gündemine glrdl. 
Bunabmıo yeniden BM çerçevesi Içine girmesi 

k""ısında NATO 1958'te yenlden Inpıtere. Yunan! .. 
tan ve Tliddye IlIUJnda ambulucuhık glrişlmlerinde 
bulundu. Bu glrişimlerin iOnuCUnda Şubat 1959'da 
üç ülke Londra Konfenına'nda blmraya geldller. 
Londra Konferansı ve bunu izleyen Züriiı anlaşmas 
,onucunda oluşan Kıbrıs Cumhuriyeti 'nln baeımsız. 
ııaı, toprak bütüntügü ve Anayasa düzenl üç devletin 
veayell aUma sokuldu. Anlaşma Ada'daki lng\UZ U .. 
lerinln varııamı da metnılaştırıyordu. 

YENI DöNEMDE YENI SORUNLAR 

Genç Kıbrıs Cumburiyetl çok yönlü ve karmaşık 
iOrunlarla kaqı karşıyıydL Makul", yönetımı, bu 
karmaıııl,ıorunlarm önüne çıkard.gı engeUeri gögu .. 
lemeıinl bilerek, baj!lan1ıazlıRa ve uluslaruuı ba",Ul 
deslA!kleome.ıne dayanan bır politikaya yöneldI. Bu 
poUtlkanm çıkarlarmı tebdlt ettiglnl gören emperyı. 
Uzm. Kıbrıs'ın bagun .. bır devlet olarak ı,leylşlnl 
ellıinle,örmek amacıyla MlkariOl yönetimi taralııı. 
dan önerilen ADAy .. degl,iIditI tlrt"malannı da ba· 
hane ederek, lld toplum aruındalıl çalışmalan kız", 
tırınıyı glrişti. lkı toplum IIlIIiIIIdaki çltışmalar 1963' 
te silahh bır biçime büründü. Uç "prantör" devletin 

MC ue Yunan bakanlan.: Neyi tezgahlıyorla,., 

bu geU,meler üzerine Ada'ya müdahale edebilecekle· 
rini belli etmeleri Uzerine Makarios garanti anlaşmala· 
rmın kaldınlmasmı talep etti. Makarlos'un bu talebi 
ır.""ısında Ingiltere, Kıbrıs'a yenl llkeri birlikler ıö ... 
derip tüm Ada'y. yayılarlk. lld toplum irisındaki ç. 
�ışmalan önleme babanesl .ıır. .... da ÜnJU ''Ye,IIHat.
tı" çlzdl Bunu Ada'ya 15 bın Yunan llkerinln çık. 
nbnu Iıledl F",lst Uder Gmas bu dönemde yenlden 
Kıbrıs'a geldi. Rum ı.ııuı Muba!ız Ordusu oluştu. Tür· 
Idye'nln Ada'ya müdabale glrişlmlerl I .. "Johnson 
mektubu" Ile önlendı. 

Bu ıetişmeler kaçınılmIZ olarak Kıbm IOl'Unu· 
nun bır '1'Iirldye-YunanIstan gerglnligl"ne dönüşme
sine yol açtL Sorunun böyle bır boyut almas� bır 
yandan NATO'nun gflneydogu kanadını zıyı!latıyor. 
dller yandan I .. emperyalizmin iOrunu NATO çerçe
vesi Içine bap .. tme glri,lmIerlnl yoguıılqtınyordu. 
Ancak MakarlOl yönetiminin, sooyallst ülkelerin ve dı· 
ger dünya baIIfÇI güçlerinin deslA!glyle, ıorunun BM 
çerçevelinde gorçek boyutlan ıçınde ele ahnmuı ıçın 
gösterdlgl lwarIı çabalar. emperyalizmin planlarmın 
uzun aırede aolııda kalıııuına neden oldu. 

FAŞIST GÜÇLER SA HNEDE 

Emperyıllzm ve ı,blrllkçlll ımd gflçler. Kıbru' 
ın kaderini elinde tutma ııtrltlmlerlnl. ylne lld tophım 
ara.sıııdald lynlıkIan Iuflartarak JÜrdüımekten VlZgoÇ. 
medller. �"'Ist Geneal Grlvu'm gtzU öıgfltll EOKA.2 
nın başlattıllı kanh olaylar, Ada'da nııen IId yönelı. 

G Ü N E  

min dogmasını .. gbyordu. 1967'de Kıbrıs Geçici 
Türk Yönetimi Ilan edlldl. Bu arada Yunanlstan'daId 
Papandreu Iktldannın ilerici bır göriJnlime salılp olma· 
sı, buıjuva mllliyetçiliglnln etkilerini derin bır biçim· 
de IÜrdÜfen Malwlos yönetiminin. zaman zaman Eno
si' tezlne dogru yalpalamasına neden oluyordu. 

Yunaniatıuı'da lşblrUkçl !aşıst bır cuntanUl ı,ba· 
,ma gelmesi. cunta Ile 'I'IIrlıJye'deld Demirel iktidan 
IDLSIDda 1968'te NATO çevrelerinin denetiminde ye· 
nl görütmelerln başlatılması ıçın uygun bır zemin yı
rattL Ne vir Id, Yunanlstan'dakI !aşlst darbeden 1011-
ra EnoSıS tezine karlı d. kesin bır tavır takman Maka· 
rlos yöııetlm1nln. &orunun BM çerçevesi ıçınde ele 
alınması yönündeld ısrarlı glrişlrolerl, NATO'nunplal> 
iannın uygulanmaıma olanak vermedl. Buna raeme• 
emperyallzmln Ada'yı mUdaha1e glrişlmlerl. ünlü 
"eyruı Vance" planı gıbı çok .. ym önerının ply'" 
yı siirülmeli blçlmlnde 12 Mart 1971'e dek siirdü. 

1970 YlZaıda Kıbfll'ta Temlllcl\er Mecilll .. çim' 
Iednde ilerici güçler bilyilk bır b",an kazandılar. AJ. 
bayıar Cuntası bu geUtme kaqlllOda Makar\oo yö .... 
tlmlne kaqı uvaşmlk ıçın Ada'ya y.nldan General 
Grlvu'ı göndenll. EOKA örgfltüıılln teröriJ. MakaJ\0I 
yönetimine oldugu kadar Türk toplumunı kartı da 
yöneltlle�k, IId toplum ırlandakı ayrı1ıklanD yeııi
den alevleııdlıllmoalne çalıtddL 1972'dl b",latıll. "  

nl,letllmlt toplumlar IlUI löı\lf_lerdo, Rum yö.ti
mlnln batılIlU UoIter dnlet !ezıne kaq� llIı keZ 'IIIıL 



• 
• 
• L G ELI N D I 7  

1977 Ocak ayında Makarlos ve Denktaş arasında 
yapılan ikili görüşme toplumlararası görüşmelerin so· 
nuç alıcı biçimde yeniden başlaması konusunda yeni 
umutlar yarattı. Bu görüşmelerde Türk tarafının Ana
yasa ve toprak konulannda somut önerilerde bulun
ması kararlaştırddı. Ancak Türkiye'deki MC iklidan 
ve gerici Denktaş yönetimi, emperyalizmin planlanna 
uygun olarak, sorunu BM çerçevesinden çıkarabitmek 
amacıyla somut önerilerde bulunmaya yanaşmadı. 
Türkiye ve Yunanistan'da yapılacak seçiml� ve Ma
karos 'un ölüpıü üZerine Kıbrıs Rum yöneti mi nde do
ean boşluk, sorunu 5ÜrÜmcemede bırakma girişimleri 
için elverişli bir ortam yaratıyordu. 

tarafının, merkezi devletin yetkilerinin hiçe Indlrlhll�1 
ve Tüık toprumunun demokratik haklardan soyutlan
dıj!ı "federasyon" tezi ortaya atddı_ 

SAMPSON DARBESI VE 
TüRKIYE'NIN M üDAHALESI 

Faşist güçlerin Enosls taraftarlıj!ı gÖlÜnümü ar
kasında YÜlÜttüklerl terör, 1974'e d�ru d$dan 
do�ya Makarlos yönetimini devinneye yönelen bır 
nitelik kazandL Faşistler giderek KIlise'de de etkin ol
maya başladdar_ Rum kesimbıde yapdması beklenen 
parlamento seçbıderbıbı Enosis lehinde bır halkoyla
masın8 dörüştürülmesini önererek, niyetlerinJ açıkça 
ortaya koydular_ Makarlos yönetimi, cesaretli bır 
adım atarak, EDKA öıgütü mensuplamıın ve Rum 
Milli Muhaf" Ordusu'ndaki Yunan subaylannm smır 
dışı edIlebilece�lni açıklad. Faşistler 15 Temmuz 
1974 'te "Saropson darbesl"ni gerçekleştirdIler_ 

Türkiye, Züıib anIaşmasınm' kendisine verdl� 
"garantörlük" hakkmı gerekçe göstererek Kıbrıs'a 
silahlı müdahalede bulundu. Türkiye'nin Ada'ya aske
ri müdahalesi ve Ada'om toprak bütünl�ünün fiilen 
ortadan kaldırdınası, Londra ve Zürlb anlaşmalarının 
Kıbrıs'm b�ımsızlı�ını güvence altına a1madl�ını, tam 
tersiten bu b�ımsızlı�a kastetti�ni sergileıİıIş oldu. 

BI RLEŞM Iş M ILLETLER'IN 
BARIŞ GI RIşIMLERI 

BM Güvenlik Konseyi 'nin ateş kes ç�rısmdan 
sonra Cenevre'de bır tlçlü Konferans toplanması ka
rarlaştırddı:1lu arada 23 Temmuz'da Albaylar Cuntası 
yerini sivil hükümete terketti. Kıbrıs'ta ise Nikos 
Sampson'un sessiz sedasız istifa etmesinğen sonra Kle
riden Rum yönetiminin başına geçti. Birinci Cenevre 
Konferansı görüşmeleri, Kıbrıs'ta iki özerk toplumun 
varlı�ını protokole ba�layarak sonuçlandı. 8 A�ustos' 
ta Kıbrıs 'tak! iki toplumun temsilcilerinin de katdıno
sıyla toplanan İkinci Cenevre Konferansı, Türkiye'nin, 
Güvenlik Konseyi 'nin Kıbrıs'tak! Türk kuvvetlerinin 
derhal ve tamamen çekilmesini öngören kararma uy
mamakta direnmesi yüzünden, yeni Anayasal statü ko
Dusunda görüşmelere geçilernemesi nedeniyle başarı
sızlı�a u�radı. Türkiye'nin Ada'ya Ikinci askeri müda-
halesi başladı. _ 

BM Genel Kurulu'nun 1 Kasım 1974 tarıh ve 
3212 sayılı kararmda, Kıbrıs'm toprak bütünl�üne, 
egemenli�ine, balımsızlı�ma ve ba�lantlSlZlık siy ... -

"tlni saygı gösterilmesi; her türlü müdahaleden kaçı
ynııması ; Kıbrıs 'ta bulunan tüm yabancı askerlerin 

geri çekilmesi; iki tarafın da göçmenlerle ilgili acil ön-
lender alması ve Kıbrıs'la ilgili tüm girişimlerin ve gö
rüşmelerin BM çerçevesinde gerçekleştirilmesi ongö
riilüyordu. Böylece BM Genel Kurulu, Kıbrıs sorunu
nun birkaç yabancı devletin tek taraflı girişinderi i
çinde ele a1marnaya�ıru, tüm dünlayı ilgilendiren 
uluslararası bır sorun oldu�unu vurguluyordu. 

TOPLUMLAR ARASI GöRüŞMELER NiçiN 
BAŞARıSız KALDı; 

Buna ra�men NATO ve Türkiye Ile Yu�anlstan 
Kıbrıs sorunu tek taraflı girişlmlerle çözümleme niye
tlnden vazgeçmediler. Kıbrıs'la llgiU görüşmeler, soru
nun uluslararası boyutlarmdan soyutlanarak, Kıbrıs 
devl.tlnin Anayasa! !tatüsü üzerindeki tartışmalarla sı
nırlandırdmaya çalışddı. Türk tarafı, Iki bölgeli fede
ral devlet tezini dünya kamuoyuna empoze edebilmek 
amacıyla 13 Şubat 1975 'te "Kıbrıs Türk Federe Dev
leti" adı altında bır oldu-bitti yaratma girişindnde bu
lundu. BM Güvenlik Konseyi, 12 Mart 1975 tarihli 
367 sayılı karanyla, KTFD 'nın kurulmasmı tek taraflı 
bır girişim olarak kmadı. Konsey'In karan uyarınca 
28 Nısan 1975'te VIyana 'da toplundar arası görüşme
ler başladı. 

Toplundararası görüşmeler, NATO çevrelerinın 
Kıbrıs'm Içişlerine müdahale girişinderi yüzünden so
nuçsuz kaldı. BM <knel Kurulu 'nun bunun üzerine a1-
dıRı 20 Kasım 1975 tarihli 3395 saydı kararmda, Kıb
rıs sorununa her türlü dış müdahaleden kaçınıim ... 
Isteniyor; göçmenlerin evlerine dönebllmelerl lçln adı 
önlemlerin a1mmasınl ve Türklye'nin Ada'nın nüfus 
ylpııını deRlştlrme girişinderinin durdurulınaaını ta-

le;> ediyordu. Türk tarafmm BM kararlarma uymaya 
yanaşmaması yüıünden toplumlararası görüşmeler 
uzun süre askıya alındı. 

