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· P Başkanlık Kurulu 
Bildirisi 

I 
TüRKIYE ıŞÇı PARTISI BAŞKANLIK KURULU, 3 ŞUBAT 
GÜNÜ TOPLANARAK, SON POLITIK GEUŞMELERI DECER
LENDIREN BIR AÇIKLAMA YAPTı. BU AÇIKLAMA YI OKUR
LARIl'>UZA SUNUYORUZ. 

Yeni yıl bütçesinin komisyonda 
göriişülmesi suasında anarşik olay
lar ve kontrgerillayla ilgili olarak 
ortaya atılan iddialar ve bunlara 
karşı MC yanlılarından gelen tep
kiler bütçenin halka karşı yapısını 
ve CHP hükümetinin lUZIa yütürlil
ğe koyduğu aynı doğrultudaki 
ekonomik önlenıleri gözardı etmi
şe benzemektedir. 

Gerek Ikinci MC hükümeti tara
fından, hazulaıup yeni hükümet çe 
de aynen benimsenen ve komis
yonlarda yapılacağı öne sürülen 
değişikliklerin esas yapıyı değiştir
meksizin bir iki kalemdeki ufak 
düzeltmeleri aşmayan bütçe tasarı
sı; gerek yeni ithalat rejini, bir 
gerçeği açık seçik ortaya koymak
tadu. 

Yerti tekeller ve bağlı oldukları 
emperyatist dönyaıun, Türkiye'nin 
bugön için:le bulun:luğu darbo
ğazdan çıkabilmesi için dayattığı 
önlenıler yeni hükümet çe de ay
nen benimseıuniştir. Yeni devalü
asyon söylentilerinin Maliye Baka
nınca zımnen kabulü de bunun bir 

işaretidir. Böylece kalkınma Iuzı
nın diişürülmesi, halkın daha az tü
ketmesi, elde edilecek tasarrufun 
büyük sermayenin ihtiyaçlarına 
ayrılması, büyük tekeller yararına 
küçük ve orta işletmelerin adım 
adım piyasadan çekilınesi sağlan
nuş olacaktir. Bu ise geniş halk yı
ğınları için daha büyük pahalılık 
ve işsizlik, daha büyük yokluk ve 
yoksulluk demektir. Büyii<. serma
ye ve tekeller, için:le bulunulan 
bunalınun maliyetini işçi ve emek
çilerin sutma yükleyerek ve birkaç 
büyük tekel yararına ülkedeki top
lulaşma ve tekelleşme sürecini 
Iuzlan:luarak çıkmak istemekte
dir; ve de bu istek yeni CHP hükü
metinin de isteği olmaktadu. 

Diğer yandan, bütçe görüşmele
rin:le MIT, kontr-gerilla ve diğer 
teşekiUlerle ilgili olarak ortaya atı
lan iddialarla birlikte büyük basın 
tarafından konuyla .ilgili yeni çı
kışlar için kamuoyu oluşturma 
gayretleri gözden kaçmamaktadu. 
Buna ek olarak iUkemizdeki en bü
yük tekellerin sözcülerinin, daha 

kısa süre önce kongrelerin:le de
mokratik hak ve özgürlükleri "lüks" 
olarak nitelemişken 141-142. 
maddelerin kalduılına gereğin:len 
sözetmeleri ilginç gelişmeler ola
rak dikkati çekmektedir. 

Işçi sınıfı ve emekçi halkıııuzın 
yıllardır yürüttöğü demokrasi mü
cadelesi ve demokratikleşme hare

ketinin bu oluşumdaki etkisi ö
nemlidir. Başta Türkiye Işçi sını
fının bitimsel sosyalist partisi Tür
kiye Işçi Partisi ve onunla birlikte 
tüm demokratik güçlerin ısrarlı 
mücadelesi tekelci sermayeyi, çı
karlarını korumak üzere kısa ve 
uzun vadeli yeni hesaplar yapmak 
zorun:la buaknuştu. Konunun bu 
açıdan incelenmesi duruma yeni 
açıklıklar getirecek niteliktedir. 
,Şöyle ki, bir kez yııkarıda belirti
len ve emekçi halkın doğrudan za
rarına olan ekonomik önlenıler ve 
ülkede gericilik ve faşizmin asıl 
kaynaklarının tekelcilik ve tekel-

ler olduğu gerçeği ve bununla bir
likte faşist MHP ve yan:laş kuru
luşları bu çıkışlarla dikkatten ka
çudınak istenmektedir. Mesele bu
nunla da bitmemektedir. Tekelle
rin kendi yarattıkları ve yüzde yüz 
kendilerine bağlı olması gerekir
ken kontrolden çıkma eğitini gös
teren faşsit odaklan yeniden tam 
kontrolleri altına almak ve solda 
adım adım büyil< bir güç olma yö
nönde gelişen harekete karşı, ken
dileriri.n isteklerince yönlendirebi
lecekleriri. urnd uklıuı yeni çıkışla
ra ortam hazulamak niyetleri hiç
bir zaman gözden ·uzak tutulma
malıdu. 

Durum böyle olunca; son gön
lerde maoc;u bir partinin kurulması 
biç de şaşutıa olmanıakta, tersine 
belirtilen girişimlerin son halk8Slrl 
oluşturmaktadu_ Buna ömmüzde
ki dönemde yeni halkaların eklen
mesi de olasıdu. Bütün dönyada ol
duğu gibi ülkenizde de, uluslarara
sı sermayenin ve gericitiğin destek 
ve güdümüyle "001" adına çıkan 
n"ocu hareketlerin ve ülkemizde 
kurulan yeni partinin gerçek ka
rakteri anti�vyetizm ve anti-ko
münizmdir; işçi sınıfı düşmanlığı
du. Böyle bir partinin, tam da şu
suada ortaya sürülmesi elbette 
rastlantı değildir. 

Ancak bütün bu hesaplar işçi sı
mfmuz ve onun önciUüğönde e
mekçi halk kitlelerinin emperya
lizme ve faşizme, bunun gerçek 
kaynağı uluslararası ve yerti tekel
lere karşı yürüttüğü mücadeleyi en
gelleyemeyecek, yolundan saptua
mayacaktu. Bu mücadele, ne doğ
rudan ve en kaba yöntenılerle, ne 
de dolaylı ve dal .. ince, uzun vade
li yöntemlerle önlenemeyecek bi
çinıde giderek daha geniş halk kit
lelerini kapsamakt., gelişip, güç
lenmektedir. Gündelik olayların 
derinin:le yatan gerçekler gön ışı
ğına çıkarılarak gittikçe daha ge
niş yığmlara maloldukça d.ha da 
güçlenecektir ve ergeç biltön he
sapları boşa çıkaracaktu. 
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KiLiTLENEN KiTLELER 
Yalçın KOÇOK 

Milliyetçi Cephe dönemi ile 12 Marı dönemini karıılaştırmak mümklin. 
Baskı ve terör açısından benzerlik ortada. Her iki dönem de bir slogan olarak 
''beyrıelmUel korrijnizme" karŞı. Ancak 12 Mart, "beyrıelmilel korriinizmi" 
üniversitede, basında, derneklerde, sendikalarda andı. 12 Mart, üniversiteyi, 
basmı, dernekleri, sendikaları boy hedefi olank aldı. üniversite, basın, der
nekler ve büyük ölçüde sendikalar Milliyetçi Cephe'nin hedefi bile olamadı. 
Oniversite, basm, dernelner ve büyük ölçüde sendikalar adım olmaSiil bile, de
mokrasi mücadelesi adına kaygı ile karşılanması g«eken bir durum. Milliyetçi 
Cephe Hükümeti döneminde uygulanan baskı ve t«öril" getirdiii açıklık orta
da: Üniversite, basın, dernekler ve büyük ölçüde sendikalar toplumun direnen 
kurumları olmıktiln çıktılar. 

Oniversite, çok. büyük. ölçüde, sermaye ile bütünleşti. 12 Mart özel yük
.. k okulları yıu.kladı. 12 Mart'ı izleyen dönemde Türkiye'nin özel sektörü 
özel Unhersiteye Silhip olacak duruma geldi. Bugün, dilnyanın en güzel yerle
rinden birisinde kurulu olan Boğuiçi Onivenitesi'nde öğretim liyesi olabil
mek için önce Türkiye'nin bÜYiic. tekellerinin birinde darnşman olmık gereki
yor. Boiuiçi Oniversitesi'nde öğretim üyesi olabilmek, tekellerin sıkıcı odala
rından çıkıp dünyanın en güzel yerlerinden birindegenç kız ve erkekler arun
da önlenmek .nlamına geliyor. B..ıiöı Boliuiçl Üniversitesi, bUyük tekelı ... in 
bir uzantısı durumunda. 

BoA;uiçi Oniversitesi'nin azeiiiAi, büyük sermaye-Universite kaynaşması
nın en gelişmiş örneA;ini vermesinde y.ıtıyor. Yoksa, tek olmıSlnda deAii. Ay
nı kaynaşma, daha. u gelişmiş olarak, diAer üniversitelerde de görülüyor. Gö
rüldUliü Için de üni_,;te, Milliyetçi Cephe döneminin boy hedefi olma şans 
ve onurunu yitiriyor. Kuşkusuz bu durum, üniversite içinde tutMlı demokrat 
kadroların bufunmadlAı anlamına gelmiyor. Bunlar var. Ama bütünüyle üniver· 
siteyi temsil etmiyorlar. Oniversiteyi etkilemiyorlar. üniversite ve dışında de· 
mokrat üniversite ve demokrat toplum için mücadele ediyorlar. Yalnız sınl'ıı 
bir etkinlikle. Oniversite içindeki sınırsız etkinlikle"Milliyetçi Cephe Hükümeti
nin hiç bir ciddi sorunu olmadı. 

Tür1dye tarihindeki tüm baskı dönemleri: günlUk basınla sürtüşmeye gir
mek zorunda kaktı. Günlük :'aSlnla kavga etti. Menderes öncesinde, Menderes 
döneminde, Denirel zamanında ve 12 Mart'ta böyle oldu. Milliyetçi Cephe, 
boıkı ve zulümde bÜlün bu dönemleri g ... id •. bnktı. Ama günlük bosmla hiç 
derde girmedi. Günlük basın, en ilericileri dahil, Milliyetçi Cephe Hükümeti' 
rin boy hedefi olmı şans ve onuruna kavuşiilmadı. özellikle günlük ınsının 
''ilerici'' kesitlerinde bir takım ''ilerici'' yazarlar "yalnız biz MC ile mücadele 
ediyoruz" h .... lıliın. yakalandılar. Bu hiıstalıp ralimen, Milliyetçi Cephe 
böylesi "ilerici" yu",l ... yalnızca "libar" etli. Çok .çık nedenl ... le:GÜnlük 
basının en ilericisi de, en bıçkın "işçi sınıfı" edebiyatı yapanı da aslında ve 
özünde Halk Partisi politikasmı savundu. Halk Partisi politikasını savunmık, 
aslında ve özünde, sermıyenin çizgisini savunmak demek oluyor. Sermayenin 
çizgisini $ilvunarak Milliyetçi Cephe'ye karŞı dunnak ve dolayısıyla da Milli· 
yetçi Cephe'nin boy hedefi olmak miimkiöı deliil. 

Dernekler ve sendikalardaki durum daha da açık. Bundan bir süre önce 
Istanbul Spor ve Sergi Sar.ıyı'nda 40 "demokratik kitle örgütU" NATO'yıı 
protesto topı.nıı� düzenledi. Ancak iki bın kiıi katıldı. Kırk "demokratik kit· 
le örgütü" ancak iki bin kişilik toplantı düzenliyebiliyorSi1, bu tür örgütlerin 
Milliyetçi Cephe için ciddi bir sorun olmasını beklemek pek zor. Kendi taba
nını harekete getiremeyen öI'JÜtlerin demokratik mUcadeledekl etkinlikleri st
nırlı kalmaya mahkum. "Oemokratik kitle örgütü" Silyısını, bunların ortak de· 
meçlerini, ortak demeçlere katılan örgüt miktarını artl'mak.la demokratik mü
cadelede etkinlik artl'ılmış olrnJYor. Bu yUzden de hedef $aşınmıya yönelik 
bir-iki şaşırtıcı girişim dışında, "demokratik kitle örgütleri" Milliyetçi Cephe 
HlJdlmetinin boy hedefi olmadı. 

Müheııdis-mimar odaları da dahil demokratik kitle örgütleri olmadan da 
demokratik kütle var. Demokratik kUtlenin varili., öraUt yöneticilerinin Sil� 
dıklarının aksine, örgOt olup olmaması ya da örıUt1in başında 'u ya da bunun 
ol",,�yla ilgili deliil. Oemokratik kÜlle, tarihsel ve sınıf,,1 bir kategori olarak 
mevrut. örgüt ol" da olmasa da demokr.tik kÜlle var. Öjlretmen örglJtl ... i ol· 
madan öğretmen kUtlesi, mmar-mUhendis odaları olmadan mimar·mühendis 
klJtlesi, ölirenci örgütl ... i olmadan ölirenci kütlesi olduliu gibi. Oemokratik 
milcadelede önemli olan bu kütlenin hareketlililiI. Milliyetçi Cephe HükUmeti 
döneminde bu kÜlle, büyük ölçUde, hiıreket,;z kaldı. Kitleler kilitlendı' 

Neden, kitleı ... kilitlendi? Kitleı ... in kilitlenmesini, 12 Mart ya da MC 

döneminin DJlüm ve cinayetleri ile açıklamak rJ'ijmkün deAii. Çünkü 12 Mart' 
"n kütleı ... miicadele kararlılıliı arımış olarak çıktı. Ancak Milliyetçi Cephe 
dönemi, aynı zamanda, burjuvazinin sosyal demokrasi atılımını gerçekleştir
diAi bir dönem oldu. Halk Partisi, sosyal demokrasi maskesi altında, en bUyük 
atılımını MC döneminde yaptı. Bu dönemde bUyük burjuvaziden başlayarak 
sermayenin çok büyük bölümü ve asıl önemlisi "demokratik kütleler" Halk 
Partili oldu. Somut örnekleri ortada: Son otuz yıl içinde Halk Putisi, hiç bir 
laman "demokratik Kütle örgütleri tl içinde bu denli seçim kaz.anmadı. De. 
mokratik kütle örgütlerinin Halk Partili olması, aslmda ve ôzOnde, sermayenin 
etkisi altına girmesi demek oldu. Böylece kitleler kilitlendiler. Dolayısıyla da 
etkinliklerini kaybettiler. 

Halk Partili olmak da türlü türlü. En "Ylıya deli ... ol.nları .çık Halk 
Partiliı .... Açık Halk Partililerin en kötüsü bile, ""ıkeli Halk Parıililerin en 
edebi olanından çok dahiı "Ylıya deli .... Açık Halk Partililer, iI ... lemeci Halk 
Partililer, runtacı Halk Partililer, goşist Halk Partililer ve M�QJ Halk Partililer 
ile birlikte demokratik kütleleri hareketsizfiAe süriik�iler" Gayet tutarlı bir 
süreklıyiş: Aslında ve özünde sermayeyi )'ill'1Sltan bir eAilim, sermıyenin azsın 
politikası demek olan MC karıısında fazla hiırekeıli olamu. Olamadı. 

Milliyetçi Cephe dönemi geride kaldı. Ama kilitlenme devam ediyor. Bir 
süre daha devam edecek. Büyük sermayesi ile, serımyesi ile, teleonzyonu ile, 
basmı, dernek ve sendikaları ile Türkiye'de mücadelenin Milliyetçi Cephe ile 
Halk Parti� arasında olduliu şartlandırllWl kolaylıkla sökülmeyecek. Şu .n
lamda: Bu ikilem ile sermayenin bakış IÇIS. ve ideolojisi to�umun çefiti ke
sitlerinde yeni ve önemli mevziler kazandı. Bunları kolay kofay ter!<etmeye
cek. 

Görkemli 1961-1971 döneminde baıını rurkiye IIÇi Partlsi'nin çekdlil 
demokratik to�umSiilI mJhalefetin çekim alanında ayrık otlar yeıerdi" Ayrık 
otlar arsız oluyor. Ç.buk büyüyor. Çabuk kök salıyor. Bu yüzden kDtleler 
içinde, kütlelerin de en deneyimli kesimlerinde, kök salan sermayenin ideoıO
jisinin sökülmesi zaman alacak. Bunu bilmek çok önemli ye gerekli. Iki açı
dan. Birincisi, geriye doAru. Birincisi, "aman şimdi sosyalizmin zaımnı delil, 
bir Halk Partisi gelsin hele" diyenlere karıı yapılan mücadelenin haklıhlı ile 
ilgili. Geriye bakıldıliı uman bu miicadele ile ilgili söylenecekler !Öyle: Öznel 
ye nesnel nedenlerle, fakat her yerde, bu mücadelenin da� sert, dıhi ayrıntılı 
ve daha karvh yapılmamış olmasına hayıflanmak gerek. Tersine delil. Bu hi
yrf1ıM1ayl ancak bundan sam telafi etmek rrMJmkün. Telafi edilecek. 

Ikinci�, iI ... iye doliru bokıı 'ÇlSl ile ilgili. Şimdi Halk Partisi HII<ümet
te. Halk Partisi'nin tiikümet olu lu ve t-ijkümetinin uygulamaları. bilimlel s0s
yalistıerin, Türkıye i şçi Partiliı ... ln 'ÖYleökleriri doliruluyor. Oolir .... "", 
çok iyi ve güzel. Yalnız bundan yanlıŞ sonuçlar çıkarmank koşulu Ile. Şöy
le: Bilimsel sosyalistlerin söyledikleri 4oğrulanıyor diye "demokratik kütlele· 
rin" ve özellikle deneyimli kesitlerin Halk Partisi'nden hızla kopacağını beko 

tememek koşulu He. Hızlı ve sadece söylenenler doAru çıktlAı için bır kopma 
beklemek şu anlama geliyor: Bilimsel sosyalist dünya görüşüne sıhip kütlel«, 
bir yanılgı nedeniyle, ya bir kabusla ya da aşırı baskının yarattığı serap ile 
kurtuluşu Halk Partisi'nde gördOler. Şimdi yanılgının, kabusun ya da serabın 
etkisinden kurtuldular. Tekrar gerçek dUnya görüşüne dönecekler. HlZlı bir bi
çimde, Halk Partisi'nden kopma beklemenin anlamı ve daha doAru bir deyi,le 
anlamsulığı burada yatıyor. 

Bu anlam5lZhk da� bUyük bir anlamsızlığı beraberinde tiilJıyor. 12 
Mart'ın arkasından gelen MC-GIP Ikileminin tltv-ipk.ar etkilerini çok hafife al
mak oluyor. Bu dönemde sermayenin sosyal demokrat ideolojisi, bütOn tuur
sıZıığı ve yamalı bohça görilntüsü ile, demokrat ylAınlara er. ekte edildi.llerle
meci Halk Partililerin, runtacı Halk Partililerin, goşist Halk Partililerin, Maoru 
Halk Panililerin gevezelikleri de bu tutarsızlıkları kolayca yutturabilrnek için 
aYriiln işlevini gördü. Yamalı bohçaya bir de sol gevezelik eklenerek tam bir 
bulanıaç haline getirildi. Şimdi bulamaç apmas. yaşanıyor. 

Bu aşamadan çıkılacak. Bu aşamadan çıkmanın bir tek yolu Viii': Başın· 
dan başlayarak sosyallunin gilr sesini, tutarlı programını her köıeye götür
mek. Sosyalizmin gür sesini ve tutarlı programını, Lenin'in gilzel bir benzetme
si ile, bir annenin hasta evladına. daha fazla ihtimam göstermesi gibi, en çok 
ideolojik hastalığa yakalanmıı kesitlere götürmek. Ama her yerde ve her yer
de sosyalizmin bayrağını ye yalnız bu bayrağı dik tutlnik. Bu yapıldıAı za
man, kitlelerdeki kilitlenmeyi çözmek mümkün. Çözme, önce yavaş, sonra 
birden bire çok hızlı ve gür olacak . 

. r.- ·  _ . , '.' . � 
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SAIA DöNMEKLE KöŞEYi DöNMEK 
MüMKüN Mü? 

Yeni hükümetin göreve başlamaıın
dan bu yana geçen bir ay boyunca ge
nellikle beklemeyi-uygun gören AP Ge
nel Başkanı Süleyman Demirel, geçtiRf,
miz haftanın ortalarında sahneye kontr
gerilla konusuyla çıktı 

. Demirel bu konuda bir ballD toplan
tuı düzenlerken, 12 Mart'ın 1. Ordu ve 
tltanbul Sıkıyönetim Komutanı Faik. 
Türiin 'ü de konu,turdu. Demirel ve Tü
rün'ü bir gün ıonra 12 Mart idamcılarm
dan Ali Elverdi izledi. Konu, kontr-geril
la, MIT, �ddet. anayet olunca, Demirel. 
sabneyi özel yeti,tirlbnj, uzmanlarıyla 
donatmayı ihmal etmerrJşti ... 

SECAA T ARZED ERKEN 

Normal hal ve şartlarda Yüce Divan 
I&ruI'ı olmasa gereken AP Genel Başkanı 
,öyle lOl'u,yordu: 

"- Hükümetin başını kontr-gerillanın 
ne oldulunu. nereye ballı olduRunu 
açıklamaya dave! ediyorum." 

Dernirel ''beşut'' bir çebreyle devam 
ediyordu: 

tt. MIT'in baqp. yaadı" faaliyetlere 
kUlftllmı da açıklamaya davet ediyo-
rum." 

Aynı gün AP IJ1lbund.a bir konUfma 
yapan Mani. Milletveldli Faik Türün tee 
''SLtta silahlı Kuvvetlıer olmak üzere, 
kunulut avaşı vermeye hazır nülyonlar
ca vatan evladının devlete ahip çıbca
Imı" aöyıüyc.du. 

Sıra amienin tamam1aııım.ıma ,el
ımftl. AP Bura milletvekili Ali Elverdi 
de, "Kontr� diye bir örıüt yok" 
d.ken, ''Eb.'bir ,eyl_ de ô.lmab" an
J.a..ınaoa ,ehbilecek şunları ekliyordu: 

"-Komiimit ihtilalin gaçeklefÜrll
rnek iltendili ülke1erde, önce komün
iımle mücadele eden bütün kurulutlar 
Ylp-atıhnak .uretiyle etld.az hale ıe
tlrUmek ilteniyc. ..... 

POLITIK GANIMET 

Dewel, Hüıiiyet Gazetesil tarafın
dan batlatılan ye deOle balataları bir 
'hayli tartlfmalı bazi CHP'U parlamenter
lerce fikri1lLbit biçimine getirilen kontr
gerilla konlWunu pd'litilt ıa.nimet haline 
getirmede ıeakıniyoıdu. Bunun için 
dikkatli olmatı gereken ölçir ve .ınırları 
da çok tan ıözden çıkamutiL 

Gerilim yaratacak bavnyı gökte arar!
ken yerde buluyordu Demirel. Hem de 
üç yı..lJ.ık MC döneminde bir hayli maym-
1adJIına inandılı alanlar iöz konlWu 0-
lunca ... 
. � Genel Ba,kanının Batbakan Ece
vit'e yönelik bir linir barbini de Ihmal 
etmediRi gözleniyordu. Ecevit'in kendi· 

"Vlkücü" cJdrıLrın Mcbı kopatılam4z! ... 

line yaDlt vermek için ne kadar bekleye
celini .aran pUtealere Demel eıpri 
de yapıyordu: 

"-Mubıatabı bilir. Kendili tez ca.nbdll'. 
Belki biraz to.nra lizi çaaır ......

. 

TUZAK!" 

Kendi mantık taMana göro ince 
_ydılı zekIayla Demirel, Ecevit'den iki 
ola. detitik yanıt bekliyordu. Ve o iki 
yaıuttan birinden birini de politik hey· 
beliM' kaydedecekti. Ecevit "Ewt nw.a
leEf, kontr-teriIla ile ordunun ilgilii var
dır" dene? .. Fa..ıla umutlu o1manw.kta 
beraber Demirel bu yanıtı akhlmda, sö
zünü Tüıiin alzıyla ilan etmi,ti. İldnd 
01a.a1ıkta ile Ecevit "Hayır kontr.gerilla 
ile ordunun ilgili. yoktur" diyecekti ve 
o zaman da Demirel, battıncaktı: 

- Peki ne demeye partine baRlı bazı 
parlamenterleri konu,turuyonun?. 

Oç yıllık. MC dönenünde devletin 
ba,tan .. alı faşiat i,gale ulratıldılı LO
mut olgUlunu ikinci dereceye ballayıp, 
"minareyi ça1anın, kılıfını hazırlayaca· 
Iı" gerçelinin bo, bıraktılı alanlarda 
''Mandrake'' pe,ine dw,en balata yokıu
nu 

.
CHP'1i bazı parlamenterlerin benzini-

EGITIM ENSfITOLERINOE DOCRU YOL 

Ecevit kont-gerilla üzerinde konuştu. Sonra sustu. Söz, söz aAırlıklarl 
daha az olan, Süleyman Genç ve Niyazi ünsal'a geçti. Sonra onlar da sustu. 
So,.,.a Süleyman Demirel suskunluğu bozarak konuştu. "Açıkla" dedi. Sorn 
söz, söz ağ .. lıkları az olan, Türün ve Elverdi'ye geçti. Sustular ve konuştular. 
Kontr-gerilla konusunda iş yapılmadı. Ama Eğitim Enstitüleri konusunda Mil· 
ii Eğitim Bakanı Necdet Uğur hiç konuşmadan iş yapacağa benziyor. 

EAitim Enstitüleri ile öAretmen yetiştiren dijer yüksek okulların erken 
ıatile sokulmaıı Ulkücülerin ve komandolaırın uykusunu kaçırdı. Bu tatil sıra
smda iki i�n gerçekleştirileceği anlaşılıyor. Bunlardan birisi, öğretmen yetiş
tiren yükseK okuBardaki komando öğretmenleri telTizlemek. Bunların suçlu 
olanları"ı meslekten atmak, diğerlerini de eğitilmek üzere ilerici öğretmenle
rin çoğunlukta olduğu okulları göndermek gerek. 