Topluınlararas<görüşmeler 17 Şubat 1976 'da BM 
<knellSekreleri'ningirlşimlyle yeniden başlıyordu. Bu 
görüşmelerde Rum tarafını temsU eden Klerides, yet
ldsiz olarak ıTürk tarafına yeni ödünler sunma konu
sunda gizli olUak söz verecek, bu durumun açıea çık.
ması ve Makarlos yönetiminin Klerides'in vaadetti� 
ödünlere yanaşmaması yüzünden Klerides bütün gö
reVıerlnden ahnacaktı. Böylece, taraflar arasmdaki gö
rüşmelerde somut adımlar atılarnamasının temel nede
ninin, emperyalizmin bu görüşmeleri el altından. yön
lendirme çabalan oldu�u ortaya çıkmış oıuyordu. 

Kıbns sorununun BM çerçevesi dışında çözüm
lenmesinin olanaksııJ.ıeının apaçık ortaya çıkması, 
bugün1erde Kıbrıs sorununu yeniden güncelleştirmiş 
gözükmektedir. Bütün dünyadaki ilerici ve banştan 
yana güçler, Kıbrıs'ın baeımsızlıeının, egemenlie;nin, 
toprak bütünliil!ünün ve ba�lantlSızlı�mın bekçisi ol
maya bundan sonra da devam edeceklerdir. 

Sahte barış umutları yaratılmamalıdır 

• 
<kçlillmIz hafta lçbıde Ankara' 

da Kıbrıs sorunu üzerinde y<>eun 
görüşmeler yapddı. Hükümetin gü
venoyu almasmdan hemen SODla 
Ankara'ya gelen R. Denktaş ve N. 
Konuk Ile Başbakan Ecevit ve -dl�er 
hükümet yetkiıııerl arasında yapdan 
görüşmelerden sonra, Kıbrıs sorunu
nun çözümü için önümüzdeki aylar
da Türk tarafıncasunulacak öneriler
le ilgili haberler basında yer aldL Bu 
haberlere göre, Denktaş yönetind 
tarafından Anayasa ve toprak konu
laruıda hazıılanmış olan önerilerin 
pekç�u üzerınde Ecevit hüküme
tlyle görüş blrlijl sallandL Di�er 
konularda da hükümetin görüşleri 
Denktaş tarafmdan benimsend! ve 
planın anahatları kesinleşti. 

Kıbrıs'ta yakın zamanda yeniden 
başlamaa beklenen toplumlararası 
görüşmelere Türk tarafınm bu kez 
önemli konularda somut önertlerle 
gitmeye hazırlanCıljt� bu önerılerın 
Ise Ecevit hükümetinin güvenoyu al
masmdan sonra keslnleş�1 belli 
obnuştu. önceki hafta Ankara, Lef
koşe ve Atina'yı ziyaret eden BM 
<knel Sekreteri K. Waldhelm, bu Iz
lenimlere dayanarak Kıbrıs sorunu
nun çözümUnde her zamankinden 
daha iyimser oldu�unu açıklamıştL 
Ecevit, W.ldhelm'la görüşmeleri sı
rallOda, Türkiye hükümetlnbı de, 
toplundarara .. görüşmelerin sonuç 
alabilecek durumda I .. başlamasın
dan yana oldulunu, bunun lçbı "ge
rekB girlşbıderde bulunmaya hazır
landılmı" açıklamıştı. Ecevit'In bu 
açıklam ... , Türk tarafmm, bugüne 
kadaıl<l tutumunun akslne,KıbrlS'ta 
adlı bır barış lçbı gereklı ortamı ya
ratan, gerek Kıbrıs'tald taranar ge-

rekııe Kıbrıs'la Ilgili tüm dünya ka
muoyu tarafmdan kabul edilebile
cek, uluslararası hukukun temel il
kelerlyle ve özellikle de BM kararla
rayla uyum içinde önerilerle, soru
nun çözümüne destek olabileceli 
biçiminde yorumlanabilitdi. 

Fakat, Ankara'daki görüşmeler 
sırasmda üzerinde görüş birli�ine va
rddıj!ı bildirilen öneriler ya da "ba
rış planı" , yukardaki iyimser yorum
la tahan tabana zıt bır gelişmeyi or
taya koymaktadır. Bu öneriler hak
kında elde edilen bilgiler, hazırlanan 
planmı Kıbrıs'm parçalanmasmı ve 
yabancı devletlerin Kıbrıs üzerinde
ki hegemonyaanı meşrulaştlmlaya 
yönelik oldulunu göstennektedlr_ 

Kıbrıs'ta oluşturulması önerilen 
federal devletin merkezi organları. 
nın yetkileri konusundaki öneriler, 
bu yetkileri göstermelik bır düzeye 
indirgemektedir. Bu organlann bile
şiminde ve karar mekanizmalaruıda 
Türk ve R um tarafları arasmda gö
zetllmeye çalışıldı�ı anlaşdan "eşit
lik" anlayış� federe devletler tari
hinde rastlanmamış ve bu organla
rın Işleyişini pratikte olanaksız hale 
getlrecej!1 belli olan bır anlayıştır. 
Yetkileri sadece " koordinasyon" I. 
smırlanan federal hükümetin her IId 
taraftan eşıt sayıda bakandan oluş
ması şart� her Ikl tarafm kendi ya
salarm .. oeçibıdş IId meclisin ortak 
toplantısından meydana gelen bır 
federal meCııs önerisi ve benzerı dl
�er önlemler, federal devletin etldn
li�lni hiçe bıdlnneye dönUk oldulu 
anlaşdan anlayışın ülÜnUdür. 

Daha önemllsl, Türk tarafınca 
önerUecej!1 bildirilen plana göre, 
Kıbrıs'm b�onslZlljt� baııantısızı> 
i� egemenUli ve toprak bütünlUlU 

ökçlOı-Valdheim: Iyimsertik mi? 

Türkiye ve Yunanıston tarafmdan 
garanti edilecektir. Türkıye Ile Yu
nanistan bu amaçla "ortak" hareket 
edecekler ve "garantiyi slrnııeleye
cek birer askeri varlık" tesis edecek
lerdir. 

Bu öneriler, KinlS'ın ballmmh. 
�DlI, hallantlSlz!ılml, egemenlijinl 
ve toprak bütünlülünü tamamen or
tadan kaldıracak nitellktedlr_ Böyle
ce Kıbrıs'ın gelecej!i Türkiye ile Yu
nanlstan'ın bir "iç" sorunu haline 
getirilmekte ve NATO'nun Kıbrıs 
üzerındekı egemenU�1 meşrulaştırd
maktadır. Kıbrıs'ın ballantısızlıtı
nın garantisinin, ikisi de NATO blo
kunun üyesi olan Türkiye ve Yuna
nistan eliyle sallanabllecej!lne, bir
kaç fanatik soluk savaş hayranı dı
şmda dünyada tek bir kişiyi lnan
dırmak mUmkün deRiıdır. Türkiye 
ve Yunanistan'm Ada'da bırer aske
ri üs bulundunnaları önerisi ise, Kıb
r!S'taki NATO lşgaUnl meşrulaştır
ma çabasından başka anlam taşanı
maktadır. 

Bu planı hazırlayan ya da onay
layanlarm, söz konu&U önerilerin, 
toplumlarara .. görüşmeleri "sonuç 
alabilecek blçbnde", yanı Rum ta
rafmm da maaya oturmasını saIlı
yacak biçimde başiatmlSIna olanak 
olmadll'mı hesaplarnunaları müm
kün dellldlr_ Bu durumda, Kıbrıs'ta 
ciddi buışçı adanıar atdabllecell 
Izlenimini yaratacak bu planı öne 
&ürenlerın, gerçekte sadece bırışÇI 
gözükerek uluslararası kamuoyunu 
etkilemeyi amaçladıkla ... sonucuna 
varmak eerekecekllr. Sahte buış 
umutlarının uluslararası politikada 
geçer akçe olmaktan çoktan Çıktljtı 
unutulmamalıdır. 

• 



evalüasyon şampiyonları ve TiP 
loda oldu; ak�lanna eslyor uada bır 

TlP'e küfrediyorlar. HIç ilgisiz Idmseler, 
hiç ilgisiz yerlerde. Banka ve Ekonomik 
Vorumlar diye bır dergi vu. Ayda bır Çı' 
kar ve faşizmin ekonomık poUdkasınm 
kuramsal temellert konusunda ilginç 
öneriler ileri sürer. Kemal Kurdaş adında 
ODTO Rektörlügü ve MaUye Bakanıııı 
yapmış bir şalı .. var. Çeşitll olanakları 
kullananık lşblrUkçlUk ıçın hlzmeııerini 
sunmaktan geri durmaz. Arada bır Ban· 
ka ve Ekonomik Yorumlar'dı yazar. 

Aralık 1917 Ayısında "Devalüasyon 
ve Gellr Daa�ınu" adlı bir yazıda de .. · 
liiasyonun 'erdemlerinden' uzun UZU.D 
söz ediyor; 32 sayr. dolusu. EdebIUr, 
kendı bileceti bir Iş. Gel gör Id, aklına 
esmiş 29. sayfasıoda dayanunaınış, ay. 
DeD şöyle dlyor: "DevalUuyonuD enllas
yon yaratbgı Iddiası döviz tüketen sek· 
törce, özellikle Işçi ve memur kesimin! 
ürkııımek ıçın kullarulır. Sendikalar bat· 
ta sol partilerin bile bu Iddiaya ,ık sık 
kap�dıklan gözlenmektedir. örnek ola· 
rak 1917 Hazıran seçimlerinde TIP'si 
devalUuyonu bır kapltaUst oyunu olarak 
gösterip ışçi kesiminin devalUuyoDl şld· 
detle dlreneceglni Uan etmiştir. Bu ör· 
nek 1Urldye'de poUtikarun ekonomık 
konularda naW bir kör dögüşU, bUgi· 
slzUk ve yuttunnaca ıçınde oldugunu 
açıkça göstermektedir." 

Genel Kurul: Gerçelrçi •• r duyuldu 

Neyin açıkça göııterilmekte oldugu 
bır yana, Idmln neyi bilgisizce yuttur· 
maya Çabaladılı, seçUen sözcüklerde 
kendIsini ortaya koyuyor. Işçi sıru!ı 
demeye bUe dIU varamayanların, konu· 
lan dı.şınd., politika konusunda yazma
maları gereldyor. TıPın seçImlerde ne 
dedll!1n1 de, neleri duyurduRunu da Iyi 
okumalan gerekiyor. Devalüasyon bir 
kapitalist oyunu detlldlr. 'Oyun' diye, 
bir ölçüde bile ol .. gizU kapaklı yuttu· 
rulmak Istenllen girişImiere denir. Ithal 
edılen mallann fiyatlarını apaç'k yük. 
.. Itmek oyun del!1ldlr, doRrudan ,eçIm 
koşullarına saldmdır. 

DevalUuyonun enflasyonun nedeni 
olanuyacaQ1 da çok dldakdk bir bIçim· 
de açıklaruyor. Ithalat, mıııı ,eUrtn hiç· 
bir zaman % 12 'slnl geçmemı,. % 60 1ık 
bir devalUuyon bütün maUyetlere aynen 
y....... bile Ayatıara etldsl (% 12 x 
% 60 =) % 7.2'yI aşmazıruş. Hele, blç 
devalüasyon yap�madlRı zamanlarda bl· 
le fiyatlar % 2O'den fazla artarmJş Id, bu 
nedenle enOasyon devalüasyondan ba· 
RımslZll1lŞ ••. 

Neresinden başlamalı. MaIIyetlerıe O· 
yatların karıştmldıemdan mı7 Kır m";, 
diye bir kavnm ve uygulama bulundu· 
Rundan ını7 Kendisi ı\bl bwjuva Iktlsaı. 
ç�annın çok Iyi bilmesi gereken neden· 
sonuç lUşld.ınden ml7 

Tabandan yükselen sesler 
Ankara Demiryolu Itçiltri Sendika.aJ'nın 18. olalan Itoftlr"' geçtilirniz 

ha(t4 lçind., A nlıurcı 'da 7Tirk·l, clonunda yapıldL 
Konrge. bir bakıma cn yöneticilerin eUnde oyuncak ol4n .ndikalerın 

tipi" öztlUklerini de ytJn.lrtıyort!u: Bir yanda ka.farlanmlf, cambaz/ıkta ulta· 
lafm" &ın yöneticiler. bir yanda bilinçliz i.çikr, diler yand4 da gerçeklci 
,örmeye başbyan, .ını( bilincine ulofan ifçi�r. 

Konpeye DYP·I, Başkanı Şuafettin AAo:oua do katıldı ve bir honUfma 
yaptı AAo:oua kürtiiye çakcrbn .. lancıolU de14derln ve d;n�yic:i/erin toplu 
holde etonu terketmeleri, tuıohı açlRo çıkon «iM. i,çl üderlen',.,. kartı gide· 
rtl, artan tepkilerinin bir göltDfeli idL 

A kouo. yaptılı ltonUfmodo. itçileri uyutmanm biltfin ince yöntemlerini 
""Iiledi Sözletme imzalandllı halde farkların olınmomGllndan dolan tepidIe· 
ri yumutatmak için "K1T'luin durumunun kötü oldu'unu., bunu do anlayıııa 
kar,ılomolı ,. ... kli#inl .. bdTtti. 