Öğrencilere gelince, tUm öğrencilerin okuıla ilişkisini kesmek her ba
kımdan yanlış olur. Bu öğrenciler arasında komando ve ülkücüolanların der
haL okuldan uuklaşt .. ıırnas. mJtlaka gerçekleştirilmelidir. Ama bunun dışın
da her zaman demokrasi saflarına kazanılabilecek olan ve çoğunluğu yoksul 
ve orta halli ailelerden gelen büyli< öğrenci kütlesinin eğitimlerinin devamı 
mutlaka sağlanmalıdır. Bunlar bilinç ve kararlı bir politika ile m..ı tlaka dermk
rasi mUcadelesine kazanılmalıdır. 
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ne H'Wrlyet gazet_ kibrit çurnca orta
y" böyle bir tablo Çık_tL .. 

YANlıŞ IŞLER 

Nitekim Demirel'in .öz kOnuau bam
leainden bir gün ıonn. Milli Savunma Ba
kanı Haan E.t Iflk. daha lOnra da Bat
bakan Ecevit "Ordu içinde kontr-ıerilla 
adlı bir örrüt ol.madılını" açıkladılar. 

GeçtiRimiz Cuma günü CumbW'ba,
kanı Fabri Korutüık ile haftalık olalan 
ıöıü,anellini yaptıktan ıonra düzenledili 
ba.n toplantııında Ecevit, ordu içinde 
kontr-ıeriıla diye bir örtüt olmadıımı, 
ancak dı .. dönük ça.Iı.tmalar yapnw.. 
gereken bazı kuruluşların IOruıtlAU% ki
til .. tarafından içe dönük yanlıt ltl_ 
yaptıklarm .öylemekle yetiniyordu ... 

Ordu içinde, ödeneaı belli, kadro· 
ıu açık ve kaplamın üstünde "kontr-ıe
rilla' yazılı bir üniterun olduRunu aklı 
batında bir kimsenin iddia ettilli yoktur. 
Ancak: okulda, yurtta, ıokakta .lahla
nan, kan döken. Faşist çetelerin f'ıilen 
bir yerlel'e dayandıkları ve bu oJa'unun 
da,l. MC döneminde Batbakan Yardım
cl&l bir zat tsraCmdan mecli. kÜrlÜsün· 

den "devlete yardımcı ,üç1er" ,eklinde 
kamuflo edllıliRi d'ıerçektir. 

UZANAN DAYANAKLAR 

YaYlın deyimle "komando" diye ad
landırılan 1",lot çeteıerın IçleriDd .. a· 
zan bilgilere ıöre, herhaqıi bir penile 
kaqı kendilerine, öteden bwi devlet du
varına uzanan bazı dayanalt1arda.n &öz e· 
dilmlttl. Bu dayaıak, bizatibi MC yöne· 
tim. olarak .unulm"", ayrıca polillte ve 
arduda kendileriyle endirekt baalarıtılı 
güç ve kadrolardan IÖZ edilmieti ... Ayrı
ca &özü edilen bu r .. iat çeteler, devıet 
anıtı içine yerlettirilmi, mebzul m.1r.
tarda unsurlarta da ilitki içinde olmu,
lanh. 

Devlet aygıtı içinde kimler yoktu ki? 
Son lekiz yıllık. dönem içinde d .... 

riıncileri öldürmekten, yaralama.lr.tan ve 
okul bombalamakıan hüküm yemi, bir 
yılm katil. aldırgan uoıur, devletin bol 
maa,lı kadrolarında görevlendirilmitler
di. 

KADROLAŞMA LEKESI 

Ayrıca özellikle Milli Elitim öııiitü, 
ıörünürde lIi'9il, li1ahlı fatiat çetelerin. 
yönetimden .ımfa kadar at oynat�. ta
lim ve talan alanlan haline getirilmi,tI ... 
Wno. MC döneminde. Ticaret Bakanlı
Rında. Gümrük Tokel ve SeRiık Bakanlı· 
Rı örgütlerinde aöz1enen f .. llt yayılma 
ve yerletme harekat, unutulrnamıtt •. 
Devletin oldulu her yerde gÖllmen fa· 
tiot. kadrolatma ıu..ı kurutulmaımttL 

Bu kadar k)mut, açık wl .u ıötiiııma 
bir ı,pi b.uekatııwı taldpçııııı. tembe�. 
q •. ı ..... ıı. kurb&n edll_. _ 
lıkta "ya çarpc88m, ya tuiaram" oyu" 
nu ile mi avunulacaktı? .. 

Geçtlll.... hafta ... dıllı laf pIqJ
poIC'unu Yuce Divuı kaçal. Demirel 
"80be" demek ....... çevinDele çabtI
yordu. 

MC lUçluı_ııwı p ..... lıiri • •• � 
tutarlı, dddl .. lçtonllkl bır dobıo""'· 
tikl.,.... clritlmlııln ..... a1Dd ... ,oç
mektediroya. 

BAZI BELIRTILER 

Bu konuda. bir aylık .ünde olumlu,. 
yönelik bazı belirtiler, Ticaret Bakanı 
Teoım.n Köprüliil .. 'den ve Milli Elftim 
Bakanı Necdet Ulur'dan 1.1mI ttIr. 

Geçtilı .... hafta. Milli Elitim Baka· 
nı URur tarafından uyıulamaya :ıokulan 
EtItim Eııotitiilerinln tatil clriti'" ,... 
rinde bir karar nltelllndedir. MC dö· 
nemlainin iriniyle doldurulan bu ku
ru.m.lann, .mav, kayıt ve devam itlemle· 
rinin ıözden geçirilerek, ölremm ve cuı 
iÜVenliline kaVUtturu1ma1ı yolunda Mil· 
li Etitim RakaDl önemli ve dddi bir adı-
mın aahibi olmu,tur... _ 

Ecevit hükümetinden kiıruenin muc:i-

Faşi.t GÖlteriler: Kimden cutlret alıyorltr' 

Danıştay kararı uygulamak bu işi yerine getirmek için bir fırsat olabilir. 
Yeni bir sınavda sadece komando ve Ulkücüler başarısız olup okulun dışııda 
kalabilir. Yolu ne olursa olsun, eğıtım enstitülerindeki komandolar sorunu, kı
sa bir zaman içinde sonuçlandırılmalıdır. 



Göker ve Tugör: Huap Soruyorlor 

ze beklediRi yoktur. Ancak. ,enel olarak 
hükümetin "kÖfeyi dönmek" telaşıyı., 
ekonomik ve politik arayıt!arda saR dö
n�lere ha_siyet duyduRu da gözden 
kaçmamaktadır. Bu kounda CHP Ge
nel B ... kanı ve B .. bakan Ecevit'in ,eç
tili'" hafta kaydeltili performanslar 
itıinçtir. 

ERBAKAN'A NE OLACAK? 

Yarıuy B".vcIGDm MSP bakkm
daJd Ilri�rri.nin yaa.J. dayanaRmJ orta
dan kaldırlCl bir eirifim olan Siya. Par
tiler y ... anda delitiklili öncören ya. 
önerisi kabUlunda CHP p'ubunda yapı
lan tarllfmalar ilainç boyutlara varını,
lır. 

Millet Mecli. koni.yonlarından hızla 
,eoerek Genel Kurul ııündemDe gelen 
ya. öneri .. , yaala.ttılı takdirde Qba
kan aleyhime yapılan kovutturma or
tadan kalkacaktır. 

Demokntlk bir titizlenmeden çok 
''Erbakan'ı kurtarma" ,eklinde nite
lenen .öı konUlu Pritim. önerinin ya
.la,muıyla ıonuçlanmuı halinde par
lamenter olan siyaal parti ba"kanlarma 
bir ayrıcalık. tanıyor. Bu durumda doku
nulmazhlı olan parti batkanlan Cumhu
riyet aatıavc_ının önüne çıkarılarmya
caktır ama parla�nter olmayan parti 
batkanlarırun bu ayrıcalık nedeniyle h. 
an )'UIIÇ önüne çıkarılmaları yolu açıl
mayacak mıdır? . 

"BEN SIYASET ADAMIYIM" 

Konu ııeçtillmiz bafta CHP ıırubun
da tanıtılırken CHP Genel Batkam Ece
vit, kendiliinin bu konuya Anayaaa pro
f.örım (ibi hukuki açıdan bakamaya
calIDJ, kendi_nin bir ".ya.et adalDI" 
oldutunu hat .. laUI. hatırlayanlara da 
d�ünceaini fÖyle anlattı: 

"-Benim demokrasi anlayı,ım budur. 
amet Pata, kuyudan adam çıkarırken 
ben de yalUndaydım. Bu çabanuzdan 
ötürü bir kayburuz olmadı ... it 

Ecevit bir hayli iJıinç olan dütünce-
lerini fÖy Le IÜroUrdU: . 

"- O ıamanld bu çabemııdarı oy kay
bunız olmadı. DP'nln oyları, demokratik 
101 oldulumuz için delii, böyle hareket 
ettiRimiz için bize aktı, akıyor .... 

CHP Genel Bı,kanı, grupta kendiliine 
"hmet Pa,a kuyudan adam çıkardı, 
şimdi bb de Erbakanı nu çıkaracaRız" 
diye IUr;� ;!.�i1i arkadqwına böyle 
yanıt veriyordu!.. Bir kııım en; ;;:�t. 
vekilleri de, kendilerine "akan" oy'un 
ilk ku "kuyudan adam çıkarmala" da
yandıQ'lnı i4itiycxdu. ı.tip de ne "Jluyor
du? Duydukların biraz ıonra unutmaRa 
çaJı,lyorladl ve bu da Cızlaca zor olmu
yordu! .. Birazcık Koruı.içyU. febefelline 

verip veri,tirdikten 80Dra ferahlayanıar 
da oluyordu! .. 

DEMOKRASi KALPAlANLARI 

CHP'nin "demokratik 101" ilke_Ii.n 
en net aergilendiai yerlerin batmda An
kara Belediyesi geliyOI'. EGO'da ba,latı
lan kıyım ve antidemokratik Işlemler 
aerisi aııınla.şank sürüyor. Daha dün MC 
kıyımlarmdan söz eden demokra_ kal
puanları "demokratik 101" an1ayı,m 
uygulamalarını, zamlarla da süsleme ba
metiIi. gösterdiler. Kent içinde kitle ta
,ımacılıtımn omurgUllU olW}turan oto
büs .eferleri ber hat için 260 kunlıf ol· 
du. "Halkçı" Belediye Ba,uru Ali Din
çer'in "Halkçı" EGO Genel Müdürü. Et· 
hem özbakır zam ,erekçeanl ,öyle an
lattı: 

lt- $evirmiz olduRu bakle zam yap
mak zorunda kaldık. Böylelikle kenti
mizin ,elitim tempo.una ayak u;ydwa
cak ve halkımızm ula,ım ,erekIinme
lini kar,ılayacak bır ta,ıt mo.unu olu,
turmayı amaçlıyoruz ... " 

Zam, halka kar,ı yapılacak detildi 
ya! 

Bqkentte belediye ot.obü. fiyatlarıy
la dolmUf fiyatları e�,it hale getirim, 
omyordu. Dolmu,lard.a da, halk ta,m
dılma ,öre ıorun yoktu!.. 

Buraya bir ,ey eklemek ııerekiyordu: 
Dolmu, atalarının iatekleri ... 

Hayat paballlılmm dolmu,tan ot.obü
.e ittili talebin dolmu,a yönelmea ,ere
kiyordu. Bır .üre ıoıın. dolmu,a da zam 
yapılır, ıorun çözülmÜf olurdu 1.. 001-
mu, aRaları belediye meclisindeki tem
silcileri eliyle dediklerinl yaptırmı,lardı .. 

ALYANAK'IN ÇIKI ŞI 

önceki haftanınIDn fÜnü yapılan CHP , 
nçük kurultayıoda da, CHP yönüne 
kaydedilecek il&inç .. hneler olu,mu,
lur. 

Sık .ık ve altını çizerek Büyük Kurul
taya tek Iille halinde gidileceRini belir
ten Genel B ... kan Ecevit parti Içinde hi
zipletmeye Izin v.meyecelini .öylemi,
tir. Parti dı,ı öJ'iÜUerin aakıncalarına l,a
ret eden Ecevit ,öyle konUfnnı,tur: 

"- Parti dışı IoIa Mlygllı olalım. Ama 
bize karışmaıınlm", biz de onlm"ın etki 
alanına girmeyeUm." 

Ecevit'in bu sözlerine yanıt veren Iz
mir'in Belediye Ba,kanı lhaan Alyanak 
Ise ,unlan .öyledi: 

ii- Ben .eçimi elli demokratik kuru
lu,1a ortaklık yaparak, özel komiteler 
kurarak kazandım. Kendi hlzblmle ça· 
Iı,tım. Gene de çalı,acalım. ii 

�ce��'; :,::i1en bu yanıt Küçük Ku
rultayda ortalıRın bir anda kar',;,;::-,: 
yol açtı. Alyanak ,öyle devam etti: 

ii- 1,e alacaRım ıdamları da ben aeçe· 
rlm. Genel Ba,kan bana I,e alınacak 
kimaeıerle iIelIi 160 adam ııönderdi ... " 

iSKANDiNAY SOSYALiZMi 
GÜNAHı 

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tür 
polemğin dışında tutulması IUz.umunu 
rriiteaddit defalar belirtmiş bulunmakta
yım. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef 
alan ye bu arada şahsıma da yöneltilen 
söz konusu iddialar karşısında kamu
oyumuza gerçekleri aksettirrneyi görev 
bilmekteyim. ,t 

Bu açıklamayı TC Başbakanı yapıyor. 
Böylece OJmhurba�nınl hedef alan 
bir önemli polemikten Cumhurb�şk�nı
nı kurtarmış oluyor. Bütçe komisyonun
da C,."hurbaşkanlığı bütçesi görüıülür
ken bir AP milletvekili Korutürk'ün 
Moskova BÜYÜk.lçisi ik.n ıskandinav ti
pi  "sosyaliun" üzerine ve TUr1dye'ye 
uygulanması ile ilgili bir rapor hazırlad .. 
ğım iddia etmiş. Iddialarına bu raporun 

Başbakan Ecevit'te bulunduğunu ekle
miş. lşu Cumhurbaşkannı hedef abn 
paı.mikl ... bu imi ş. 

Bunun Uzerine sorumlu ve kararlı TC 
Başbakanı derhal araşt�ma yaptrmış. 
Dı� şı ... i Bakanlığı'nın bütlin arşivleri ta· 
ranmış ve böyle bir raporun bulunmadı
ğı saptanmış. Bulunmayan raparb ilgili 
olarak da TC Başbakanı yazılı bır açıkla
ma yapıyor. Böylece Cumhurbaşkanı 
Korutürk "ıskandinav sosyalizmili" bo
nimsernek gibi �ğl' ve yıpratıa bir isnat 
ve iftiradan kurtarılıyor. Bütün bunları 
da doğrudan doğruya Başbakan Ecevit 
yapıyor. 

Doğrusu Türkiye·d. bir �bakanın 
uğraşacağı çok daha ciddi işi ... var. 

• 

DeMokratik SoiMU, 

kuyudan adaM ,.kannak M. 
Başbakan olduktan som Ecevit"!n '''ir �yalOl adamı" da old ..... öir .. 

nildi. üstelik Ecevit1n ağzından. Boşbokan Ecevit. parthilin mecll ....... unda. 
..A .... ya .. profesörı ... i NŞka görilşl ... ileri _lIrler ama ben bır .yuot ada
mıyım" dedi. Ecevit bu sözleri Muaınmer Aksoy'a karŞı söylüyordu. Ecevit Ilk 
kez bir A .... ya .. profesörünün görilşleri ii. �yuot adamının lörilşlerinln ,elt
mesi laUndc slya .. t adamının görüşlerilin ü_ geloc:ojlni a,ıkIIyonIu. Geç

_ mişt. bütün antl-demokratik uysulamaı.rı bqlmn bqbakanior hop "oiyuot 
adamı" olmaya ..,_1 .... Prof_lerin gö!Üllerinl "pnıf-"" bı*lulor_ 

KUYUDAN ADAM ÇıKARMA 

Erbokan'ı kurtarma operasyonu Halk PartIsi ...... unda tart" ....... yol 
açtı. Erbokan'ın MııU Selamet PartI� Genel Başkanlı/lı'ndan ıwıIdaftrllmu 
k.sln görülüyor. B_vcı bir kez "çarkl"'1ı!etıııey. bqlayınc;ııburıun durdtı
rulamayacağı anlaşıldı. Booun Ilıerine sıyası Partlı" YasuıııdakI.ntl-domok-
r.ıtik I-Ilklinılerin tümünü unwn .... nay. patııeri. OIP-AP-MSP-MHP. Erba-
kan'ı kurtarmak ıçın Erbakan V ... sını acele medı • .., aeçlrınoye bqladılar_ 
Bu çaboya OIP gr"'uncla Idr.ızlar yükseldi. Tuıııut Ayta,. "ısmet ," .. kuy ... 
dan adam çıkardı. şimdi biz de Erbakan'ı mı çılcar.ıcalıı?" dly. -.lu. 

Bu soruya Ecevit1� -elli cevap çok Ilııinç oldu. BIII..,t E....ıt._ 
kuyudan adam çıkardılı lOnan ısmet Pap'nın yanında kendl�nln b�und ... 
ğunu söyledi. Ecevit'. g� bir Işin içinde kendisinin, bulunması. o 1,ln Lo
çerliliğini kanııarnan., .n kestirme yolu oluyordu. Bundan dala ıla lItoıl 
Ecevit şunları söyledi: "OP'lin oyları demokratik sol oldıı/lu""" ıçın delil. 
böyı. hareket ettiğimiz Için bize akıyor" dedi. �Imdl Erbakan'ı kırtardı/lı 
için de dinci';nancı aylar Halk Parti�'rıe akac;ııkb. Zaten OIP Genelliatica ... 
1 1  Ar.ılık .. çimleri". "hayrio devlet" slopnıyla &irdi ve hor kOt1llJllll.nn.,
nunda "Allaha lÜkürl ..... etd. 

ACELEMIZYAR 

Ecevit. D.mirel '" TUrbş�aı g,,1 kalmamak için acel. ediyordu. Aıa-
ya .. Profesörü Mııamm ... Aksoy. ya .. n .. bu haliyle çıkması halinde n .... 
temsil edilen portllerin ..... 1 başkanlarııçın .)'"ıulık yaratdmı, olqnı slIy-
ledl Ya .. Çıkar .. "Erbakan dokunulmulılı oldıı/lu ıçın hakim _ ,ıın
yecek. anc;ıık B.hI", Boran gidecekdr" dedi. Yasanın sakıncasız olarak çıka
bilmesi için CHP gr"'unda bir komisyon kurulmasını Iıtedi. E....ıt. yaaıwı 
ac.lesi oldulunu benrtınk bıına karŞı çıktı. Erbakan y ...... Mıılet MocII.·". 
den g.çd. Anc;ıık Senato'da blru beklemesı milmkOn görilnilyor. 

BUNDAN SONRA 
TALEBIM OLMAYACAK 

İzmir'de "elli demokratik kuruıUfIa" 
ortaklık yaparak belediye ba,kanl.J#ma 
seçilen Alyanak'ın bu .özleri Ecevit'i 
kızchl'maRa ve bu arada kllltünnele de 
yetroitti. Tekrar kUnijye çıkarak fÖyle 
konuttu: 

ii- Söylediklerimi n ne kadar yerinde 
olduRunu Alyanak 'ın konu,ma.ıncJan 
anlıyorum. Ben kimlieye nıanca I,e alın
ıın diye mektup ııöndermedim. Ancak lt 
iııteyenlerden mektup ,eline, bunu ,ö
revU arkadqlar ilgili yerlere Iletirler. 
Yalnız Alyana.iı: ;�:::!;!::rne y\iıünden bır 
,oförü işinden atnu,tı. Kendiline �� �:'
fa bu Idtinln yenıden i,e alınmaıını rl
ca etmitüm. Söz verdiRI halde yapmadı. 

Bundan böyle. Genel Bafkan olarak ken
di_men hiç bir talebim ol�yacak ... " 

"DEMOKRATIK KURULUŞLAR" 

Düzey ve Içerik yönUnden bir bayU 
zengin olan bu diyalogun lzmir ucu, "el
li demokratik kurulu,lalt ortaklık kur
duRuna mı güveniyordu acaba? 

Bu konuda da birazcık Alyanak'ı ta
nımakta yarar vardı. Alyanak İzmir'de 
önceki yıl I,çiler tarafından uygulanan 
genel p'ev direnltına en ierl tepkiyi ııö,
terenterin ba,ında ııelmitti. t,çUere a
manaız demeçlerle "özdaRı veren bu Al
yanak'ı deıtekleyen "eW demokratik 
kurulu," küçük kuruıtayın bır hayli LIIL
Ilinin çekti. Aralarmda böyle "demokra
tik kw�·' .. lara" bir hayli Ihtiyaç duyan
lar vardı!:--
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TÜSİAD Raporu: 

Sermayenin 
bÜYÜk başıarı 

"Büelü Devlet" Istiyor 
, 

TüRK SANA Yi VE i ŞADAMLARı 
DERNE�I (TüSIAD) "GÖRüŞ" VE 
"ÖNERI"LERINI BIR KEZ DAHA 
DILE GETIRDI. TüSIAD'IN YENI 
RAPORU, BOYüK SERMAYE ÇEV. 
RELERININ öZLEMLERINI BIR 
KEZ DAHA ORTAYA KOYUYOR. 
BU RAPOf:DA, ÖZELLIKLE YENI 
HüKüMETTEN BEKLENENLER, 
AÇıKÇA VE BIRER BIRER SIRA· 
LANMIŞ DURUMDA. . 

• lzak GALIM1DI 

Kurulan yeni hükümetle birlikte, bü
yük &ermayenin sesi TüSIAD "1978 yı· 
Lına Girerken ve I980'lere Oo�u Türki· 
ye'nin Temel Sorunları üzerine Göıüşler 
ve öneriler" adında bir kitap yayınladı. 
Burada sanayicilerin geleeeee ilişkin 
önerileri yer alıyor. Taleplerin odak 
noktası "güçlü devlet" görüşü. Bunu ls-
tanbul sermayesine mensup Ertu�uı 
Soysal açıkça şöyle benrtiyor. "Geri kal· 
DUŞ ülkelerde demokrasi rejimi güçsüz 
bir devlete neden olmaktadır", "'I'üıkiye 
halkımızı ve kurum1arımızı zora, mahru
miyete, dillpUne, tasarrufa ve rasyonelli
�e Itecek güçlü bir devlet idaresine muh· 
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taçtır. Bu idare parlamenter diizende 
AP·CHP koalisyonu ile sa�lanabilir." 

Demokrasi düşmanl�ı ve emekçilerin 
basın altında tutulması. anlamına gelen 
bu sözlerin hiç çekinmeden açıkça ooy
!enmesi sermaye sınıfının içinde bulun
dueu bunalımın dereceğni anlamak için 
yeterli. Ayrıca politik açıdan "güçlü 
devlet" sloganının faşist hareketten baş
ka büyük sermaye ve kendilerine umut 
beslenenler tarafından da kullanılması il· 
glııç bir "rastlantı" olsa gerek. 

ENERJI SORUNU 

Yaratılan "güçlü devlet" büyük ser· 
mayenin hangi dertlerine çare bulacak? 

önemli sorunlardan biri enerji. Bu konu· 
da da getirilen öneriler şunlar: "Enerjide 
üretim tüketım dengesizli�lne çözüm ge· 
tirme", "enerji üretimini mevcut su, kö· 
mür ve nükleer potansiyelden yararlana
rak mümkün olan en kısa sürede artınna 
çarelerine başvurulması ... " 

Tüm bunlar olumlu öneriler gibi gö
zükmekle birlikte büyük sermaye Necip 
Tesal'ın sözleriyle kendini ele vermekte
dir: "Devlete, gelecek girlşimlerde yalnız 
kamu yararı olan veya rantabiUtelert 
uzun zamanda gerçekleşecek olan sek
törler bırakılmalıdır." Söılerin anlamı 
gerektieinden de açık: Türldye ekono
misinin iplerhıl eUnde tutanlarm toplu· 
mun yararı konusunda endişeleri yok; 

Diyarbakır' da 

Petrol Şirketlerinde grev 
Diyarbakır yöresinde petrol çlkarmakta olan Shell, KCA ve BP ,irketle

rinde ücret artı,ı talebiyle 11 aydan beri sünnekte olan toplu if sözteı;melli gö
rüşmeleri bir sonuca varamayınca, bu işyerlerinde çalışan iı;çilerin ya_ı ola
rak grev hakları dolmuş ve alman grev kararma uyU1arak 30 Ocak Pazartesi 
gününden itibaren bu i,yerlerinde grev ba,lamı,tD'. 

Bu işyerlerinde daha önce de grev kararı alınnu" ancak ni ili güvenlik 
gerekçesi ile Bakanlar Kurulu grevi önce 30 (Ün, daha ıonra da 60 gün ertele
mi,tir. 12 Ocak'ta ıona eren bu süre ıonucunda da görütmelerde an1�maya 
varılamayınca, 30 Ocak tarihinde grev ba,lamış. grev ıonucunda günde 28 bin 
varillik ham petrol çikarıım bütünü ile durmuştur. 

Shell, KCA ve BP'de ııreve giden işçilerle konu,tuk. ı,çilerin çalı,taı1-
ma koşullanndan da ortaya çıkan gerçek şudur: ı,yerlerinde emeRin yüktek 
ölçüde sömüriUmel1 lOnucunda üretim yapllm&ktada. Yabancı petrol ,irketle
ri, Türkiye'de "emeAin göreli ucuzluRundan" alabi1dIRine yararlanma pepnde
dirIer. 