Akova'da holt alırıtrnUI gibi bir kovrom gelişmemitH hiç. I.çıleri dÜfün· 
dilRü de yoktu. I,çikrin devletten aLa.coklı olmOllnın tek mahzurunu ,öyle 
izah ediyordu: "Dev�t borçlu olu,.." devletin otorite'; Iwlmaz, futlu de ° 
zaman devlete iıyan eduler. Bunu 6nkmelt ,ertitir. " 

Fed6'06)lon başironı itten atılmalar 1tcrtııında «ndikanın kılmı kıprdot
momClın, da ha"" ,öıtumeye çOllfıyordu. AJıoua. i,ten atılanJcuın hokh ge
reltçelerlt. ve yerinde ltararlarla if ten atıldıklarını ,ölıiinii gere ,ne fÖyltyebi· 
Uyordu kürrüden. Suçlu ohrok, i,len atılan i,çileri görteriyordu. 

Sarı Itncükocdılın bu ibre1 verici numurwlDinin yanı .ıra. bir bDlka de· 
�ge de IÖZ alorok, uzun uzun kapitalilt iillrekri övdii Bu iil lıeÜ!rdf tOrun kaı
momlftı, htrkeı nfah uc mutluluk içindeydi 

Tüm.ı, bato'ınela debeknen ıendiluınU1 gene.l hurulundD hiç "Uf"UIUZ 
bütün «ller ,atlo" ue olumlUZ delildi. En azrı .ndiltada dahi göz�nen bir ol· 
gu. bu tendihado do görülüyordu. Tabandah; bilinylenme. durdurulomıyordu. 
Söz olon bazı deıı,eler. ieçi ,ulffrrun It,;n; bu kOflllTededfduyurdular. Türlt· 
ı,';n izUdig; poütilıayı y.den yere uurdular, bu,;uvaıJnin Itndilral hareket 
tutrindeki oyunbrma karşı mücadele etleer"'erini hoy/nrdılar. 

Arık"", o.".."olu l,çikri Sendl,"", ko".. .. , be/iri 6 .. mü ",nuç""" , 
hrmedi. ama tabanda"! bilinçl�nmf:')li ."tlemui. crı «ndlkocü&llll dlifünce
lu; ve uyanlfl uzun ıiire frUlkyemeyeulini ,Bilermr. oçııındon llIinç bir 
Iro,."., oldu. 
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% 7.2 artacak olan malıyetlerdir, ve 
bütün maliyetlere yanstmama gibI birşey 
olamaz. Maliyetler % 7.2 artana, fiyatlar 
en az % 2511k bır kir m";ı lle (% 7.2 x 
% 125 =) % 91uk bır hlZla artar. Enf· 
lasyon da fiyat uttŞıdır, maUyet artışı 
deRiI. Devalüasyon yap�madlRı zaman· 
larda Oyatların artması Illi arasında lUş· 

kı bUlunmadıgını degıı, yolnızca Oyalla. 
M devalüasyon yap�dıgı zaman daha 
hızlı artacaRml gÖlterir. 

Söylenebilecek olanlu çok. Kendı 
'uzmanlık alanlannda' yetenekleri sımrlı 
klınaelerin, uzmanlık a1an1an dı,ına çık. 
munalan gereldyor. 

TMMOB entaat Mühendisieri Odası 

Enerji üretiminin 

her aşamasında 
dışa bağımllllğa 
son verilmelidir 

Türkıye Mımar ve MUlıendll Odalan 
Bırlıtl (TMMOB) .. baalı Inşaat MU· 
bendl,lerı Odası Başkanı Hasan Taşan, 
LS Ocak ı:ünü Anlwa 'da yapbRı bir ba· 
sm toplımtlSmda enerjl aluunda Türld· 
ye'nIn kuşıkarşıya bulunduRu temel ıo· 
runian dile get:lrınlştlr. 

Taşan, basıo toplımtwnda enerjl ala· 
nında dışa baaıınl�ıktan yalnızca bam· 
madde açısından baRunlllıRın anlaş�dı· 
Rını. oysa bu baaıml�ııın projelendlr· 
me, Inşaat gıbı çeşitli aşamalarda da söz 
konusu olduRunu belirtmişUr. 

Inşaat hfıihendlsleri Odası Başkanı 
Taşan dalıa ",on çeşitU eneıjl üretım 
kaynaklanru teker teker ele alarak bun· 
\ann dl4l baRımlıIıı, körükleme yönü 
açısından bir deRerlendlrmeslnl yapımş· 
tır. Hammadde açwndan bütünü Ile öz 
kaynaklara dayanan hldroUk e .. ıjl üre· 
timlnde bir geÜ4ınenln olmadılımı ra· 
kamlar vererek açıklayan Taşan, termlk 
enerjl üretımı konusunda da şu görüşle· 
re yer vermiştir: 

"Termlk eneıjl üretı ını i.. orarual 
olarak durumunu korumakta, bltta ller· 
lemektedir. Ancak termik eneıjl ıçınde 
akaryakıtın onnı gittikçe aaırlık kazan· 
maktadır. Akaryakıhn önemlı bölÜmliy. 
le Ilhalata dayanması ve dünya çapında· 
id petrol 6yah artl,larının gittikçe artan 
ınlktarlarda yabanct paraya Ihdyaç gös
termesi, mevcut eneıjl duboRazlarmdan 
blrW oluşturmaktadır." 

Taşan daha soon enerjl üretimlnın 
'LI> 34.4 "ünün Itbal malı petrole, 'LI> 26.5' 
ının Unyll ve t&şkömilre, 'LI> 37.S'lnln ı.e 
lU kaynaklanna dayandlRml açıklamış· 
lır. 

Hammadde olarak bUtünU Ile yeril 
olım h1droUk enerjl üretiminin mevaıt 
ve I... haUnde olım teıIıIerle birlikte 
potanslyeUn ancak 'LI> 20'slnln degerien. 
dirilmesi sonuaınu verdiRIni belirten Ta. 
,an böylelikle mevcul potansiyelin 'LI> 80' 
Inden yuarl.arulmamakta olduRunu vur· 
gulamıştır. 

Taşan, kaynak olarak bütünü Ile ulu· 
sal olım hldroUk eneıjl üretımınde, dlRer 
If_da dı,a baaunltlıRın IÖZ konulU 
olduRunu belirte .. k, 'u görüşlere yer 
verml,Ur: 

"Kaynak olarak tümliyle ulu .. 1 olım 
hldroUk enerjı üreUmlmiz! gerçekle,dr. 
mek Uzere yap�an proje ve In,aal 1'1 .. 
dnde tamamen ulusal Imkanlardan ya. 
rarianıldııın. lÖylemek, yazık Id, ola· 
nakswlır. HJdroelektrik .ntnllerin ve 
11&111 yapımların !iimüyı. ulu.1 kaynak. 
lara dayalı olarak gerçekle,UrtI.bllmesl 
'IÇınltte belkl ıWınkün dottldl. Fakat 

bu yönde tutarlı bir gell.menln RÖrül· 
meylşi Uzedne, önemle etllmeml .. ge. 
rekmektedlr." 

Inşaat MUlıendlsled Odası Başkant 
Tqan, mevcut bazı önemli santrallerin 
dökümünü yaparak, bunların Proje Va· 
pımı, Inşaat Vapımı ve Elektromekanlk 
Donatım Temini aç�umdan ne ölçilde 
dış kaynaklı oldukjan Uzednde durmuş. 
tur. Taşan, açıklamalarını şöyle sürdür· 
müştür: 

''Veriler göstermektedir Id, \ilkemir· 
de bugün bir hidroelektrik santralın ba· 
raj ve Ilgili tesisleri Ile blrUkte malıyet!· 
nin % 33'U doRrudan yabancı kaynak· 
larıa yapdmaktadır. Iç kaynaklara da· 
yalı görülen % 67'Uk bölümün ı.e yapı' 
lan araşbrmalara göre yaklaşık 'LI> 45 'I, 
yw toplam Içinde 'li> 30 kadan dOlaylı 
olarak yabancı para gerektiren Iş maJd· 
neleri ve akaryakrt gibi araç ve gereçle
re aynlmaktadır. Sonuç olarak hıdro· 
elektrik eneıjl teıIıIerinln kurulması 'LI> 
63 civarında dışa baaıml. durumdadır." 

Oda Başkanı Ta,an, konuşmasının 
son bölümünde Jışa baaıml�IRı önieyl· 
ci tedbirler Uzerinde durmuştur. Bu çer· 
çevede yap�an önedler ııra,mda üreti· 
min bütün aşamalannda yerU kaynakla· 
ra döninmesi, daRmık bllglled bUtünleş· 
tirecek bir Devlet Proje 011.1 'nin kurul· 
ması ve Ibalelerde yabancı ortaklık mec· 
budyetinin kaldınlmast gıbı önlemler 
bulunmaktadır. 

Pototlllyelden )'GI"'IU'kn�o' mu' 

--------------------- -----
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Yardımlor kime gitti, 

Barolar Birliği: N ereye gelindi? 
ERŞEN SANSAL 

Türkiye Barolar Birliji (T.B.B.)nin sonWlCU gen.1 kurulu, 12-14 Ocak 
taılhlerinde Ankara'da toplandL Bu, Birlijin ll. g.nel kurulu. 

T_B.B., 1969 yılında çıkarılan Avukathk Kanunu il. kuru1du. Avukathk 
mesleRinin ült düzeyde bütünl.şmiş bir örgütünün bulunmayışDlDl yarattıgı 
gereksinme ve asıl 1960-1970 arasının hukuk düşünce ve anlayışDıa kazandır
dıtı boyutlar, T.B.B'nin kurulması ned.nlerlni oluşturdu. Esa..,n kamu kuru
mu nltellRindeki meslek kuru1uşları, daha 1961 Anayasası Il. öngörülmiiş bu
lunmaktaydL 

Gerç.kten de bugün T.B.B, avukatlık mesleRinin en Ult kuruluşudur. 
Ancak Birllk, yalnızca avukathk meslelinin bir örgütü olmaktan Ibaret sayıl
mamahdır. Birlik aynı zamanda ülk.mizd.ki uygulama alanındaki hukukun 
g.llşm. d�rultusunda yönl.ndirilmesln. katkıda bulunan bir hukuk kurulu
şudur. Yanl T.B.B., bir yandan m.sı.ki bir kitl. öıgütü, öbür yandan pratik ve 
bilimael hukuk çalışmalan yapan bir hukuk kuruluşudur. Birlik, bu Işlev ve 
niteliklerini kuruldu tu tarihten b.rI k<rumakia ve sürdUregelm.ktedir. 

As1mda bugün, T.B.B'nin kamuoyunda etkin yerleri bulunan öteki mes
lek kuru1uŞlarl ya da kitle örgütlerin. nazaran Wke çıkaılıırma v. g.neld.ki de
mokrasi mücadelesine yaklaşan bir tutum gölterdiQl söylenemez. Gerek Birll
Rin yapısı ve yönetimi, gerekse meslelln özellikleri, bu kuruluşun demokrasi 
mücadelesinde bulurunasa gereken yeri almasına maalesef olumlu bir ortam ya
ratmamıştır. Bunda Avukatlık Kanunu'nun getirdlA! kıSltlamalarDl da payı bü' 
yük olmuştur. Ancak yasal sınırlamalarm, yalnız Avukathk Kanunu için söz 
konusu olduau, öteki mesl.k ve kitle örgütl.r1 için varlt olmadıgı elb.tte söy
len.mez. Bununla birlikte, 8 yıllık g.Uşme çizgisi içinde BirUQln kendisini de
vamlı yeniledili, devamlı aşama göstererek daha Ilerid, daha demokrat bir tu
tum Izledieı d. gözd.n kaçmamaktadır_ 

Birlilin bu çizglsini, bu yıl yapılan g.n.1 kurula sunulan çahşma rapo
rundan çıkaralun: 

"BüWn siyasal r.jlmler, çatımIZda, köklü dealşm. ve gelişm. içindedir. 
Demokrasiler bunun dışmda dej!ildir. Bu dej!lşm.l.r 'diyalektik kurullan'na 
uygunluk gölterlyor. O hald. T.B.B. hangi akıma veya karşıt akıma katılacak
tır? Bu açıdan T.B.B.'nln 'gen.ı tutum'u Uz.rinde duruhnak zamanı g.lmiştir. 
H.r biri döıt .. nelik Iki dönemle Birlij!imiz 8. yılını doldurdu. tık dön.m ku
ruluş çabaları ile geçmlş, lkind dönernd' Birııeln 'Kamu Kurumu' niteııainde 
'(iklrce baskı grubu' görünümü yoaunlaşmıştır." 

Gene raporda çeşitıı demokrasi anlayışlarının bir tahliU yapıldıktan son
ra şöyle denllmektedir: 

"T.B.B. çabaların m konulıırına göz atılsın: T.B.B. özgüriüklerln, öz.lIik
I. düşünce özgürlüRünün kısıtlı tutulmasına karşıdır. OlaRandışı yargı kuruluş
Iarını önlem. çahasındadır. Hukukun üstünlüRüne Inanılmasını sallamak ılter, 
yargı kararlarınUl uygulanmasını "Rlamakta ısrariKIır. Anti-demokratik kanun 

Lice' de ' de kÖfeyi dönenler 
YURUYUŞ "un BOn sayfasında, Lice 

B.lediye Başkanı Hallt Nazml Balkaş il. 
bir soru-cevap bulacaksınız. Balkaş, 11 
Aralık yerel seçiml.r1nd. baaunsız ola
rak adayııgmı koydu. CHP'nin Lic. ada
yı, bagunsız aday Balkaş karşısında y._ 
nilgiye uaradı. 

O günl.rde n.l.r d.nilmedi ki ... "Işçi 
sımfmın gazetesi" de CHP'U mütegaUibe 
beı.diye başkan adayma karşı lıir başka 
adayın baaımsız olarak çıkmasını hiç inı 
lılç hazmedememişti. Llee'de TİP'in 
"burjuva partilerl lle CHP'y. karşı birlik 
kurduau" bil. söylenmişti. CHP'nin dü
mensuyunda seyretmeyi hem kirlı. hem 
d. "prestij" .. elayıcı bir iş olarak gör.n
ler, seçimler sırasında daha neler yapma
dılar ki ... 

Türkiy. kamuoyu Llce'yi daha çok 
depremden taıur. Deprem sonucunda Li· 
ce'ye yapılan yardımlar üzerinde dönen 
dolaplann bir bölümü basma da yansıdL 
Ama basana yansımayan, yanSlttlmayan 
başka dolaplar da var. Bunlan Lle. hai
kı olsun, Diyarbakır halkı olsun, ıyı bili
yor. Lice'y. yapılan d.prem yardınılan 
sonucu han, hamam, otel sahibi olanlar 
bilinir Lice'de v. çevresınd •... 

Bunları "ileri d.mokratik düzen" adı
na CHP kuyrukçulueu yapan bazı TöB
DER'li ö�tm.nl.r de bilirl.r. Bilirler 
ama, kuyrukçuluRa Iman taz.l.yebil
mek için ellerinden geleni yine de yapar
lar. Dem'Rin kapısına kilit asıp bu yaş
tan sonra IGD'cilie. soyunan bu öeret-

menler, neler mi yaptılar? Bir bölümü 
sandık görevllsl Idiler. Sandık görevlUeri 
olarak daha önce, genel seçimlerde, TİP'e 
verilen oyları iptal ettirerek CHP'ye yaz
dumak için ellerinden gelen çabayı gös
terdiler. Meslekleri öRretmenlik ya, se· 
çimler sırasında TIP'e verilmeyecek her 
oy için diploma vaad edenleri bile çıktı. 
"neri demokrasi" adına böyle soysuz iş· 
lerle uRraşanlar da çıktı. Şimdi son se· 
çimlerde sosyalist hareketin yüzünün 
akıyla çlkm.aSlndan dolayı insan içine 
ç ıkmaktan dahi utaruyor böyleleri. 

Lice'ye yapılan yardımlarla kimlerin 
han, hamam, otel sahibı oldu�unu ve 
böylelerinin "ilericilik" adma nasıl bir 
sosyalizm düşmanııgı Içinde oldukiarını 
bilenler, yalnızca lGO'liliRe soyunan ba· 
zı ö�tmenler dej!ii elbet. Bir de "soleu" 
imamlar vardır. 1969'da "halkımız be
nim AP'den aday olmamı istiyor" deyip 
bu partinin listesinden aday olan, bugün 
de Cumhuriyet Gazetesinde Oriad�u 
sorunlanna ilişkin " yorum" lar attıranlar 
da bilirier Lice'ye yapılan yardınıların 
kimlerin köşeyi dönmelerine yaradıRını. 
Son seçimlerde böyleleri TIP'ln oy ai
masını önlemek, çıkar çevrelerine karşı 
bir aılayın belediye başkanı olmasını ön
lemek Için kutsal bir ittifak oluşturdu
lar. Gazetesiyle, öeretmeniyle, nefessiz· 
lerle oluşan bir cepbe. 

Liee'deki yerel seçimler bu cephenin 
güçsüzlüj!ünü de tescil etti. 

bükiinıl.r1nln kaldırılmasını Iltemektedir. Fiklrce baskı grubu görevinin bilinci 
içindedir. O halde bu nlteııeı il. T_B.B. hangi d.mokrasi anlayışma uygun dü
şer: 'Halk kitlelerinin siyasal katılmadaki rolünü asgari düzeyde tutmak iste
yen tez, özünde tutucu bir görüştür. Buna karşılık halkın -çeşitli BOsyal grup
lan· yönetirnde etkinlik kazanmalarUlI ve söz sahibi olmalarını öngören katı. 
lunca demokrasi ise, ilerici, radikal bir görüş olarak nitelendirllebilir." 

T.B.B. 11. genel kurulu, bu soyut yargılarla da y.tinmemekte, g.n.1 ku
rul toplantısınUl bitimind. yaYDılanan bildiride daha BOmut konulara inlhnek
te ve şunlar söylenmektedir: 

"Genel kurul bu amaçla, terörün asıl kaynaımı oluşturan \'e cinayet 
mangalaıına yön veren bütün odaklarm ve özeUikle kontrgerilla adıyla binnen 
hukuk dışı örgüWn derhal oriadan kaidırılması gerektitl lnancUldadır. Gen.1 
kurul, bu önlemlerin yanı sıra, devletten, son yılların siyasal cinayetlerinin 
tüm (aiilerl 11. onlara deıtek olan kurum, örgüt ve kişilerin en kısa zamanda 
saptanmasını ve onlar hakkında işledjkleri suçlara uyan cezaların geciktirtlme
den verihnesl lçin adalete tesl.lm .dilm.lerini ilter." 

Gen.1 kurul ayrıca, Tüık Ceza Kanunu'nWl 141, 142 v. 163. maddeleri 
lle örgütlenme özgürtütünü sUlırlayan anti·demokratik hükiin1erin, öiim ceza
sınm, sosyal devlet kavtamma aykırı olan lokavtm, demokratik üniversite ile 
öRretim özgürlüAünün gerçekleşmesini engelleyen hükümlerin, sanairün kaldı
nlmasUlI, buna ilişkin hUkümlerin kanunlardan çıkanlmasmı öngönnekte, ah· 
nan bu kararlıırın gerçekl.şmeslnl temin. çalışmak konusun<\a v .. diRI sözleri 
tutacaRDla ant lçm.ktedir. 

T.B.B.'nin bugünkü tutuk tavrının .n büyük .tk.nl, delege olablhnek 
Için .n az 15 yıllık avukat ohna koşuludur. Anayasa 'daki "d.mokratik e .. sia
ra aykırı olamamak" ilkesine raRmen, kanunda yer alan bu anti-demokratik 
hüküm, Blrlikte genç avukatlann temsiline olanak tanımamaktaı yurt ve mes
ı.k sorunlarma dinamik bir yaklaşım sallanmasına (ırsat bırakmamaktadır. Bu 
sürenin kısaltılması ıçin M.clls'te bir kanun tasarısı bulunmakla birlikte şimdi
ki koşullar Içinde de daha .tkin çalışma yöntenıl.r1 araştırılmalıdır. 

Ancak gözden kaçmnamak gerekir ki, Blrlik açısından önemli olan, 
yöntemler sorunu delil, mesleki örgütlenmenin gerçek etkinliRini saRlamak; 
ekonomik, demoknUk ve hukuksal sorunlann çözümünde ve bu hakların saR
lanmasmda kamuya ve meslek mensuplarma gerçek hukuk Inancını ve bilinç 
götünnek, demokrasi mlicadeleslnde halen boş olan mevziini doldurabitmek
tir. T.B.B.'den b.klen.n, geçerli olan hukukun oluşum ve deelşimlne g.tlr.ce
QI katkılarla hal.n toplumsal düz.yIn çok g.r1I.r1nd.ki hukukun siltem olarak 
önünde, onu daha ilerl aşamalara çekecek yerini almasıdır. Blrlllln bunu başa
rablim ... Ise, örgütlU ohnanın hakkının v.rIlmesin., öıgütt. dolan bilincin 
mesleCe ve meslek mensuplarına yanSltılabllmesine ve hukukun bır tahakküm 
aracı olarak kullanılması tutumuna karşı çıkabllm.sin. baRhdır. 

J'Je var ki, bu konudaki yasal engeUerin kaldırılması da zorunludur. Bir· 
lieln Adalet Bakanhal'nUl va"'yetind.n kurtarılıp m.sl.ki baeunsızhk saelan
madıkça, bu konudaki olunılu çalışmaiar sakatlanmak tehlik.sinden kuriarıla-
maz. 

T.B.B.'nln kendlsind.n b.klen.n çıı1ışmalan g.rç.kleştirip g.rçekleşti

rem.yecetl, bu konuda vl!<d1Q1 sözü yerine getirip g.tirem.yecetl, önümüzde

ki yönetim döneminde ızlenmesı gereken bir konudur. 
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Hainler "özgü rlük" 

adına nası l 

istihdaf!l edi l iyor? 
• DUnyanın her yerinde "öZ:(Ürlük" 'fe 
"demokrasi" şampiyonlan var. Bunlar, 
"özgurlükleri eUerinden alınıru'" uluıla
ra ve halktan. yardım edebilmek için el
lerinden geleni yaptık1annı tıÖylijyorllr. 
Sorsanız. ne (l4izmle. ne CIA ile ne de 
emperyalist tekeUerle b.içbir ilitkileri ol· 
madıtu'U .öyleyeceklerdil'; ıözünüz.ün 
içine bakı bak. "beroeyi özgürlük için 
yıpbJtlannl" iddia edeceklerdir. 

"Hür Avrupa Radyoıu" ve "ör.eür-
lUk RadyolU" isimlerini duymu,mnu.z
dur. Bu radyolar be.rı:ün yayLDla.nndl 
aoıywıt ülkelere ıblmadık çamur bı' 
raJun.azl.ar. " ln.aaıı hakları" , " demom
ai tt. "kişi özgUrtütü" gibi konulardı 
manea1dl hiç kÜL bırakmazlar. Bir yö
nüyle aoQ:uk savaşın lÜrdiirülme araçları
dır bu radyolar. Amaçlan, mümkün 
olduRunca çok itıJarun beynini yıka
mak. on1an ıoıyali:ımden uzaklaştır
mak. aosyaüsl. ülkeleri akl. e:elmedik 
yöntem ...e yal.a.nlarla kara1amakbr. 

NASil BAŞLADI? 

1951 yılının yu ıylannda, oooyali&t 
ülkelerde ya .. yan halk ilk ku kendHe
nDe ana diUeri ile hitap eden bir radyo 
yayını ile wfllq:bla.r. Ş.,mh1ar, çün' 
kü bu lel kendini ''Hür Çekos1ovakya, 
Macaıiıt.an, Polonya ve Bulearist.an'm 
1Hi" olarak ilan ediyordu. 

.'iiı' lUçlulan ile hiçbir ili,kileri yok
tur. Tek lIoYeleri özplüktür. Ama açık
Lanan belaeler "Hür Avrup. RadyOlU" 
nun ıerçek yüzünü ortay. koymaktadır. 
öyle ki, '1iür Avrupa Radyoıu" per.o
nelinin kimliklerine bakıkhlmd., Rad
yo'nun ne lÖyled.lline verilecek cevap 
bUe önemini yitinnektedir. Kifilerin 
kimlikleri, radyonun kimlitiru de orta
ya koymaktadır. 

CIA AJANLARı 

Geçaaimi. YUm .,nlannda Çekoslo
vakya'd. yayınlanan bir brotür, belıeleri 
ile ''Hür Avrupa Radyoıu"nun ııerçek 
yüzünü ortaya koymaktadır. Bro,ürde 
yapılan açıklamalarda, lerek"'Hür Avru
pa RadYOlNIOnun, ıerebe "özcürıü.lr. 
Radyoıu" nun önde ıelen 18 yöneticili· 
nin do�d.. do�ya CIA ve diRer 
Amerikan i.tihbarat semlleri ile ilişkili 
oldutu be1eelerle ortaya konmak.t.adır. 

Bu "ÖZiÜllük &4ık1an" &rasında, doR
rudan CIA ıörevlilerinin yanısıra, eRiti· 
mi CIA ve mler atihbant Örtüueri tarI.· 
fmdan finanae edilen buı " Sovyetoloı" 
lar ve DoRu Avrupa uzmanlan da bulun
maktadu. Bu elitilmi, uzmanlar, ibti ... 
tianlanna ııöre ,u ya da bu ülkeye yöne· 
lik yayınlan biu.at yönetmektedirler. 

CIA ŞEFLERININ MAŞAlARI 

Açıklanan beıııelerde bu 18 yilk .. k 
diizeyde �anın kim1ik:leri ve ihti.&u alan
lan birer birer belirtilmektedir. Ancak 
bu ";anlann kendi ba,larına tüm yaym 
ve "örtülü eylem''leri bLfU'Am&yacak.lan 
da bir eerçektir. 