Bugüne dek taraflar arasında arabulucuk ilripmleri de bir ıonuç verme
mi,tir. Cab,ma Bakanı Bahir ErIOY ile Enerji Bakanı Deniz Baykal'ın arabulu
culuk çabaları da bir sonuç vermemiştir. ı,çilerin üyeıi oldukları Petroı-ı, 
Sendikası da grevden yana tutumunu sürdünnektedir. 

Diyarbakır'daki bu grev, ayru zamanda bir batka gerç�1 daha gözı. 
önüne sermektedir: Yabancı petrol ,irketleri, Türkiye'de emekçi keıiml.i ili
Rine kadar sömürerek kArlarına kAr kaUıklarl ilbi, bir de Türkiye'nin ulu_i 
enerji ihtiyacı ve politikası üzerinde dolaylı yoldan söz .. hibi olabilmektedir
ler. 

Direniş, I,çilerin zaferi ile bitecektir. Ancak, Türkiye genelinde köklü 
çözüm, yabancı petrol ,irketlerinin millile,tirilmeııinde� ':': ::!�.� enerji poli
tikasının uygulanmaaında� ::���Ceô�. Soıyaliıtler, bu gerçekleri haykırma
ya de��:..-. �eceklerdir. 

onların tek Istedikleri kısa sürede kArl.· 
rına kir katacak yatırımlara girişmek ve 
bu yatırımlar için gerekli altyapılarm 
emekçi ve dar gelirlilerden saelanan kay
ruıklar arac�ıyla deVlet tarafmdan ya. 
pılmasıdır. Ulaştırma altyapıları için de 
aynı göıi.işler yinelenmektedir. 

FINANSMAN SORUNU 

Dieer bir konu finansman sorunu. Bu 
konuda SÖlü Erol Sabancı alıyor: "Ger
çekçi bir kur ayarlaması yapılmalıdır:' 
Ne kadar gizlenine gizlensin ve deRişik 
şeklllerde söy1enirse söylenslo bu keB
melerin devalüasyonu anlatmak tstedlaı 
açık. Dış flnansman için getirilen bir dl· 
Rer öneri de patronların kirlanna kir 
kalmak Için "sanayicilerln gereksindiRi 
hamrruıddelerln gümriiksiiz getlrllınesl" 
önerisidir. tç finansman için ayrıca dar 
getirDIerin ve küçük esnaflarm "cebri ve 
gönüllü tasarruflarını artırıcı tedblrlerin 
alınması" önerilmektedir. 

IŞÇI SıNıFı "SORUNU" 

Sermayenin büyük başlaruun önem 
verdlklerı di�er bir konu "çalışma ban
ŞI" klsvesl altında lşçi·lşveren iUşkllerl· 
nin işveren çıkarları dolruıtusunda çö. 
zÜme kavuşturulmasıdır. Bu konuyla Il· 
glU yakınınaları Nejat Eczaabqı'ndan 
dinleyeUm: '1şçi.işve<en ınşidlerlmn Is
tenen diiıeyde gelişme göstermemeli, 
Türk �konomlıılnde önemll kayıplara 
yol açtı�ı gibi, rejlmln gelecetl ... ınşkln 
potansiyel bır tehlike de t.ıkll etmekte
dir. Grev ve lokavtların yol açtıAı üretım 
kayıpları, işçl·lşveren ınşkllerlnin lot .. 
nen diiıeyde olmamasIDuı sonuçlandır." 

Ayrıca di�er sanayiciler tualından 
maliyetlerln artış nedenlnin ücretlerln 
yükseknRlnden kaynaklandıAı söylen· 
mektedir. Fiyat artışlarmm işçi ücretle
rinden kaynaklanmadılı, aslmda buna 
patronlarm aşD'1 kAr hırauun neden 01-
dueu çok söylendi. Bütün bunlar ort. 
dayken bu sözlerin daha çok poUtik bir 
anlam taşldıAl ve işçi .ınıtmm .. ndlkAl 
örgütlenmeslne bir saldırı niteU�inde ol. 
du� açıkça ortadadır. 

"GtlÇLtJ DEVLET" SORUNU 

Bütün bunlar bir yana, hükümet (rog
ramı IncelendiRlnd8, programda beHrtl
len görüşlerin senmayenln büyükbaşlan· 
nm görüşleri ile birçok noktada ÇakıŞtı. 
�I görülmektedir. Hükümeün en yelkln 
aRzı tarafmdan, kurulan hükümetın "bır 
bunalun hükümetl" oldu� açıklanınaıı 
ve hükLimetln yapısı bunalımdan kinin 
yararına çıkılaC!�! !::��;'Una açıklık ka
ıandırmakta ve büyük sermayenin Istedi
Ri "gUçıu devlet"e do� bir gidişi orta· 
ya koymaktadır. Demokratlk güçler 
bunların billncinde olarak görevlerini ye
rine getireceklerdir. 

• 



Demirtaş Ceyhun: 

"üLKEMiZDE 
YALNıZCA YAZAR OLMA 
DEliL, OKUR OLMA · DA 

ZOR iŞTiR" 
1) Türlci)'e Yazarlar Sendilc,"&, daha önceleri 

ızmir Fuanndcı tle /,tonbul'da açılan Lle geçtilimiz 
,ı;nlerde de Ankara'da yinelentn yazarla"n topluca 
okurlanna kitaplannı imzalatlıl .. .  öyleşikrde bulun
dUl" kitap "rgileri açmalcta hongi amaçlongiidüyor' 

* Amacımızı iki ayrı grupta toplayabiliriz. Bi
rincisi, halen sanayileşme sürecini yaşayan toplumu· 
muzun geçirmekte olduğu kültür değişimine, yazar 
okur ilişkisini artırmak ve kuvvetlendirmek suretiyle 
bir katkıda bulunrmk. Ikincisi ise, yazın ürünlerini 
yaygınlaştırmak. Yani, temelde bir bütün , o�n,etki. 
tepki düzenini, daha sağlıklı bir düzeye oturtmak. Ke
sinlikle amaamız,okur yazar yığınlara, sadece yazarıa· 
rımızı tanıtmak değildir. Istediğimiz, bu yolla yazarla
rımlZın da halkımrzla, onları daha yakından tanıyıcı 
doğrultuda ilişkiler kurmasidır. 

Bu amacımıu en çok da ıZmir fuarı'nda açtığı
mız sergi sırasında vardığımız kanlSındayıı. Fuar.ı çok 
başka amaçlarla gelmiş yığınlar, yazarlarımızia karş .. 
Iıklı etki tepki ilişkilerine girmişlerdir. Yani, hem ya
zarlarımızın ürünlerinin geniş yığınlara ilk kez sunul· 

ması sağlanmıştır, hem de yazarlanmız halkımızın bir 
kesimini daha yakından tanıma olanağı bulmuşmr. 
Kuşkusuz, halkları tanıyabiirnek sonsuz bir iştir. 

BilindiAi gibi, egemen çevreler bugüne kadarki ik
tidarları döneminde yazarlarımızia. halkımızın karş .. 
laşmaması için ellerinden geleni yapmışlardır. Bir 
yandan devrimci yaıarları zindanlara doldurarak yıl
dırmağa çalışırlarken, en somut örneğini 12 Mart dö
neminde gördüğümüz gibi öte yandan da okurlan kar
şı acımasız bir savaşa girişmişlerdir. Kısacası, ülkemiz· 
de sadece yazar olnuk zor değildir. Okur olmak da 
gerçekten son derece zor bir iştir. 

Işte, Sendikaınız egemen çevrelerin nice yıllardan 
beri y .... ttıkları iı<ı pi' kabuğu l<ırmağa çalışmakta· 
dır. Yazarlarla okurları bütünleştirrneyi ve bu ilişkiyi 
yaygınlaştıonayı amaçlamaktadır. Bugüne dek bilinçli 
bir biçimde kitap dağıtımının engellenmesi, kitapçılı· 
ğın zor zenaat haline getirilmesi,bizi böylesi sergiler 
düZenlemeğe zorunlu kılmaktadır. Inanıyoruz ki, bu 
yolla amacımızı gerçekleştirebilirsek, yuın dünyamı· 
ta da yepyeni bir kan gelecektir. Ayrıca, en azından 
kurulmakta olan yeni kUltüI"Ümüzün süresi kısalacaktır. 

� Bu urgikri u:feee 3 büyük Irentimizde mi oç· 
moyı dÜfüniiyorıunud Yukorıdo oçıkladı'ınu omoco 
ulotobilmek için, .argikri Anadolu 'nun öteki kentle
rine de götürmek zorunlu de'i1 mi med 

.. Kuşkusuz, bu sergileri Ydece 3 büyük kenti
mizde açmayı düşünmüyonız. Ama ne var ki, Sendi
lamlZm bugUnkü parasal olanakları başlangıçta sade
ce bu üç kentte sergi açmamtıl zorunlu kıldı. Nedeni 
de gayet basıt. Siıin de bildiğiniı gibi, yazarlanmızın 
hemen hemen tamamı halen bu 3 büyük kentimizde 
yaşamaktadır. Ayrıca, bu 3 büyük kentimiıde kiup 
daAitım örgütleri vardır. Yayınevleri de Ankara ve Is
tanbul'dadır. Işte bu yüzden, gerek kitap imzalama 
törenterine katılacak yazarlara yol ve yatacak yer 
giderleri ödenme zorunluluğu olmadığı için, gerekse 
kitapların daha kolay temin edilebilmesinden, öncelik 
bu üç ile verilmiştir. Ancak, amacımız, bu ey temin 
kesinlikle bu üç il sınırları içine hapsolup kalrrwı de
ğildir. Artık bu üç ilde düzenlediğimiz seıııilerle Sen· 
dikamız belirli bir parasal güç birikimi de sağlamış du
rumdadır. Belki bu birikim henüz yeterli değildir. Fa
kat, özellikle bir an önce gitmek istediğimiz öteki ille
rin yerel örgütleri de birazcıközverilerde bulunabilir
lerse Sendikanıızın bugünkü kıt da olsa birikimi, öyle 
sanıyoru� kı, yetecektir. Açıkçası, öteki Anadolu ille
rinden, sergi konusundaözverili çağrı bekliyoruz. Şu
nu da muştulamak isterim, bu tür çağrılar gelmeye 
başladı. Onümüzdeki bahar ve yaz aylannda öyle Si
nıyorum ki, artık öteki illere de gitme hazırlıklarına 
başlayacağız • .  

tl Bu kitop urgil4!rinin Sendikonwı bir poraaıl 
ıiiç birikimi ıo'lodı'ını .c;yliiyorıunuz. Acobo bu .,... 
gikmeki IOh, miktorları. ıohlan kitop ıoy"ı. elde ed;
kn kdr konUl'unda do biraz bilgi Ilerebilir m"inizt 

.. Geçtiğimiz fuar döneminde ızmir'de açtığı
mız sergi, gerçekten beklediğimizin çok üstünde 
olumlu geçti. Size şöyle rakamlar verebilirim. öm� 
iin, bir aylık ızmir Fuarı süresince tam yarım milyon 
liralık kitap sattık. Fuann, kib.pçıhk açısından en ölü 
mevsim olan Ağustos ayı içinde açıklığı düşünülecek 
olursa, bu rakamın ne denli büyüklüiü daha kolay 
ortaya Çıkar. Çünkü bu rakam, ortalama 40 ile SO 
bin dolaylarında kitap satışı demektir. Gene, kib.p ıl· 
madan, sadece sergimizi geımek ve yazarlarımın bir 
soru sormak için gelenlerle, ailece gelip sadece bir 
vey.t. iki kitap alanları düşünec:ek olursak, en uından 
yüz bine y.t.kın insanın bizimle ilişki kurduiunu varsa· 
yabiliriz. 

Istanbul Sanat Bayramı doloyısıyle Devlet Güzel 
Sanatlar Akademi,inde ve Ankan Sanat Sevenler Der· 
neği ile Anbr.ı'da açtığımız .sergiler de, doğrusu bek
lediğimiz sonuçları vermiştir. 

Kuşkusuz bu sergilerden çok deneyimler kaun
mış bulunuyoruz. Yani şunu da belirtmek isterim: 
BugUne dek açtığımtı sergilerde jlcemiliiimizden do
layı elbette bir çok hatı yaptık. Ne ki, bu deneyimle
rimizle, bundan böyle açacağımız sergiler daı.. da b,· 
şarılı olacaktır. Örneğin, bu yıı lzmir Fuarındı jlçaca
ğımız sergiden en az bir milyon liralık satıŞ beklediği
mlzi söyleyebilirim. 

işte size 6. Sol Parti! ..  
• 

''Kurucu ve ilk UyelErin yaş ortalama· 
si ş4 'tür. 37 kurucunun 31 'i evlidir, top
lam 75 çocukları ve 18 torunları vardır." 

Blr partinin kuruluşunun açıklandılı 
kucık bır bildirlnln ıon dJmleleri bun
lardır. Kurulan parti, Kampu& Maoculu· 
Rundan, yqlanıp parti kuruculuRuna 
terfi eden IolyaUzm sapkım kişilerin ge
çenlerde oluşturdukları Mıocu Türkıye 
Işçi KöylU Partısı 'dir. Partinin geUşme 
perspektifi konu,unda duyulabilecek 
kuşkulaza kar,ı bır tez ola gerek, kuru· 
adarln çocuk ve torunları da kuruluş 
bildirisinde .çıklanmaktadır. Yanı en 
azından, "davayı ıUrdürecek" 75 çocuk 
ve 18 (ılmdillk) torun vardır .•. 