Emperyalizm, n. Dünya SaVl..fl .o. 
nunda uJradılı yeni kayıplar karş1&Ul' 
da pan.ile kapılmı., yeni yöntemlerle 
ıoıyalizmi &eçen in.anlan:n aklını bu· 
landırma, onları dÜ%enlerine karşı ayak
landuma çabalanna hız vermişti. "Hür 
Avrupa RadyolU" bu amaçla !aaliyete 
eeçmi,ti. 1961 yılında ilk ku duyulan 
bu zayıf ve yalancı tel, Batı Almanya' 
dan, Lamperbeim böl,esinden kaynak· 
lanıyordu. "Hür Avrupa Radyosu" bura· 
da kurulmu,tu. 

Demek ki ''yardımcı''ya ihtiyaçlan 
vardır. Bu yuchmcılar eenellikle 2. DUn
ya Sav ... ı IUUU1da ve önce. nde kendi 
üJ.ke.lerindeki fati_ b..are1ceUere btılmı.t. 
... va, IU"UlDda Naz::i saflarına ıeçmi, ve 
daha ıonra ülkelerini terketmi, ki.ııer
den olu,makt.adır. 

CIA. AP"" Iladyo Şc": Yolan makina.nm ,e(krirıden 

"Hür Avrup. RadyolU''nun y.yınlan, 
o ründen beri losya1Ut ülkelerde y .... 
yan haLkJann çeşitli diUerinde ıürdüriilü· 
yor. Radyonun lea:a.J yöneticilerine 10' 
rana.n.ız, ne CIA ile ne de ( .. allerle, 

Portekız ' de 

sağcı hükümet 

kurUlUYOr 

Soore,; Nereye' 
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Söz konUlU broşürde bu nitelikte 26 
yudımcm.tll kimlikleri ft "u.ıınanlılı: 
a1anlan" belirtilmektedir. Bwılann ara· 

anda eenellikle Çekolloruya, Polonya, 
Macuiıt.an ve Buleari.tan'da ra,bt hare
ket içinde yer ti01l', &av ... IllUUlda da 
Naz::i Almanyası beaablOa cuulluk yap
mı, kitiler bulunmaktadır. hahbant 
aı1DlD d<>ltudan CIA tarUından kontrol 

Portekiz'de Sosyalist Parti lideri Soares"!n ortald�a hOkümet kurma ko
nusunda sağcı Demokratik ve Sosyal Merl< .. Partisiyle anlaştığı ve hOkUmetin 
önümüzdeki hafta içinde kurulaböleceği açıklandı. Böylece 2S Nısan 1974'wı 
bu yana Portekiz'de ilk sağcı hükümetin sosyalistlerin yardımıyla kurulması 
kesinle�ti, 

Portekiz'de Sosyalist Parti 'nin azınlık hlikümeti, geçtiğimiz Aralık ayı
nın baıında, ekononik bunolıma karıı hazırladığı planın diğer siyasal partiler 
tarafından �dedilmesi Uzerine gilvenoyuna baıvurmuı ve gUvenoyu alama
yınca istifa etmek zorunda kalmllb. Hükümeti kurmaıda görevlendirilen Soa
res, uzun sire tek başına bir hükümet kurmak için çalışmış, daha sonra bunda 
baş",,1ı ol.mayına sağcı partilerle pazarlığa oturmuıtu. Soares"!n iıbirliği 
.. klifinin "halkçı demokratlar" (yeni Sosyal Demokrat Parti) urafından �
dedilme,; üzerine, Demokratik Sosyal Merl<ez (DSM) ile göriqmeler sonuçlan
dırıidI. Kurulması usarianan yeni hükümeti oluıturacak SP ile DSM"!n parla
mentoda toplam 143 sand.lyeleri bulunuyor. 

Sosyalist Parti'nin lideri Soares"!n DSM ile ortak bir hlikümet kurmayı 
kararlaştmnası, sal kanat sos�ı demokrasisinin emperyalizmin işbirlikçisi 
gerici güçlerle işbirliğinin bir sonucudur. Soares, h[i(ümet bunalımına kalıcı 
bir çözüm geti",bilmek için, Portekiz Komünist Partisi ile, halkın çoğunluğu· 
nun desteğini kazanabilecek ve devrimci k.au.nımları koruyacak bir işbirlili· 
nin kurulmasına kesinlikle karŞı çıkmıştJr. PKP"nin, sosyalistlerle ortak bir 
hükUmet kurulması ya da sosyalist bir partinin dışardan desteklenmesi konu
sundaki bUtiin önerileri Soares tarafınd.n reddediımıtir. 

Soares1n bu tutumu, bir buçuk yıllık iktidarı boyunca, ekonomideki ve 
toplum ya�ındaki devrimci dönOıümleri geri çevirmek doArultusundaki po. 
litikasını sürdürmeye kararlı olduAunu göstermektedir, SP'nln DSM ile birlikte 
kuracağı hükUmet, emperyaliun ve yerli tekeller tınfından kl5il sürede teslim 
alınacaktJr. Soares, PKP'ne karşı takındığı diiJmiıınca tutumla, Amerikan em. 
peryalizrrinin, Batı Avrupa ülkelerindeki komiWıisılere karşı giriştili yeni sal· 
dırı ve .. hditl .... de destek olmuıtur. So.",,'in tekellerle ve gericilerle iıbirliAi 
politikası, Portekiz ilÇi sınıfından ve emekçi kitlelerinden çok geçmeden ge, 
reken deni oIocakur. 

edilen birinci kademelinden ıonra, ikin
ci kademeyi de bunlar olu,tu.nnaktadu. 

"Hür Avrupa Radyoıu" ve "özaürlük 
Radyo.u" patronlan tarafmdan hayli re· 
vaçta olan bir iıtibdam ,ekli de eaki K' 
ftf ve kaUiam lUçlulannm "özaürlük" 
.dına bu radyolarda l,e a1.uımalmdır. 

Bıo,ürde bu nitelikte 24 "kaliteU" 
perIOnelin i.aimleri de açıklanmaktadır. 
lsimlerinin Y&Dl.l&n. bu kişllerin nitelik- i 
leri ve ıuçlan da birer birer _rıilenmek· 
tedir. 

Bunlann arumda, lkind Dünya Sa· 
vaşı aruında kendi ordularından kaça· 
rak Nazi ordularına ıııman, SS lotala· 
nnda prote.yonel olarak elitilen ve daha 
.onra da yine Nuiler t.aratmdan propa
ganda ve ıabotaj 1,lerinde kuUanılan öz
bek, Tatar, Türkmen ve Azeriler önemli 
bir aRırlık te,kil etmektedir. Süleyman 
Tekin .. , Devlet TaRiberli, Sultan Garip, 
Tolornu, YakupoRlu, Sabır l&ldrnbet, 
Mahmut Fehmi, ı.mail Ekber tıibi Idt!
ler, n. Dünya Savqında ihanet ederek 
almdıklan Naziler tarafından yeti,un· 
len ve buıün "özgürlük" adma. SSCB'ye 
Türkçe yaym yapan ki,ilerdir. 

LIBERAL DE�ll 
FAŞIST PROPAGANDA 

B.talı liberalizm ve "özııürlük" adın' 
yola çıkanların gerçek yüzlerini, ııeçmiO' 
leri ve bugünkü kimlikleri açlkça ortaya 
koymaktadil. Dünya ban,,"a" Hellinld 
belgelerine açikçı. kar,ıt dÜfen bu tür 
yayınlara zaman zaman Batılı liberal 
çevrelerden de tepki ıelmektedir. örne
lin ABD'U tenatör WiIUIllJ\ Fulbriıht 
radyo pel'lOneli ve yayınlanndan hare' 
ketle bu tür tullyeUerin ban,çı ,iritim' 
lere kar,ı .çikça bır &aldırı olduRunu be' 
Unmi,tir. '"Hilrif radyo yetkiUlerirun 
Fulbriabt'a verdikleri cevap da kendi dU· 
,i.iJue1 konumlannı ve niyetlerini açıkça 
ortaya koymaktadır: "Batılı ıolcu bir U· 
be
b. raJI.� 

.
!&Otnnlk d\lfilncelerinin tıpı. k 

ır W'UDU 



SEDIT-BEDil FLiRTülül iCYüZü 
• 

Mısır ve ıSrail a""nda Ortadoilu barı· 
ŞI konusunda Kudüs'te sürdürülen görüş. 
meler geçti�imiz Perşembe günü kesildi 
ve görüşmelere katılan Mısır heyeti En
ver Sed at tarafından geri ça�ıldı. Böyle. 
ce ikinci Sedat-Segin buluşmasından 
sonra oluşturulan iki iilke arasındaki as
keri ve siyasi komiteterin çalışmalan be
lirsiz bir tarihe ertelenmiş oldu. 

Mısır-ısrail görüşmelerinin dramatik 
bir biçimde kesilmesi, Sedat'ın Kudüs'ü 
ziyaretiyle başlatılan son sözde "banş" 
girişimlerinin içyüzünü açı�a çtkannak· 
tadır. Görüşmelerin kesilmesine, siyonist 
yönetimin saldD'gan ve işgalci planlan
nın hiç birinden vazgeçmeye yanaşma
ması neden olmuştur. Hafta başında Me
nahem Begin, Kudüs'teki Mısır Dışişleri 
Bakanı Muhammed KamiL onuruna ver· 
d�i yemekte bir konuşma yapmış; ko
nuşmasında, "İsrail'in 1967 öncesindeki 
sınırlarına dönmesinin Olanaksız oıdu�· 
nu, Kudüs'ün bölünmesine razı ola maya
ca�ını ve Filistinlilerin kendi kaderlerini 
tayin etme hakkını tanunayacaklannı" 
söylemiştir. Begin'in bu açtklamasınm, 
görüşmeleri zorlaştırmak ve Mısır tarafı· 
nı köşeye Sıkıştırmak amacıyla özellikle 
planladıj!ı kuşkusuzdur. Böylece ıSrail' 
in, görünüşteki barış umutlarından, sa
dece uhıslararasa kamuoyunu yanıltmak 
ve saldırgan planlarUlI yürürlüğe koymak 
için yararlanmayı hesapladı�� tek taraflı 
barış girişimlerinin sadece Ortadoilu'da 

eni geıgintiklerin yaratılmasına olanak 
sa�ladıj!ı ortaya çıkmıştır. 

Şimdi Mısır yönetiminin ABD'nin ıs
rail üzerinde yapacaRı baskılam umut 
ba�lad�ı anlaşılmaktadır. Sedat, bugüne 
kadar emperyalizme ve siyonistlere ver
diRi ödünlerle kendisi için geri dönüşü 
olmayan bir yola girmiş, şimdi de yak· 
laşt�ı uçurumdan kendisini kurtaracak 
dostlar aramak zorunda kalmıştır. Cuma 
günü Ankara'ya gelirken önce Kabile'ye 
u�yan ABD Dışişleri Bakaıu Vanee'le 
yapılan görüşmelerde Sedat, ısrail'in, 
Mısır'ın siyonist yöneticilerle girdiRi pa· 
zariıkta gÖlÜşünü kurtarabilmesini sa�· 
layacak bir tutum almaya zorlanmasını 

istemiştir. Fakat İsrail'in göriinüşte razı 
olabi1e�i "ödünler" ne olursa olsun, 
Mısır'la yapılacak tek taraflı bır anlaş. 
mada Arap toprakları üzerindeki işgal
den vazgeçmesi, Kudüs'ün eski statü9..ine 
dönülmesine razı olması, Filistin halkı
nın meşru haklarını tanıması beklene
mez. Bu koşullarda Sedat yönetimi, 
kendisinin emperyalizme ve siyonizme 
teslimiyelini tescil edecek ve tüm Arap 
güçlerinden tecrit edecek bir anlaşmaya 
razı olmakla, Sedat'ın Kudüs ziyaretiyle 
başlayan senaryonun inasını kabuL et
mek arasında bir seçim yapmak duru
mundadır. 

Her iki olasılık da Ortad�u'da adil 
bir banşın gerçekleştirilmesi için hangi 
yolların kapalı oldu�unu göstermekten 
başka sonuç venneyecektir. Mısır'la ıs
rail aıası.nda yapılması düşünülen yeni 
bir ikili anlaşma, İsrail'in yayılınacı ve 
saldırgan emeUerinin meşrulaştınlması, 
siyonistlere yenı bir said ın savaşına ha
zırlanmak için zaman kazandınna anla
mını taşıyacaktır. Sedat yönetiminin 
böyle bır anlaşmanın olanakslZl�ml ka· 
bul edip bugüne kadar oynad�ı senar· 
yodan geri dönmesi ise (ki bugünkü ko
şullarda a�ır basan ola,.lık budur), kuş· 
kusuz, söz konusu senaryonun başına, 
ama daha zor koşullarda gelinmesi de
mek olacaktır. 

ürtadoRu sorununu emperyalizmin 
insiyatifiyle çözme yolundaki talihsiz gi. 
rişimlerin tümü, bunalımm gerçek ve ka
lıcı çözümüne giden tek yol üzerinde yü
rumenin zorunlutulunu her defasmda 
bir kez daha karutlamaktadır. Fakat ger· 
çek yeni yeni kanıt1arla kendisini ortaya 
k oyarken, geriel senaryolarm oyuncula
rmı da birer birer teşhir etmekte, onlan 
yolun kenarına birer enkaz yıRml olarak 
fırlatıp atmaktadır. Sed.t ve güruhu, ken· 
dilerini bekleyen bu kaçınılmaz sonu ge
ciktirmek için yeni manevralara hazır
Ianmaktadırlar. Bunda başarılı olabıle· 
cekleri ise sanılmamalıdır. Ortado� so
rununun adil çözümünü gerçekleştirecek 
anlaşma masasında Mısır'ın sandalyesi
nin üstünde oturanlar, herhalde bir hain
ler delegasyonu olmayacaktır. • 

Novoye Vremya: 

, 

Sedo.t - Vance: Algülüm, uer gülüm 

"M.Askarale emperyalizmin anıısovyel prOpagandasıDa hlzmel ediyor 

Sovyet1er BiriiRi'nde yayınlanan Novoye Vremya (Yeni Zamanlar) dergisi, 
İspanya Komünist Partisi Merkez Komitesi Yürütme Komitesi ve Sekreterya 
üyesi Manuel Askarate'nin Batı basınında yer aJ�n görüşlerini eleştirdi. Aska
rate'nin Köln ve Lugano kentlerinde yaptıRı konuşmalar ve F. Alman Der 
Spiegel dergisine verdiRi demeç, burjuva basınında ilgiyle karşılanmış ve 
çeşitli yorumlara yol açmıştı. Novoye Vremya'da yayınlanan yazıda, Askara
te'nin söz konusu açıklamalarında yer alan görüşLerine deRinilerek, bu görüş
lerin "emperyalizmin antisovyet propagandasına yardım eWli" belirtildi. No
voye Vremya, Askarate'nin görüşlerinin, "Marksizm-leninizmin temel ilkeLe
rinden ayrıldıtına ve Sovyetler BirliRi'nde varoLan sosyalizm deneyimini bur
juva basınının dikkatini çekecek biçimde kınadlRına" dikkati çekti. 

Novaye Vremya'da yayınlanan yazıda daha sonra şu görüşler savunuldu: 
"Askarate, işçi sınıfına geçmişe geri dönmeyi ve marksizm-Ieninizmin dev· 
rimci düşüncelerinden vazgeçmeyi önermektedir_ Ancak gerek geçmişte elde 
edilen gerekse bugünkü deneyler, marksizm·leniniımin temel ilkelerinden, sı
nıf mücadelesinin ve sosyalist devrimin tarih tarafından sınanmış yasalarından 
ayrılmanm, işçi sınıfına ve tüm emekçilere sadece yenllgi ve başarısızlık geti
receA'ini, onları sosyal reformizme, yani burjuvazinln politikasına ve çtkarları-
na ba�lanma yoluna Itece�lni göstermektedir. . 

"Kuşkusuz komünistleri markizm-Ienlnizmden uzaklaştırmak isteyen güç
ler vardır. Bunu açıkça ortaya koyrnaktadıılar. Bu güçler. tekelci sermayenin, 
sosyal demokrasinin saA' kanadının temsilciıeri, eler İspanya söz konusu ise, 
öncelikle Franko 'cular ve onların halefleridir. Bu güçlerin ö�ütlerlne uymak 
hiç kimseyi sosyalizme bir adım bile yaklaştırmaz." 

Novoye Vremya, Sovyetler Birli�i 'nin ve SBKP'nin, hiç kimseye, hiçbir za· 
man "kendi modelini", kendisine ait çok zengin deneyimden çıkan sonuçları, 
ça�daş sosyalizmin uluslararası deneyimInden çıkan derslerl zorla kabul ettir· 
meye çalışmadı�ını hatırlattı. Bunu Askarate'nln de çok Iyl bilmesi gerektl�i· 
ni belirtti. 

Novoye Vremya'da daha sonra şöyle dendi:"Gericilik ve emperyalizm, ke
sin olarak ve sonsuza dek kök salmış olan sosyalizmi bir cephe saldırısıyla, bu 
arada askeri güçle ytkma olanaRının arttk varolmadlA:ınl anlamışlardır. Bu ne
denle gericilik ve emperyalizm, birinci olarak, sosyalizmin çekici gücüne itti
ralar yaA:dııarak onu başka ülkelerin emekçilerinin gözünden düşürmeyi, ikin
ci olarak da, bazı komünist partilerini diRerlerinin karşısına çıkararak, özellik· 
le kapitalist ülkelerdeki komünist partilerini sosyalist ülkelerin komünist parti
leriyle karşı karşıya bırakarak komünist hareketi içinden yıkmayı hesapla
maktadarlar. " 

Novoye Vremya, emperyalistlerin bu amaçlanna ulaşabilmek için kendisi· 
ne yardımı dokunacak müttefikleri her yerde aramasının doRal oldulunu, an
cak bu çabaların her zaman sonuçsuz kalmadılını da belirtiyor. Dergi, Fran
sız Le Monde gazetesinin, "Askarate'nin ilginç konuşmasından" büyük bir 
hoşnutlukla söz ettillni, I skarate'nln "ilerici" diye niteledili tutumunu öv
düRünü hatırlatıyor. 

Novoye Vremya daha sonra şöyle devam ediyor: "Gerçek sosyaıizmi yer· 
me rolünü üstlenen Askarate, bizim görüşümüze göre, en başta Ispanya Ko
münist Partisi'ne zarar vermektedir. Tarih, antisovyetlzmin antlkomünizmden 
aryılmayacalını birçok defa kanıtlamıştır. Antisovyet ya da bir başka sosya
list ülkeyi hedef alan herhangi bir kampanyanın, tüm komünist harekete zarar 
vermemesi düşünülemez. Antisovyetlzm, özü gereli kaçınılmaz bir biçimde, 
sermaye ülkelerindeki komUnist partilerinin etki ve otoritesinin sarsılmasına, 
bu partilerin Işçi "nı[ıyl., dl�er demokratik toplumsal ve politik güçlerle Iliş· 
kilerinin zayıflatılmasına yöneliktir. Her antisovyet kampanya komünistlere 
düşman güçler tarafından kışkırtılır." 

Novoye Veramya'nın yazısı, "herhangi bir ülkede ve bu arada Ispanya'da 
bir yandan gerçek sosyalizmi gözden düşürlToeye çalışmak, öte yandan da öz
gürlük ve demokrasi uRrunda etkin bir mücadele sürdürmek olanaksızdır." 
cümlesiyle tamamlanıyor. 
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i �ocuk liya�rosu 
"Sö-MU-RU" ve "BAS-Kl" hecelert 
�eUr1er.. "BIZ", "Öz-QUR-LUK", E-ŞIT-LlK'l yok etmeye. Ama tUm heceler, bır olup kovlrlar BEN KAR SÖ-MU-RU, BAS-Kl heceıerinl v� Memo'ya �atırlar: ' 

SEZER eVLERSOY 

"Çocuklnnmıı.a daha güzel ve Iyi bır 
dWlya "erebilmek ıçın mücadele edlyo· 
ruz, amı bu anda onlm unutuyoruz bir 
kenanla. Küçücük ka/alan nelerle koşul· 
Iındınhr, neleri sevmeleri ölretiUr onla· 
ra biz farkında olmadan, d�Unmüyo
ruz," 

Boyle diyor AnkI11l Çocuk TIyatro· 
su yonetmenJ Salih Kalyon . AÇT 1976' 
da Çalışmalaruuı başladı. Şimdiye dek 
dört oyun sergiledl. "Becerikii Kangu· 
gunı", "Bır ŞettalJ Bin ŞettalJ", "Kut· 
sal Hazine ve 1977'nln son aylanndı ser
gilenmeye başlanan "MeıDO'nun DüşU" , 

"Büyükler ıçin" yapılan oyunlann 
yanında, .. ..ız sedasız, blrşeyler yapma· 
ya çabalayan, ülkemizin bır ıkı çocuk tl· 
yatrosundan biri AÇT. Salih JUlyon 
şöyie seslenJyor çocııklan: 

"Ne yazık kı ülkemizde siz çocuklar 
dddiye alınmıyorswıuz. Sizler içln ti· 
yatro, film. ldtap lük, bulunuyor, önem· 
.. nmiyor. öte yandan büyükler için ya· 
pılan tiyatro, /ilm ve kitaplara ödüller 
veriUyor; haklarında sayCalar dolmu ya· 
zı1ar yaz�lYor. Siz birşeyden �arnlZSl' 
nız, büyüyünce öl,..nlninlz sanıyorlar." 

"- Bu oyun aynı bizim Türldye'yi 
anlatıyor .. " 

Memo'nun D�ü oyunundan sonra 
konuştulumuz, Ukokul ı. suu/la oku· 
yan Kerem söylüyordu bunlan. Babası 
onu, ''birız etleruln diye" getirmişti. 
Oy .. o, Türklye'nJn düzenJnI bulup Çı' 

karmıştı oyundan. 

Salih Kalyon la konuşmamızı sürdü· 
rüyoruz: 

"OyunJanınızda çocuklarla Içiçe ol· 
mayı özen gösteriyoruz. Soru aorsunlu, 

SOrulani1l1Z1 yaruUasınlu, zaman zaman 
sahneye Çıkıp oyunumu.. katılsınlar 
istiyonız. Bır ölçüde de beşanyoruz bu· 
nu. Her oyunumuzdı çocuklann yaşam
dan bir parçayı kavramalarını amaçlıyo
nız. Ço",klanmız, blzlm dei!lşmesinl ı.. 
tedillmlz düzenin Içinde yeş,yorlar. On· 
dan ooyut deaı"er. Oysa bizler onlann 
yeşanu kavrayahlleceklerinl düşUnmüyo· 
ruz hiç." 

Memo 'nun Oüşü oyunundan ne anı.· 
dılmı oorduk, beş yaşındaki Ayşe 'ye. 
"Oyun tek beşına oynanmazmış" diye 
yanıtladı. Radyonun ve özellikle televiz
yonun si.temli biçimde "blreydUaı "eşı· 
lamaya, Idtleleri "gemisini kurtararun 
kaptan" oldutuna lnandırınata Çalıştıtı 
bır düzende Ayşe, oyunun tek beşma 
oynanmayaeatını kavramıştı. 

tıgislzllkten yakınıyor Salih JUlyon. 
En çok da, çoaıklarla ilişldlerinlen ko
lay "Rlayabilecek olan ötretınenJertn 11· 
gisizUltnden yakınıyor. Kendi olanakla· 
nyla emekçilertn çocuklaruuı uleşama· 
dıklarını; oysa en büyük amaçlarının bu 
olduRunu söylüyor. "AÇT'n1n D�ü"nü 
anlatmaya koyu1uyor: 

"bd �dır bep beşka tiyatrolarla aynı 
binayı payleşmak zonında kaldık. Ne i .. 
tedieımlz sayıda oyun oergileyeblldik ne 
de çocuklarla diledlltmlzce uzun uı.adı· 

TÜRKiYE ÜZERiNE 
TEZLER 1908-1978 

YALClN KüçÜK 
NEZiH DANYAL' IN çiZGiSiYLE 
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YAYıNLARı'NDAN ÇıKTı 
3S TL. 

ya konuşup, tartışıp oyunu bırlıkte Ül'Ot
me olaııatmı bulabildik. Tek başına bır 
salonumuz olu; o salonu çocu.kl&nn Çı
lışmall11l kat�bUecei!l, &ergi açabilece· 
aı, "birliitte Iş yapmayı" ölreneblleceaı, 
oyunlar oynayahUeceaı bır "Çocuk Kın· 
tUr Merkezi" baline ,etll'Oblı.ek, oyunJa· 
nmı .. tiirn çocukların oeYl'OtmeslnJ "R· 
layahUsek, tlyatromuzu ülkenJn her yeri· 
ne götürebiiıek; ya da oralanla oluşturu· 
iacak çocuk tiyatrolarına OyunJarımtZl 
uleştırabUsek ... " 

"Memo'nun OÜ$ü"nU N.E.Noyan 
yazıru •. Memo, d�Unde hecelerln birdir. 
bır oynadıtmı görür. Ama "BEN" heceJI 
ıruzıkç� eder. Içlerinde "en deRerilsi" 
oldutu ıçın tek başına oynayacatuu 
söyler, oyunu dalıtmaya çalışır. "BEN" 
in efendisi "KAR" yardıma geUr, öteld 
heceleri ezmek Için. Daha sonra da 

"BIZ blrlllt kuracak 
ezenler ortadan kalkacalt 
öZGURLUK EŞITLIK ,ell""",k 
yarını bu Insanın 
zaferi bu Insanın" 

"Yannlar bugUnden kurulursa eter, 
yannıınız çoaıklarıııuza yaşanu öl",t
mek zonındayız. Şımdı daha önemli i,. 
I.r beldlyor bizi, çocuklan eaıtmenln ". 
rast ıonra gelir diyemiyiz. Bu da mUtale. 
nJn bır parçası, eıteleyemeylz." diyor 
Salih Kalyon. Ve her hafta Memo'nun 
DÜfU oyununda, Zadfe Köksaı, Haluk 
Yüce, Bahar önotlu, MUge Atta.un, Ay. 
la Alevok, Işık Yeşilyurt, TUlay ŞeDlOY, 
Ece Attasun, Huun Yeşilyurt, özcan 
Özer 'le bırlıkte çoaıkll11l seslenlyor: 

"Gözlerini dört aç 
Kulak ver konuşul�111l 
KImler Idmln Için çalışıyor 
Kım kimin yarunda?" 