M1WyetçlUlln, ,,"venl,mln en pespa· 
ye örnekleri de, ıdet. C .. lltlerl de geride 
bırıılr.ır biçimde, TIKP·ıı1n kurucu ve U· 
derlerının .ızından oerıılennıektedlr. LI. 

derler, Halkın SeSI dergisinde yer alan 
açıklamalarmda, "tüm milUyetçUere" 
seslenmeyi ihmal etmeni"erdlr. Tüm 
mIlUyetçUer ansında ., ABD ve Sovyet 
emperyaUzrnne" ve özellikle de "Rus 
Empery.UZml ... .. karŞı olanlar, partinin 
saflaruıa davet edilmektedir. AntilOvye
tl,mln bu partinin tek ··ldeoloJlk" BI.nı 
olacalı daha kuruluştan ortaya çıkmış, 
bunun en peepaye örnekleri de &ergilen· 
mıştır. 

·'RUI dUoımınlıll'·ndB MHP Ile yarış. 
maya çalı,acaRı ar.b,şllan partinin kUN' 
luşu Ile IIgIU açıklamalarda, kurucuların 
zamanında kime ve neye karşı "ni.icade
le" ettiklerine de yer verilmiştir. Kuru· 
cuların önemU bır bÖıUmU, "TIP'e kar,ı 
mücadele ederek" bueünkU konumlarma 
··erlŞmlı" kllUerdlr. "Partr'nın açıkla· 
masında da böyle oldulu ıöylenmekt. 
dır. 

BeUd de bildiride yer alan ız çok 
dotru tek ookta dı budur. Gerçekten 
de, sosyaUzm sapkınl bu kişilerin önemlı 
bir bölümü, zamanında parti yıkıahiı 
nedeni Ile TIPtten kowlmuş, YI da ay· 
rılmak zorunda bırakılmış kişilerdir. Sa. 
pık karlyerlun dUoıkUnlUklerlnl TIp Için
de de söktürmeye Çalışıp, bunda başarılı 
olamayanlar önce cuntacahkb demirle. 
miı, sonra dB Ilginç bır alameıı CarlkB 
olarak gördUklerl Maoculukta karar kd· 
mlflardıı. 

Maoculuktı uzmanlaştlkçı, toplantı· 
larda başkanlık Iskeml .. ınI boı olarak 
başkan Msoya IYlrAcak, gece rlIya1arın
da Maoyu görUp ertesı ıUn teCıIr .. ansı.· 
rı düzenleyecek kadar tarikatlaşan bır 
grubun herşeye raRmen zaman zaman 
·'gerçekçl"· davranabllecetı de yı ... ku· 
ruluş toplanı.ında ortaYı çıknuştır. 

Kuruculardan tarikat şeti Perincek, "tüm 
901 partiler CHP'nln .. Iındadır·· dedik· 
ten sonıa, "CHP'ye karşı hem doıtluk 
hem mücadele" ilkesini uygulayacaklara
nı eklemiştir. Bu sözler, parti kurucula
rmm, güni.bnüzde sol adma geçer akçe
nin ne olduRunu az çok kavradaklarını 
gösteonektedlr. Bu ·"büyük ustalık·· so· 
nucunda, bum, en azından, "Işte bir sol 
parti daha" diyerek, 'I1KP·ye biiyUk bır 
jestte bulunmuştur. 

Sosyalist harekete düşen büyük görev, 
sol birikimi, sapık kanallarda buıjuvazi· 
nin hizmetine sunmaya çalışan. her tUr
Lu mlting, g&teri ve kitle çalışmasının 
baş sabotörü bu erubun bır de "parti" 
olarak. daha büyük zararlar getirmesini 
önlemektir. Bu eörev, gericlURln, faşiz
min her tÜllüsÜJ\e karşı mücadele kadar 
önemli, ertelenemez bir görevdir . 

• 
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12 Mart dönemi, Türkiye üZerindeki araştırmalı
r.J;, TUf'1(iye üzerine yazılıp söylenenlere duyulan b� 
yük ilgiyi de berab«inde gttirdi. En azından, umduk· 
larını bulamayanlar, ıcı çekenler ve "ihanete uArayan
lar" malum ucuz klişelerlc getirildikleri noktanın far· 
kına varet'IIM. Bir anlamda ayltdıtar. Bu ayııış, Türkiye 
üzerine dahi ciddi, daha derinlemesine çözümlemelere 
duyulon ilgiyi de artırdı. 

BuJIgi ve aranışın, cevabını tam anlaımıyla buldu
Au söylenemez. Çünkü, 12 Mart dönemi bir başko ol· 
guyu daha getirdi: Ar.ııştırıcı aydınlardaki bezginlik, 
yılgınlık ve tembellikle birlikte, politik hareketin ye

�diAi darbeler. Bu iki gelişimin çakışması ile, araştırıcı
lar girdikleri yılgınlık ye bezginlik ortamında, bır de 
sosyalist hareketin itici ye uyarıcı gücünden yoksun 
k�lıyorlardı. 

Duyulan açlığa kıyasla kısır olarak nitelenebile
cek bu ortamda, değerli çalışmalar ve OrunlU' hiç Ye
rilmedi değiL. Yetersiz olmakla birlikte, "u dönemin 
sonunda bazı özgün ve değerli çalışmalar ortıya Çıktı. 
Yalçın Küçük 'ün geçenlerde yayınlanan ''Turkiye 
üzerine Tezler" adlı çalışması da, hem belirli bir eksik
liğe cevap verme, hem de bugüne dek yapılan çalışma
ları gözden geçirip dejer�ndirme amac�ı taşıyor. 

ORMAN VE A�AÇLAR 

Türkiye üzerine araştırmalar, ilk bakışta hem bir 
kolaylıkla, hem de bir gUçlükle korşı korşıya. Kolay; 
çünkü araştırmacı Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'deki 
gelişmelerin içinde yaşıyor. Birçok koynağa ilk elde 
başvurma ve yararlanma olanağı Yar. 

Arm işin bir de güç yanı VM. Araştırıcı bu göreli 
zenginlik içinde, ağaçlar yüzünden ormanı görememe, 
ağaçlan tilkılıp ormanı, yani bütünlüğü farkedemerne 
tehlikesi ile lwŞI karşıya. . � 

Bu noktilda bilimsel ar.ışt..-malar için de geçerli 
olan bir "hassas denge" ortaya çıkıyor. Kimi araştırı
cıların kafasındıı "MMk.sist", ''bilimsel sosyalist" ol
duğunu iddia ettikleri bir kalıp VM. Her tarihsel olgu, 
her deneyim, zorlanarak bu kahba uydurulmaya Çalı
şılıyor. Diğer tehlike ise şu: Araştırıcının katasında 
tiç bir "soyut" mod� ya da çerçeve yok. Bu d...",m
da iki sonuçla karşıl�ma olasılığı beliriyor:Ya ar.ıla
"nda hiç bir teorik bütiinlük kurmaksızın tek tek 01-
gulara hapsolup kolmak, ya da karşılaşılan olguların 
"özgün"lüğünü abartJ.rak yeni "teoriler" yaratmaya 
çaJışmak. Türkiye üzerine yapılan araştırmaların 
önemli bir bölümünün, değerli çalışmaların ürünleri 
olmalarına karşın, bu tuzaklardan birine ya da öteki
ne düştükleri görülüyor. 

örnekler belli. Bir Yıldız Sert� için söz konusu 
olan, Türkiye'yi klasik tarih kalıpları içine oturtmak, 
herşeyi "radikal küçük burjuvazinin atılımları"na bağ
ı.mak. Demokratik Alman Glasneck'o n  çabaları da 
bundan öte değil: "Ilerici küçük burjuvalar" V1I, ama. 
ne işçi sınrfı ne de işçi sınrfı hareketi yok. AvclOğlu' 
nun dtğerli çalışmasında ise belki hepsi var, ama hep
sinden de öte, herşeyin üzerinde, Mustafa Kemal1 
"olumsuz" gelişmelerden tenzih etme, aklama çabası 
var. Küçükömer ise, işçi sınrfı ve halk yığınlarının "ile· 
rici" hareketlere karŞı oluşundan hareketle "özgün" 
teoriler peşinde koştu. 

Yalçın Küçük'ün çalışmasını ise, bu çalışmalarla 
birlikte, bunlara. kıyasla getirdiği farklı bakış açısı ile 
birlikte dejerlendirmek gerekiyor. 

ÇAlıŞMANıN ÇERÇEVESI 

Çalışmanm genel şemasını,-önsözde Yalçın Kü
çük özetliyor. Burada, şöyle deniyor: 

flAroştırmo, ıoyut ile ",mutun kaynaşmcuı an14· 
mına geliyor. Onee, araştırma konu"'nun özü an14-
mınOO, "'yut bir çerçetıeye gerek uar. ıncelenen kay
nakları ya da araştırmanın ıomutunu olu,turon belge
leri, iRatimkleri, kitapları. dolru bir biçimde allııkı· 
yabilmek için böyle bir "'yut çerçeveye kelln ihtiyaç 
uar. Buradaki kaynakların önemlice bölümiinü. başka
ları do okudu. Ama batka IonuÇIGr çık4rdılar. V.te
Uk, llProdakinin tam terll ıonuçlar çıkaranlar, çok bü
yÜk"v çolunlulu meydana getiriyor. " 

Yalçın Küçük'ün çalışması hakkında söylenecek 
önemli noktalardan biri de burada ortaya çıkıyor. 
Gerçekten de başvurulan koynakların bUyük bir bölU· 
nii, bilinmeyen, ulaşılamamış kaynaklar detll. Daha 
önce başka birçok araştırmacı bu kaynakları kullandı. 
Ancak farklılık, varılan sonuçlarda onaya çıkıyor. 
Burada, Um bu kaynakların, beUrU bir bakış açısı al

tında ve bUtiincU bır yaklaşımla ilk kez ele iillındlAını 
belirtmek gerekiyor. 

Dolayısıyle, Yalçın Küçük'ün çalışmasını, büyl»< 
ölçüde "hiç kimsenin bilmediği" kaynakları dayalı, 
böyle"ne koynakları ilk kez bulup çıkoran bir çalış· 
ma olarak görmemek gerekiyor. Araştırmanın önemli 
yanı burada değiL. Onemli yan, yazarın da belimili 
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"Türkiye üzerine tezler" 

" DENEYiMLi 
VE BiLGiLi" 

TÜRKiYE 
BURJuvazisi 
YENiLECEKTi 
Metin ÇUlHAOcllU 

YALÇiN KÜÇÜK'ÜN GEÇENLERDE YAYıNLANAN "TÜRKIYE ÜZERINE TEZlER" ,\DU mA
BININ SERGILEDI�I IKI öNEMLI GERÇEK VAR. BIRINCISI ŞU: TÜRKIYE'DE Işçi SıNıFıNıN 
POLITIK HAREKETI, BILIMSEL ÇALIŞMA ALANINDA DA ETKIN OLACAK. POLITIK HAREKET 
SOMUT TARIHSEL OLGULARA BELIRLI BIR GöZLÜKLE BAKABILME YETENECINI BILIM 
ADAMLARıNA VE ARAŞTıRMACıLARA KAZANDıRıYOR. TÜRKIYE ÜZERINE YAPILAN Di
�ER DE�ERLI ARAŞTıRMALARıN EN BÜYÜK EKSIKLI�INI ISE, BU pOLITIK GOZLOOON 
YOKLU�U OLUŞTURUYOR. IKINCI GERÇEK ISE, YALÇiN KÜÇOK'ÜN ARAŞT IRMASI SONU
CUNDA ORTAYA ÇıKıYOR: TÜRKIYE'DE BURJUVAZI, NESNEL GÜCÜNÜN öTESINDE BIR sı
NıF BILINCINE VE DENEYIMINE SAHIp. BUNUN SONUCUNDA, l şçl SıNıFıNıN NESNEL GE
LIşIMININ öTESINDE BIR KORKU VE PANIK DUYUYOR SOSYALIZM KARŞISINDA_ TÜRKI
YENIN YETMIş YILLIK TARIHI, TÜRKIYE BURJUVAZISININ BU öZELLICINI SERGILEYEN 
ÖRNEKLERLE DOLU. 

gibi, betirli kaynakların ilk kez betirli bir açıdan de
§erlendirilme"nde. Başko bir deyişle tek tek aAaçlarl, 
orman bütünlüğünü gözden kaçırtmadan serıileyebil
mesinde. 

Araştırmanın vurguladığı temel noktaları da bu 
açıdan ele alıp dejerlendirmek gerekiyor. 