KITAP FUARl DEVAM EDIYOR 

TlA1dye Y uor\ar SendiUsi 'n .. Sona_ler DemeLi Ile orllldap ..... 
m düzenlediği Kitap Fu;ın devam ediyor. � .. DemeII'nln Ankara· 
dOkI Iabllnde .çılın Kitap F...,,'nda TlA1dye YuarIar 5endIIıııa IIyllerlnln 
y.pıd ... ı .. r,lIenlyor ve yaurt ... klıaplmn, Inwlıyor. Her aitpın yaıaıtart. 
okuyu<ul ... � sohbet tapbnbl;ır, yopdıyor. 

IS Ocak 1978 tarihinde başlayın Kiıap F...,,'mn IInhOzdeItI Iıııftayo 
';t """",mı ,öyle: 

23 OCAK 1978 : NECATI CUMALI, ADNAN BINY AZAR, OOUZ TANSEL 
24 OCAK 1978 : ERDAL öZ, ÖMER POLAT, MUZAFFER ARABUL 
2S OCAK 1978 : MELlH CEVDET ANDAY, ADALET A�LU, TAH· 

SIN SARAÇ 
26 OCAK 1978 : TALIp APAYDIN, DURSUN AKÇAM, BAŞARAN, LOT· 

FI KALELI 
27 OCAK 1978 : AzıZ NESIN. DEMIRTAŞ CEYHUN, YALÇiN KOÇOK 
28 OCAK 1978 : MOJDAT GEZEN, MAHMUT MAKAL, ADNAN ÖZYAl· 

ÇiNAR, SENNUR SEZER 
29 OCAK 1978 : A. KADIR, MUZAFF€R BUYRUKÇU, AT ADL BEHIlAM· 

oCt.u 
30 OCAK 1978 : PıNAR KOR, KEMAL SOl.KER, ED'" CANSMkl ttiK. 

MET ÇET1NKAYA 

TURAN SELÇUK, TAN ORAL, TURGUT çEvIKER'lN KATlLDI�I, AL· 
PER UYGUR'UN YÖNEnl�1 "1977'DE KAR IKATOR" KONULU AÇIK 
OTURUMU, DERGIMIZIN GELECEK SAYıSıNDA OKURLARIMIZA SU· 
NACA�IZ. 



Afet lIgaz, romanmı bilerek yazmış. 
Daha dotru bir deyişle tepkileri göze 
alarak yazmış. Romanm çeşltU kişileri 
Içinde bir eleştirmen var. Adı, Yakup. 
Romanda şöyle geçiyor, bir yerde: '"Ya· 
kup ne dinlemiş, ne de konuşulanlan 
betenmişti. O kendisini her şeyin, özel· 
likle sanatın sanatçılann ve devrim dü' 
şüncelerinin üstünde gördüRünden, son 
dotru keodisindeymiş, kimsenin billne· 
dili en dofru şeyi, konunun can alıcı 
noktasını kendisi biUyormuş gibi rakısı· 
nı içerek, pek az yemek yiyerek ve ço· 
R�ukIa tavana bakarak sessizce <>turu· 
yordu." (Met l!gaz, Aşamalar, sayfa 
359). Met ligaz, bır eleştirmen tipoloii. 
si için bunlan yazıyor. Piyasadaki eleş. 
tirmenlerin romanına olumsuz bir tutum 
almalanndan çekinmeden. Çekinmedili 
de başına geUyor. Rauf Mutluay, Aşa. 
maiar için yazdıRı, eleştiriden daha çok 
mahkumiyet i1amı niteUIindeki yazısını 
şöyle bitiriyor: "BlUyorum ki edebiyat 
dünyasının birçok kişisi, adlan deRişti. 
rilmiş kişiUklerinin, bu eserdeki çizimle. 
rine ilgi duyacaklanlır, neye yarar? Oku· 
ruyla iUşki kuramıyacak, kendisini oku· 
tamayacak bır kitapm bu. Bır yaşamın 
gerçeRine dayan .. bile. Sevda'yı öldürüp 
Gülsüm'ü yaşatsa da. ııır romanm, ,erçe· 
lini taşunadılı için." 

Sevda, Met l!gaz'ın romanının kahra· 
manlarından birisi. Gülsüm de bır diReri. 
Sevda, kurtuluşunu bir erkele baRiana· 

bulmayı deniyor. Bır erkele baRla. 
oarak baRunsızlaşacaRınl saruyor. BaR' 
landıkça batıyor. GüIsüm ise kurtuluşu 
Işçi sınıfı partisine baRlanmada buluyor. 
Işçi sınıfı partisi, henüz iktidara gelmese 
bile, kendi Içinde "sosyalist insan 'i tü· 
rünü yaratmanın tek olanaRı. Işçi sınıfı 
partisi Içinde Insan saRhRına ve Insanlı· 
Rına kavuşur. GüIsüm de öyle oluyor. 
Afet Ugaz'ın romanı, Sevda'yı öldüren 
sanatÇı Mehmet Meriç ile GüIsüm'ün, 
partili GüIsüm'ün, saRIıkiı bir sevdasının 
başlaması lle sona eriyor. Bir umutla so· 
na eriyor. 

Muııuay'ın delerlendirmesinde Met 
l!gaz'ın eleştirmenleri eleştlrlsi yanında, 
roma� temel kurgusunun da rolü bü· 
yük olmalı. Kadının kurtuluşunu, Işçi 
sınıfı hareketine batlayan bır romanı be· 
Renecek eleştirmen sayısının azhRı biU· 
niyor. Ama Rauf Mutluay'ın eleştirisin· 
de Mutıuay'ın kendisini aşan bır görüş 
daha var: "Sekız puntoyla dizilmiş altı 
yüz sayfa okunur mu kolaylıkla; dolal· 
hkla hayu. Hele bır roman tadıyla, gene 
hayır." Aslında burada sayfa uzunlulu. 
nu aşan bir sorun var. Bu da romanm 
kendisi. 

Köyü mekan seçen romanlar, Kemal 
Tahir'in tarih kitaplarını romana döken 
tarihçi mektebi, Yaşar Kema!'in roman· 
lan Türkiye'de roman okuyucusunun 
�artmarondaı büyük bır rol oynadılar. NI· 
cel olarak roman okuyucusu arttı. Eleş. 
tlrmenler de dahil nitel olarak roman 

okuyucusunun arttı�ından söz edilebiUr 
mi? Biraz zor. Şu wamda zor: Köyü 
mekan seçen romanlar, Kemal Tabir, 
Yaşar Kemal ve diRerieri kolay roman 
okuyucusunu genişletti. Bır wamda 
okumayı da kolaylaştudı. AU Fuad Ce· 
besoy'un anllan yerine Kemal Tahirlin 
Kurt Kanunu'nu okumak daha kolay. 
Yine Mustafa Akda�'ın iktisat tarihi ye· 
rine Kemal Tahir'in Devlet Anası'nı oku· 
mak çok kolay. Ama romwar, bu IId 
örnekte olduRu gibi, temel kaynaRın ro· 
manını aşamıyor. Anılar ya da iktisat ta· 
rihl kadar tek düze. 

Türkiye, kolay olmayan roman döne· 
mine giriyor. 12 Mart'ı olduRu gibi ve 
yalnızca siyasal dramıyla, dolayısıyla bi· 
Unç ile direnişi artuacak hiçbir estetik 
öRe eklemeden romanlar yaz�maya baş· 
Iandı. Eıkek romanc�ar olmakla beraber 
kadın romanc�arın burada başı çekme. 
leri çok ilginç. Üzerinde düşünülmesi ge· 
reken bir sorun. Afet Ilgaz'm romanı,ko· 
lay olmayan roman türünde önemU bır 
yere sahıp. Met l!gaz'ın romanı, Türk 
romancılılmda umut veren bir aşama. 

Aşamalar'ı, yalnızca bir "kadm ii ro. 
manı olarak delerlendirmek yanıltıcı 
olmalı. Aşamalar'ın kadınlarının hepsi 
masum, hepsi günahsız. ızmit'ten ŞlşU' 
ye taşındıktan sonra "sanat, fıkir, poli. 
tika" dünyasının önde gelen erkekleri 
arasına düşen Sevda da masum ve günah· 
slz. Bunlardan birisini sevdikçe, buna 
baRlandıkça kurtulacaRını saruyor. KI· 
me, ünlü yazar ve sanat adamı Mehmet 
Meriç'e. Bu ünlü sanat ve düşün adamı 
Mehmet Meriç, çiziliyor: " 'Acaba ga· 
zetelerde, dergilerde benden söz ediliyor 
mu? Bir inceleme, araştırma YlZtsmda 
eserlerimden bir elimlecik de olsun alın· 
tılar var mı? Fıkra yazarları adlarum 
her gün maladııdarı ünlü adların Içine 
koymuşlar mı .. .' Mehmet sık sık bu 
tedirginU�1 ve coşkuyu yaşamak üzere 
koşar gibi odasına girer, kapıyı kapadık· 
tan sonra duyguları, üzüntü ve kırgmhk. 
lan ya da sevinçleri · bır yazının bır ye· 
rinde ansızın adına rastlamıştu · yaşa· 
mak Isterdi. Yoksa ne gazetelerin, ne 
dergilerin hiç bır wamı kalmıyordu." 
(Sayfa, 373) , 

Türkiye'nın ünIU sanal '�a· 
ını Mehmet Meriç'In ken< . Ve dUşiii . 
kadar. Pijamasmı giyi 

-1
ı#'JJ5Jne guvenı o 

yenice sigarası tiryaı Cı",P rakuanı ıçen, 
"köylü entellektüell ..:ert:', b� ve benzeri 
kaynakları var: Y..., bır tek gUven .-,attıkları kitdmıAnn say�ını artumak. J Uet l!gaz'ın romanın. 
d
da ünlU sa

ak
nat

ı
�e d �ün adamJarl, ünlerin. en, anc i id kurdukları kadınımn sayısını artu ak emın olabiliyorlar. Afet Ilgaz, ehmet Merlç 'I gerçekten �� �:yor: 
. 
'Sevda Ilk kez yaralanmış 

mi 
P .  gıbı şaşkındı. Geriye çeldl. ş, ndısini yaralayan sevgiU sahibine b an bır köpe�ln şaşkın bakışlarıyla dama bakıyordu. Dır yandan da ıçın. / den sessizce Inliyor glblydl. Sigarayı al. 

dı, onu Mehmet 'in yakmasına izjn verdi 
ve Içmeye koyuldu. Mehmet şimdi yap· 
tıl_ yanllŞI anlamış ve ona sevecenlikle 
karışık bır yakınlık göstermeye başla. 
mıştl,' Kendini baRışlarnıyordu Mehmet 
iyi bır hovarda deRIIdi şu anda. Onların 
memlekette, baRlamaiarın çalındı�ı, 
oturak alemlerinin yap�ıp zeybelderin 
oynadıRı, oynaş kadınların, kendi efele
riyle baRlantıda olduklan sürece onlara 
kesin bır namuslulukla baRIt kaldıkları 
memlekette, kadınlara böyle yanlış söz· 
ler söylenmezdi. Iyi bır hovarda oldu�u· 
na Inanmış olan Mehmet, bu akşaınld 
beklenmeyen yanlışlıımı düzeltmek için 
ne yapaca�ını bilemiyordu." (Sayfa 444· 
445) 

Met ngaz, romanını Sevda'yı deRiI 
Mehmet Meriç ve benzerlerini öldürmek 
ıçın yazmış gibi. Oturmuş rak�arını Içi· 
yorlar. Bir yerden sonra "tartışma" 
şöyle devam ediyor: " 'Sen ben çekiş' 
meleri başlıyor .. ' dedi gene ıyakup. ça· 
talına bir pastırma takmış, özenle pas· 
tırmanın koyu kırmızı, saydam renglne 
bakıyordu. 'Evet! Bu böyle. Sonra 
biliyorsunuz eskiler . yeniler kavgası' ... 
'Parti bunda ywıştı canım' dedi Hak· 
kı. 141·142 den sabıkası olwarı alma· 
d�ar. Ne demek yani. Sol, bir akıŞtu. 
Bunu kesemez, bölemezsinlz.' 'Evet 
ama, onlar da' Yakup raklSından bır yu. 
dum aldı: 'Onlar da öncülük kavgasına 
düştüler.' dedi ilgisizce." (Sayfa 360) 
TürkiyeInin önde gelen sanat·Cı.kir·ilim 
adamlarının rakı masalarmda böylesine 
"derin" ve aydınlatıcı tartışmalara rast
lamak mümkün. Met l!gaz, bunlan inan· 
dıncı bir biçimde ve yapmacıktan uzak 
bir sunu Ş içinde sergiliyor. 