TÜRKIYE BURJUVAZISININ 
BILINÇ VE DENEYIMI 

Araştırmanın wrguladığı temel noktaların başın
da hiç kuşkusuz şu geliyor: Türkiye burjuvazisi, nes
nel gelişim düzeyinin çok ötesinde bir bilince, deneyi. 
me ve ustalığa sahip. Burjuvazinin bu özellikleri, işçi 
sınrfı hareketinin gelişim düzeyi ve burjuvazi için 
oluşturduğu tehlike bir yana, başlardan, 1908'lerden 
bu yana gelen özellikler. 

. 
Ancak, burjuvazinin bu özeııikleri hiç bir şekilde, 

ışçi sınıfı ye dostları için bir yılgınlık kaynağı olma.
malı. Şundan: Türkiye burjuvazisine bJ özellikleri ka
zandıran, aynı burjuvazinin altındaki toprağın ne ka
dar "kaygın" olduğunu bilmesi. Yani, işçi sınıfı 'te 
rrilttefıklerinden duyduğu, tarihin her döneminde, 
çeşitli tedbirlerle Uzerine gitmeye çalışılAı büyük kor. 
ku. Korku büyüdükçe, TUrkiye bu�uvazi"nin yön. 
temlerinin zenginliği 'te çeşitliliği de anıyor. Ancak, 
bunun da sınırı var. Burjuvazi sonsuza dek uzanan bır 
" araç kutusu" na sahıp değil. Oyunlarının, saptırmala
rının, tezgahlarının da bir sınırı, sonu \'ar. Bu nedenle, 
Yalçın Küçük'ün kitabı Lu dlmlelerle son buluyor: 

"Bur;uIJtJ%i şimdiye kodar hep zamanı yukanya 
dolm loydL 141 � 1 42. maddelerin hapı. ylllDrmı 
yük.eltti. On beş - yirmi yıl" otuz beş - kırk yıl yaptL 
Artık bur;uuozinln Zamanın, geriye dolru ıoyma da. 
nemi başladı:' on, dokuz, "ku, yedi ... diye. " 

Burjuvazinin, işçi sınrfı tw'eketiri ı .. ektilinde 
saptırma, gerektiğinde ise bastırmaya ilişkin. zensin 
yöntemlerı ve deneyimleri, Tli"kiyrde sınıf rr&adele
si tarihinin odak noktalarından biri ri oluşturuyor. 
öyle ki, bu, Cumhuriyetten, hatta daha önce, Ikinci 
Meşrutiyetten zamanımıZ>, CHP.oüyUk bu�uv..ı
DISK üst yönetimi üçgeni ile uı.şıyor. 

Ancak önce'; de kesinlikle ..,-.Y,lçın Küçilk'lln 
çalışmasında da vu'i"landIAı gibi. Ulu .. 1 Kurtuluş ha
reketi sırasında, sosyalizm güçleniyor. Bir yandan res
mi Komünist Fırkası kurduracaksın, diler yandan SOL
yalist kıyımına başı.yacaksın. Sosyalist hareket ı.ılı!
yor. Bir yandan meclise grev 'te sendika hakkını öne
ren kanun verip orada tutacak, öte yandın da takrirl 
sükun kanununu uygulayacaksın. Bir yandan "SO� 
list" Kadro d .... isini piyasaya sürecek, öte yandan 
baskıyı artwacaksın. Bir yandan DP'yi "50lcu'·Ian. lan
se edecek, öte yandan birkaç yıl sonra yeni bır tMI
fata başı.yacaksın. 

EGEMEN SıNıFLAR ITTIFAKı 

Yalçın Kllçük, kitabında, Türkıye bu�uvulılnln 
deneyim ve bilinci şu sözlerle özetlenıyor: 

"Devrim önce'; Çarlık burjuuazl.ni .n iyi bilen 
Lenin. Rul)'O burjuıxız;linin yük .. k d'Myim bmltl
minden .az ediyor. nelUlyim birikimi, yüJr .. k blli� 
düzeyini de beraberinde getirir. Do'",ıu, 1920 IM 
1930 yıllarındoki ue h4tta daha ıonraki yıllarddlti Tfir. 
kiye burjuIJQZillnin ekonomik ve politilt u)'IUlomoicrı
no baltıp da, burjuıxızinin yU"'eit bilinç dünyı,.. ,.,. 
mamak miimltUn deliL " (i. 1 76) 

Ancak, daha önce d;dikkat çekildi. Bu�uvulnln 
bilinci ve deneyimi, ma�lyonun yalnızca bir yanı. 
Ote yanda Ise, burjuvazinin Işçi ve emekçi keslmkl' 



k>rşısındakl glJç5ÜZIUIIU ye bundan duyduAu korku 
VlT. Bu korkuyu ınlamadan, burjuvazinin bilinç ve 
d.neyimini _nlillTlak miJmkUn d.�ı. üst.llk yırulı dı 
d�l. 

Türldy. bu�uvızisinln. rumhuriyet Wihi boyun· 
cı bUyük toınk .. hipim ii. Ittifakı sü",kll olınk kol· 
lım .... bu�uvilZlnin _Itondıkl toınııın ne kıdır kıy· 
pn olduAunu ye bunu dı burj uvızl nin bildiıılnl göst.· 
ren bir bışkı gerçek. 

Bu çerçeYOd • •  1. _Iındtllındı. Yılçın KUçük'Un 
çılışnwmm önemil yınlmndan biri dıha orayı çıkı· 
yor. "Y_pocıklardı_ma şu eng.lledi" tilrilnd.n sözler. 
toprak reformu YO feodalizmin k.�n tasfiy� söz ko· 
nusu olduiunda sık sık söylenir. KUçük"un çalııması, 
toprak reformu konusunda, şu ya da bu kesimin "en
seıı.�"nin deııil. bu�uvızinln tilm olarak ye top
nk Silhipleriyle birlikte bilinçli bir engellemesini" söz 
konusu oldulunu sergiliyor. Soruna bu blitilnlük ıçın· 
de bakıldığında, egemen sı"rflar ittifakının zorunlulu
lu düşUnüldUIUnd •• topıak reformunun g ... çekleşti,;· 
lememesi, aşar vergisini" kald ... ırnaSI, Türk parasının 
d.ıımnin düşük tutulması. devalüasyon gibi "politikı· 
lar" da bir başka anlam kuanıyor. Bunların WrnU, ki
tab .. çeşitli bölümlmnde sergilondili gibi. Türldy. 
bLW'juvazisinin, topnk sahipleri ile ittifakını güçlendir
mede yırulandıitı yöntemı ... olarak ortayı çıkıyor. 

Daha bışkı bir biçimd. söylen.c.k olu ... : Kopi· 
aliunin mutlak. bir yasası olan eşitsiz gelişme yasıSl 
sonucunda, Tii"kiye burjuvazisi, işçi ve emekçilerden 
duyduiu korku nedeniyle, kendi çıkarına da olsı, 
köldü tarımsıl dönüşümlm g ... çekı.ştir.m.miş. t ... si· 
ne egemenli!ini güçlü tutmak için, sürekli olan]( top
r.ık sıhiplm ile ittifak .. ı pekiştirm. ıorunluluııunu 
duymuştur. 

YANLIŞLARA KARŞI DO�RULAR 

Y_Iç .. Küçük'ün kitabında ilm sürdüğü t.zl ... den 
bir bölümü, Tii'kiye'de egemen sındbrın ve egemen 
"tarih" ın"'yışının (iyiniyetli örnekl ... ı. birlikt.) ... 
mın .. mın ileri sürdülÜ. _ncak Küçük'ten d. önce 
bışkı ırıştrmaalır tarafından dı kırılan öoyırgılill'ın 
d_ha dı kırılmasına kıtkıdı bulunuyor. 

Özeliki. kitabın 200. "yfı"ndan itibıren • •  ski 
DıPıleri B_kını Fmdun C.mal Erkin"n kişisel çab.· 
1.1 ile oluşan ''Sovyetler bizden Ardahan'ı ve Boiu
lardan ü5 istedi" görüşü, Avc:ıoilu'nı.uı bu korudaki 
Ö<oem6 buiııulırı desteklener.k çUriltilıüyor. Türkiy. 
burjuvazisinin bu önemli ve "güçlü" anti-komünist si
Lahı, bilimsel anlamda gücünü yitirmiş durumda. Bun
dan sorn.sı, burjlNazinin maskesini kitlelerin gözünde 
d. indirme _nlamındo. örgütlü politik hareket. dıqıı. 
yor. 

Bunun dışında. Türkiy.·nin 1950 iktidar delişik· 
liği ile birlikte yabancı sermayeye açıldığı yolundaki, 
kimi zamanı. kimi kesimlerde etkin olan kanı da baş· 
ka ara.ştl'malardan hareketle, belirli bir bütünlük içeri
sinde çürütÜıUyor. Ancak bunun ötesinde. Türkiye'de 
emperyalizmin y«li burjlNazi ile ortaklığı üzerinde 
somut örnekleri ile durularak, Türkiye'de egemen 51' 
nrfları ''bir avuç oligarşi" olarak görmenin getireceii 

sakıncalara da değiniliyor. Türkiye'de yerli 'Je yabancı 
sermayenin dikey ve yatay düzeyde birbirleri içine 
girmesi olgusu, somut örnekleri ile sergilendiğinde, 
''bir avuç oligarşi" tanımlamasının temelsizliği de or
tay_ çıkıyor. (s. 246·247. s. 268) 

Antık bütUn bunların ötesind •• Küçük'ün kitabı· 
nın, eldeki kaynak ve araştırmaloırdan hareketle ve yi_ 
n. belirli bir teorik bütünlUlUn çerç.v.sind. dıha 
önemli başka noktaı .... d_ büyük açıklıklır getirdiii 
söylenebilir. Kısaca özetlenecek olursa, ızmir Iktisıt 
Koıwesi'nin yeri ve önemi, Serbest Fırka deneyimi, 
1930'lardaki nilllleştirmelerin niteliği ve uygulanan 
"devletçi" politikanın temelleri konusunda, hem açık
lık, hem de bütünlük açısından, KüçükPun tezleri Uze
rinde önemle durmak gerekiyor. 

KONGRE. FIRKA VE DEVLETÇiLIK 

ızmir IktiSilt Kongresi üzerinde çok durulur. Bu 
önemli olay, günümüzün Dışişleri Bakanı GUndUz Ok
çUn'ün 1971 öncesinde yaptıı i bir çalışma il. b.lg.le· 
rine kavuştu. 

Küçük, Ökçün'ün çalışmasının değerim ve önemi
ni vurguladıkbn som, genellikle savunulanlara karŞı 
iki görüş geliştiriyor. Birincisi, Türkiye'nin ekonomik 
ve politik gelişmesinde ıZmir Iktisat Kongresine gere
lindon çok alırlık verilmesi. Küçük'. göre. Kongr •• 
belirli bir sındsal sUrecin belirli bir zaman kesitindeki 
"fotoğrıfı" olarak görillmeli. Başkı bir d.ylşle. her· 
şey bu kongre ile başliilmıyor; cumhuriyet döneminin 
tUm ekooomik ve sosyal olaylarının temeli ise yine bu 
kongre deııil. Çünkü. kongreden sonraki g.lişmeı ... in 
ipuçları ve özü, kongreden önceki gelişmderde ve yö
neli ml«de de var. 

KUçUk'ün ikinci itirazı ise, ızmir Iktisat Kongre
si'nde "gereksiz" bir sınıfsal bütünlUğUn bulunmasına 
yönelik. "Imtiyazsız, sındsız kitle" sloganının belgesi 
olarak değil, sınıf çıkarlarının karşıtlığını ve "satın 
alınmalarına" rağmen, belirli sınrfların, çıkarlarının ne 
ölçüde bilincinde olduklarının göstergesi sayılmalı 
Kongr •. 

Küçük'ün Cumhuriy.t ..rihine Ilişkin oluşmuş 
görilıl .... yöneittiii itirazlardan bir diıı.ri Ise Serbest 
Fırkı den.yiminin deı ... lendirilme�ne ilişkin. KUçük. 
Serbest Fırka'nın, Avcıoğlu � Senel'n deAerlendir
melerinin tersine, Mustafa Kemal'in bilgisi dışında ve 
mevcut yönetime karşıt sınıfsal çıkarların siyasal so
mutlaşması olmadığını vurguluyor. Mustafa Kemal'in 
"şık. muhalefet" y .... tmad.kl ustalıııı billndiıılnde v. 
dönem n diğer koşulları Ile verileri Incelendiğinde, 
Serb.st Fırkı d.neylmi konusunda bugUne d.k Ileri 
sürillen buı görilşler. g ... ç.kten d. bUyük bır ihtiyatı. 
yaklaşmak ger.klyor. Küçük'Un Idıaılarının dı bu 
açıdan dikkate alınması gerekiyor. 

Klasik nit.likte başkı görilşl.,. d. var cumhuriy.t 
tarihine ilişkin. Bunlardan bir bölUmU, 1930'ların 

"devletçiliğinin", daha önce de "akdda" olduğuna, 
ancak Lozan anla.şı:nasının hükümleri sonucun<b güm
I"Üklerde söz sahibi olamamamız nedeniy1e bu uygula
maya g.ç baş"'ndılına ilişkin. KüçUk'ün ç_Iışmuında 
kullandığı verila', bu görüşü de reddediyor. Küçük, iç 
fiyatlırla ithıl fiy_tl.ı k>rşılaştımııs.,ı 1929 öncesi 
ve somsı için yaparak, bu görüşün temelsizlilini de 
oraya koyuyor: TUrldy •• gümrük vaııilmne başvur. 
madan da yeni sanayileri çeşitli yöntemlerle koruya
bildiline gö,.. "devletçilik" politikısının uygulanıbil. 
� niçin ıncık 1929'dın sonoa ıUndeme gelebillin? 
Küçük, çalışmasının bir bölümünde de bu soru� � 
vap buluyor (s. 128·131). 