Met Ilgaz, Sevda ve Gülsüm gibi ma· 
sum ve günahsız malzemeleri kullanarak 
böylesi bır düşün aleminin otopsisini 
yapmaya çalışıyor. Sevda ölüyor. Gül· 
süm Ise Işçi sınıfı hareketini buluyor. 
Gülsüm, partiye giriyor: "Başıyla lşçl ve 
öRrenci olan yenı arkadaşlarına oelam 

vererek bir sandalyeye oturdu. O anda, 
bu çevresindeki insanların ne denli ra· 
hatlatıcı olduldarmı da düşündü. Ne o 
.. natç�arın taşkın gürültüleri, ne de ev 
kadmlarmU\ meraklı bakıŞları, ne 
meyhanelerin şaşkınulultusu ve sesleri 
vardı. Temiz ama eski üstbaşlanyla 
özentisiz saçlarıyla, ellerindeki kitap ve 
gazetelerle, ciddi ve düşünceli yüzleriyle, 
hatta utangaçlıklanyla ne kadar iyi ve 
güven vericiydiler." (Sayfa 560) 

GÜıSüm, partiye girdikten sonra, ba· 
kış açısında deRlşlkUkler yapıyor. Artık 
daha çok yıRınlara bakıyor. Şöyle: "Ona 
öyle geUyordu kı artık ün korkulacak bır 
yeydir, rahatsız edici bır şeydir, ruhu 
sakatlayan, duygulan yaraJayan bir şey. 
dir. Ünün ardında mutlaka büyük haksız· 
lıklar, bencillikler, içtenlizlikler ... yatı· 
yordur. Sonra 'ün 'e karşı haksızlık et· 
mekten kaçmmaya çalışıyor ve &ilkini· 
yordu. Gene de devrimi � hazulayan· 
lar olarak bu baRuanlar, (edakar ve kah· 
raman olduklan bilinenler dışmda, ses· 
siz ve siUk, klşloel çupınışlaruıa gömüi· 
müş yıRmlann v .. lıRml gölüyordu. Sos· 
yalist bir devrimrJe herkes 'yer kapmaca' 
oynarken, onların, bu hiç dikkati çek· 
meyen ve küçümsenen başörtülü kadın· 
ların, kendi halinde yumuşak ve 'iyi' er· 
keklerin dülmelere basacaRını, ŞIlterieri 
çekeceRini düşünüyordu. Bu hiçbir şey 
yapmamış gibi görünenlerin ... "(Sayfa 
579) 

Met l!gaz'ın uzun ve güzel romanının 
çok kısa bır bölümü parti yaşamına alt. 
GerçeRin yeniden yarat�dlRı bu bölüm· 
ler oldukça kısa. Ama Met lig .. , bu kı· 
sa bölümde de, "doktor" IiiNıde sosya· 
Ust aydını yakalıımış ,örünüyor: "Dok· 
tor'un bütün orda olanlm coşku ortak· 
hRına sürükleyecek güçlü bır duygusal 
yapısı ve bilgisi vardı." (Sayfa 587) Aşa. 
malar romanı, kendi okunınu bulmalı. 
Buna layık bır yapıt. 

Y.K. 

IliL..güncel yayınlar 
'Si�! .teoriye � pratige 

getirdigı katkılarla 
V. i.LENiN 25 lira 

'İşçi Sınıfı Hareketini 
Bölücü Akımlar 
SAPMALAR 25 lira 
.revizyonizm 
.goşizm 
�maoculuk 
.troçkizm . 

'Sorular ve Çevaplarla 
KOM'ONIZM . 
NEDIR ı5 lira 

_______________ �IJt.:ill..i· )'(,' s;·� J1.lı.. ______ ..... 



• Kendinizi kllGco tonıtu mııınız' 

o 1933 yılında Lice'de doğdum. Babam, uma· 
nında düşüncelerinden dolayı Iniklal Mahkemelerine 
sık sık Çıkan bir kişi idi. Babam, emekçi halktan yana 
çizgisini sonuna kiebr sr.dr.rdü. Halktan Y3n3 düşün
ce ve eylemlerimde babamın ve mücadelesinin mutla
ka etkisi vardır. 

Am dilimin Kmçe olnwı nedeni ile eğitim süre
si boyunca birçok zorlukla karşılaşum. iıkokulu bi· 
tirirken Çaı paı Türkçe konuıup okuyabiliyordum. 
Oniversitede ise, ş.ivemden dolayı, hocalarım bana 
Arap ya. da Iran 'Iı olup olmadığını sorvlardı. 

Lise sıralannda öğrenimime bir süre ara verdim. 
Çeşitli dillarda işçilik yaptım. Emeğin değerini, öne
mini daha çok bu yıllarda kavradım. Oaha sonra dışa
rıdan liseyi bitirdim ve Istanbul Orman Fakültesi'ne 
girdim. Yaşam öyküm, kısaca böyle. 

• Depr'rmden aonro Lice'de konut yaptuıldı. yi
ne deprem ıonucunda del/leti" Lice 'ye yımlım elini 
uzattığı lÖyleniyor. Bu konuda nelerdÜfÜftÜyorıunıa! 

O Öncelikle belirtmek isterim ki, depremden 
sonra yapılan konutlar, halkın ekonomik ve sosyal du
rulTlJ gözetilmedenı doğa koşulları dikkate alınmadan 
yapılmışlardır. Aynı zamanda sağlık yönünden d. el
verişli değillerdir. 

üce'de gerek merkez ilçe halkı, gerekse aYar 
köylüler, kiiçilk üreıici durumundadırlar. Küçük ıop
rak rriilkiyeti ve biruç koyunu keçisi olan küçük aile 
yapııı egemen durumdadır. Emekçi halkın topraktin 
kop.tuğu, haYVilnluını barındlf3.lTlôJıyaQğI konutlar, 
yenı sorunlan d-ı beraberinde getirmektedir. Doğu'da 
olan her depremden sonra hep aynı yöntemler uygu
lanınl�lIr. Yeni konudann yetersizliği, halkın yaşam 
I.oşulları dikkate alınmadan inşa edilnıeleri, sonuçta 
:;iJçe neden olmaktadır. Sonuç olarak diyebilirim ki, 
cJepremden yaşamlarını yitiren insanların dışında b
lanların da yarııı dışa göçnıiışı Lice nüfusu yarı yarıya 
ualmışıır. Burjuvuinin bunda ikili bir çıkarı vardır: 
Bir yandan işsizıer ordusuna yenilerini katmak, diğer 
yandan da halkı kendi yörelerinden kopararak bir asi
milasyon politikası izlemek. 

Çözum ise, işçi ve emekçilerin daha iyi yaşam 
koşullarında daha az maliyetle yarartanabilecekleri bir 
konut politikiHI uygulall'löl.ktır. Depremden sonra 
yapılan, sığ�ık koşulları açısından yetersiz, [iretim 
k
.
o�lIarınl dl�te almayiln ve ına..sr.ıflı konutların ye. 

nne butun faktorieri gözönlrlde tuta.n bir konut ont:. 
tikisı uygulanmalıdır. ".,- ..

' _ . 1  

Yeni h��tt.en bu kom1a �!t'plerimiz olaak� 
tır. Taleplenmız olumlu kar��7sa, biz de belediye 

---,'" 

Lice Belediye Başkam Halit Nazmi Balkaş 
Yürüyüş i ün sorularını yamdadı: 

" D iG ER 
B ELED iYELER E  
Ö RN EK O LMA 
AZM i N D EYiZ" 

oLarak sosyal konudan n yapımı için olanaklarımızı 
seferber edeceğiz. 

• BelediyeclUk açı,ırıdan Lice'nin dilu ıorun· 
lon nelerelir. bu .,runların çöziimU için neler dÜfii· 
nüyonunu.ı' 

O Bir kere, tüm çalışma alilnlarında, hiillktan ya· 
nJ uzmanların bizlere yardım ellerini uıatacaklarına 
ve çeşitli sorunların çözüm:; için uzun dönemli plan· 
ların hazırlanmasına katkıda bulunacaklırına iNnıyo
rum. 

Bugüne kadar Lite için yapılan yardımlar gerçek� 
ten üceliler için kullanılmış Olsaydı, bugün Lke ileri 
bir i lçe olurdu. Ama pratikte böyle olmamıştır. Yiilr· 
dımlar çarçur edilmiş, temel sorunların çÖl.ÜmO için 
harcanmak yerine, göstermelik işlerde kullanılmıştır. 

ilçemilin belli başlı sorunları arasında, bir de bes· 
lenme sorunu vardır. Bugün temel besin maddelerinin 
il ve i lçelerde yaşayan halka ulaştırılmasında oru ser
maye sahipleri, kO;1'!Isyona.ılar, kabzımallar, toptancı 
tüccartilr �Iarını örrri1şlerdir. Bunlar, üreticinin ma· 
Iını uruu kapatıp tüketiciye yii<sek fiyattan satarak 
büyük kirlar sağlamaktadırlar. Bu durum bir yandan 
ilÇi ve emekçilerin düıük nitelikli besinlerle beslen
meleri durulTlJnu ya�tır1ten, varlıklı kesimlere beslen· 
:nede de bir ayrıcalık kazandırmakudır. 

Belediyemiz bu konuda üretim ve tüketim koo. 
pe�tiflerinin kurulmasını 5ilğlay.arak bir yanda üreti. 
ci diğer yanda da tüketici olarak, zincirin iki yakasın. 
daki emekçiterin sörriiriilmesini önlemek düşüncesin. 
dedir. 

gelirti, emekçilerdir. Belediye meclisimilin tüm top
lanblarını halkın ön�de açıkça yapmaktayız. Böyle 
bir meclisten, halka karşıt kararlar çıkmaz. Lice'de 
gelenekleşmiş feodal ahlakı kırıp, karar mek.anizması� 
nın bütWı aşamalarında halkın katılımını .sağlamak is� 
tiyoruz. Seminerlerle, toplantılarla, konferanslarla 
halkı sü�kli olarak eğiımek, kendi Yillamını yöneıen 
kararlara sahip çıkmasını sağlamak istiyoruz. 

O�tirncJJ" imece ve kooperatiflerde halkı örgütle
yip 'cendi SOrTIJt sorunlarını sahip çıkmalarını sağla· 
maya çalııacağız. 

• Af�ucut Ya&IJl yapıda kaJ'fınua bazı .orunlar 

çıkmayacak mı' 

o Türkiye'de bugünkü belediye mevzualı karıı, 
sında, "yerel yönetim"den söz etmek hayli güçtür. 
Belediye meelisleri, kural koyabilecek konuma gel
melidirler. Bugün, böyle bir yeıkiye sahip değillerdir. 
Verdikleri kararlar, büyük çoğunlukla uygulayıcı ni· 
teliktedir. Bunun dışında yetkileri son derece sınırlı· 
dır ve merkezi yönetimin mali ve idari denetimi altın· 
da ezilme dururTIJ söz konusudur. Kısaca, her beledi· 
yeye, uygun gördüğü hizmeti yapabilecek bir hukuki 
statü tanınmalı, mali imkanlar yaratılmalıdır. 

• Bugünden girifilen ya do girifilm�1r üzere olan 
.omut dilu iflerd�n 'öz edebilir miQnJ..zl 

c Bir fırınımız olduğundan söz ettik. Ancak 
onarılması gerekiyor. Onarılınaya kadar TMO'dan 
getirttiğimiz unu, belediye aracılığı ile halka dağıtıy0-
ruz. Burada anık herhangi bir "aracı" söz konusu de· 
iildir. Bunun yanısıra, tuz, şeker ve yiilida da tanzim 
satışlarını sürdUruyoruz. 

Aynı zamanda, belediyeyi üretici bır hale geıir
mek çabası içine de girilecektir. Bunun için kurulan 
ve kurulaw kooperatiflerde belediyeyi ortak yap
mak, belediyenin bu alanda iildım atması ile m1mkUn 
olur. Somut bir örnek vermekte yarar var: Belediye--
mizin bir fınnı vardır. Ekmek sorununU çöz.ijmle� 

Lite'nin mezralarında okuyan ilkokul çocuklarını 

mek için belediye olarak fırıoı iş� hem halk- belediye minibUsleri ile parasız! olarak okullarına ge. 

la hem de civar ilçelerle daY��a ıP:� ekmek tlrip göıürmekıeyiz. Bu alanlarda belediye bir "k.rlı· 

dağıtımını örgütlemek gerÜ1nek�i�� 
er,

(
,. Iık" düşüncesi içinde değildir. Bu da belediye meclisi· 

Yine belediye 013Jlıl: Urrtim ve tüketim k . pera. nin yapısının doğal bır sonucudur. 

tiflerini ku�_rc b�nları destekleyerek tanzi sa. Belediyemili Uce ve çevre köylerini kafkındırrN 

b .ııa .. nın bele5,yemlzce yapılmasına çalışacağı Bi). 
kooperatiflerine derhal OlUk enik. Kooperatifçlll�i 

lun bunl�l}'ba$Mılmasl elbene kolay değildir. n 
fiilen destekledik. Kooperatif 12r.ıfından yapı"ılan 

baş�' emekçilerin örgütlenmesini ve bilinçlenmesı i, s:" �a fa�ilwına da belediye olarü ortak olduk. Ore--

b!l"l1iyeye fiili destek oluşturnıasını gerektirmekte 
UC! beledıye uygulamasından bundan sonra da aUQ' 

dir. Ancak, başarılı olacağımın inanıyorum. 
) iımız 

.
adımlar v

.
Mdl

.
r. '\ . . üce beledıyeg, kUçük bir belediyedir. Ama üre-

• Eliöm LI� hatlun biUnçı�ndiriımeıi açııından 
ueı, de�kr:atik örgütçil ve halktan yana bir belediye 

neler yapılabilir' ola"u. Licelllere güven veriyor, Bu anlamda, Lice Be· 
lediye.si ol""'k Türkiye'nin diğer kUçük beledlyel";n< 

o Belediye meclisini oluştu�n üyeterin tümü dar de örnek 91ma azmindeyiz. 
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