Bi LINÇ OLMADAN HAREKET OLMAZ 

Bilinç olma<bn hareket ol�. Ama. bunun tersi 
de doğru. Hareket olmadan bilinç gelişernez, yiluele
mez. Her ikisine ilişkin bir gözlem, KüçUk'ün çalışma
sında da var: 

"Türkiye bu1juuazi., hareket ile bilinç ara.ınd4ki 
ilişkiyi çok iyi anlamı.§' durumda. Hanhtin. bilince 
yol açacalı bilinJ"yor. Hareketin dol"" bilinci geli,ti
receli biliniyor. Do,"" bilincin de hareketi güç/mdi
teceli bilimyor. Bu yüzden.. birçokltrının dÜfündük� 
rinin ak_ne, dolru bilinç için uerilen miicodele, aynı 
zamanda dol", hareket için wrilen mücadele oluyor. 
Bu yüzden, "hareket gerek, bilinç ue ideoloji tartış
maları arkadan gelmeli" yoUu ruuihatlar hauoda kol
maya mahkum oluyor . .. (s. 1 76) 

Küçük'ün bu dejerlendirmesi, aynı zaman<b ça
lışmasıOm değerlendirilmesi için gerekli kmslart d" 
ortaya koyuyor. Hareketi geliştirmek için, Türkiye'y� 
ve geçmişine ilişkin önyargılardan kurtulmak, kitlele
ri de kurtarmak, sınıf nilcaddesinin pusulasını bütliı
cü ve gelişkin bir biçimde oluşturmak gerekiyor. Tari
hi ve bugünü il. birlikt •. Küçük 'iln ç.lışm.,ını da bu 
yolda atılmış çok önemli bır adım olarak delerlendir
mek gerekiyor. 

Ancak madalyonun az önce sözü edilen ikinci bir 
yanı daha var: Hareket, bilince YQI açar. Gerçekten de 
hareket, içinde bulunan herkesin bilincini etkiliyor. 
TOrkiye sosyalist hareketinin içinde yer alan herkes, 
şu ya da bu ölçüde, Kemalizm hiUt3 Iıj i ile Kemalizm 
düşmanlığı arasındaki dojruyu kavnyor, Türkiye bur
juvazisinin repertUMınl ve sınıf bilincini kestirebiliyor, 
burjuvazinin baskı ve aldatmaca Yöntemlerinin bi ra
da ve ayrı ayrı nasıl uygulandığını somutta görüyor. 
Hareket içind •• politik mücad.ı. içind. görilyor. Ha· 
reket, bilinci böyle etkiliyor. 

y.lçın KüçUk'ün Türkly.·nln tarihsel gerç.kl.,.i. 
n. bıkışta kul"'ndılı bilinç. yı d_ gözlükı ... d. hiç 
kuşkusuz bu hareketin bir UrilnU. Küçük, hareketin en 
ola,lan bir militiinın sezgileri, saiduyusu ile görebil
diklerini. bılımsel bir ç.lışm. II. pekiştiriyor. Yine 
hareketin Içinde oldulu için ve hareketten aldığlgUç
I •. 



Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Kongresİ 

BU DA SALDıRAN SOSYAL DEMOKRASi 
• Kimya �fıihendlslerl Odası Ankara 
Şubesi Kongresi saldırgan bir grubun Ile· 

riener, sosyaUstler üzerinde estirmeye 
çalıştıgı terör olmasaydı bu y� yap�n 
dieer Od.larm kongrelerine benzeyecek
tl. Büyük bır olasılıkla olaysız geçen bir 
ko�e sonucunda gerici ve faşist güçler 
yenıden yenilgiye uArat�caklardı. tlste. 
lik saldırgan grup, örneRln "başbuR Tür· 
keş" diye bagıran raşlstler olsaydı yenl 
bir raşlst saldırmm öteılnde herhangi bir 
olatanüstü durum sözkonusu edilmeye
cekU. 

SALDıRAN KIM? 

Ancak bu kez saldıranlar, Ilericilerin, 
sosyalistlerin üzerine sandalyeleri fırla
tanlar ''başbuR Türkeş" diye ba�ırnu. 
yorlardı, "halkçı Ecevit" diye ba�ırıyor· 
lardı. Kimya Mühendisleri Oda.mm An. 
kara Şube Kongresini de şimdiye deRin 
yapılmış olan kongrelerden ayıran da 
buydu. 

Kimya Mühendisieri Oda. beş �ı aş· 
km sUredlr lleriel güçlerin eHnde bulunu
yor. Bet yıl boyunca da kongrelerde 
herhangi bir faşist saldırı sözkonusu ol· 
mamıştL Bu yıl kongreye !Osyal demok
nıt kimya mühendlsleri "Demoknıtlk 
SOL" adı altmda katıldılar. Kongre önce
sinde yo�un bır çalışma yürüttüler. Da· 
gıttıkları bildirilerde iklldarm CHP'de 
olduRunu wıgulamaya, ''Tek Parti ,Tek 
Ucier" temasıru Iılemeye çalıştw.lk�· 
dann ve belediye yönetiminin doRal so
nucu, sosyal demokrat kimya mühendis
lerine göte, oda yönetiminln de kendile
rinde olmasıydı. 

SOYADıNDAKI KERAMET 

Makina Mühendisleri Odası konferans 
salonunda yapılan kongrede divan baş· 
kanlıgı ıçın yapılan oylamayı sosyel de· 
molcrat aday Cemal Tüık kazandı ve di· 
van başkanlıRma seçildI. Ancak Cemal 
1\irk 'ün kongre yönetmedeki yeterazli
Rinin öteslnde, tüzük ve yönetmelikleri 
de bilmedıaini ve genel kurulun yönet
meliklerden baRımaz olarak istedıgı her· 
ıeyl yapabllecegı kanısma sahlp oldugu· 
nu öne süren bazı delegeler bir süre &on· 
ra divan başkamna ıüven.sizUklerinl be
Urten bir önerge verdiler. önergenin oy
lanmasını Istediler. Cemal Türk'ün bu 
önerıeyt oylamak istememesi sonucu 
deRiştirmedt. Uzun tartışmalardan sonra 
önergeyi oylamak zorunda kaldı. 

Yapılan oylama, tllkü·Tek'çl kimya 
rriihendlslerinln de, belki soyadının et· 
klsinde kalarak, belki de Ilericiler karşı· 
sındald tutumunu beRenerek, bütün güç. 
leliyle sosyal demokrat başkan Türk 'U 
desteklediklerlnl gÖllerdi. Ancak bu de ... 
tek sonucu etkilemedi ve salonu doldu
ran 500'ü aşkın kimya MÜhendisinln ço
gunlugu divan başkanma güvensizURlni 

belirtti. Tüm bunlara ralmen Cemal 

Tiirk'ün divan başkanlllmı terk etmeye 
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yanaşmadıRı görUJüyordu. Oysa kong
reden sonra yeni seçilen KMO Ankara 
Şubesi yönetlcUertnln yaptıkları açıkla· 
mada da bellrtlldlRl ..... "Genel Ku· 
rui Toplantı YönetmeURl "nın 25. mad· 
değ uyarmca dlvam terk. etmesi gereki
yordu. 

NEREDEN ÇıKTıLAR 

Saldırw, Türk'ün divan ba,kanlıj!ını 
terk etmemesl nedeniyle yönetmelik h� 
kümlerini anlatmak üzere söz alan Oda 
Omu Kunılu Oyesl E�ID Akon'un ko
nuşmasmm bazı sosyal dermkrat kimya 
mühendislerini çileden Çıkartması üzeri· 
ne bqladı. önce laf atmalar ve hakaret· 
ler, udmdan b�nnm kürsüye yürü. 
dükleri görüldü. Sonra da sıra .. ndaiyele· 
rlo Ilericilerln üzeriııe fırlatılmasına gel· 
di. Saldırıda kimya mühendlsUgl Ile lUş· 
kIsi bulunmayan bazı gençlerin yer aldı· 
gı dikkati çekiyordu. Bu kişilerin ço
gunlukla CHP Yenlmahalle ve Altmdag 
gençlik koUarı çevminden oldugu göoe 
çarpıyordu. KMO Ankara Şube Yönetı· 
cileri sonradan yeptıkları açıklamada bu 
klşilerin " kapunnda'OemokraUk SOL Se· 
miner' göstermelik tabelası bulunan aynı 
binadaki bır başka odadan çıkan"lar ol· 
dugu beUrtlldi. 

Saldırganlar ıçınde Ankara Belediye 
Bqkaıu AU Dınçer'In sagda solda 'gort
Um' diye taruttıRı, özel kalem niidÜlÜ 
kimya mühendisl Osman Şimşek'in bu· 
lundulu dikkati çekiyordu. Atılan san
dalyeler, başta KMO Şube Başkanı Fa· 
ruk Aktuzlu olmak üzere birçok kimya 
mühendlsinl yaraladı. 

Saldırının yarattıgı panlk, başta sos· 
yal demokratlan desteklemek üzere salo
na gelmJş bulunan birçok kimya ni.ihen
dlslnin salonu terk etmesine yol açtL 
Buna raAmen "Devrimci Kimya Mühen
dislerl" adı aıtmda seçimlere katılan gru
bun çoRun1uRunun salonu terk etmediRi 
görüldü. Cemal Türk'ün kongreye katı· 
lanları dlRıtrnak üzere polislere emirler 
yaRdınnasl bir sonuç getirmedi ve Tüık 
divanı terk et�. 

öNCEKI HAFTA SONUNDA YAPILAN KIMYA MOHENDISLERI ODASı 
ANKARA ŞUBE KONGRESI, CHP IçiNDE RAPORCULUGU ILE TANı
NAN BIR KESIMIN SALDıRıLARıNA HEDEF OLDU. "SOSYAL DEPoI)K
RAT" OLDUKLARıNı SöYLEYEN VE CHP MARŞı OKUYAN BAZI Kişi
LER DELEGELERE SANDALYE ILE SALDıRDıLAR. 

CHP MARŞı NEREDEN ÇıKTı? 

Divan Başkan Yardımcısı Ramazan 
Gök'ün yenı bır dlvan bqkanı seçnıek 
üzere yaptıgı oylamada oybirHRI Ile AU 
Çullaz divan baıkanlıj!ma seçildi. Kong· 
re yenlden çalışmaya baıladL Içeride 
bulunmakta israr eden bazı sosyal de
mokrat gençllk kolları üyelerinln divan 
başkanına SÜlekU müdahale etmelerinin 
yanı sıra, "Oemokratlk Kurultay" .lOga· 
mm atrnaları, CHP marşını söylemeleri. 
kongreyl çalışamaz duruma getiriyordu. 

Müdahaleler bir an ıçın yalnızca Ya· 
man Akalm adlı bir Idmya mihendlsinln 
"Oemokratlk SOL" grubun göıüıılerinl 
anlatmak üzere kürsüye çıkması üzertne 
durdu. AkaIın konuşmalIDda .nki hlç 
bir olay olmanuşçuma, ya da saldırgan· 
lar bazı sosyal demokratlar degllmlıçeıi· 
ne insan sevgllinden söz etti. Wı dön
dürüp dotaştırıp genel .. çimierde Türid· 
ye ışçi Partisi'ne oy vel'erek "solu' bö
lenlerl" suçlamaya getirdi. 

Akalın "sovgl", "benı" nutukları 
atarken bazı sosyal demokrat kimya ni.j. 
hendlSlerlrdn aı.gıda Emnlyet Müdür 
Muavlnl Ile pazarlıklar yaptıgı görülüyor· 
du. Ankara VaUsI Durmuş Yalçın'a tele· 
fon edilerek "genel kurulu aşırı solcuta
rm bastıtı, duruma müdahale edilmesl 
gerektiRI" söylenenler arasındaydı. 

Bir anda salonu doldumn yiiıleroe 
poUsln gözü önünde kürsil yenlden Işgal 
edildi. Divan baıkanlıgından ayr�ış 
bulunan Cemal 'IUrk divana yerleşti ve 
mikrofonu divan başkanı All çultaz'U\ 
eHnden almaya ÇalıştL Kürsüyü Işgal 
eden on sekiz, on dokuz yaşında bızı 
gençlerin de yardımıyla bunda bqarıya 

UtaştL PoUateo, delegeler d"mdaldlerin 
dlfanya Çıkarumaıı konulUDda dlv .. 
başkanı AH çuıraz'm talepleri bir ıonuç 
vermedi. Tam ta-rılne bu kez ''Militan 
A1çm" sloganları arasında CHP GençUk 
KoUarı Ba,kanı Zeki Alçm'm saIona gir. 
dıgı görüldü. Kongrenln ıyıden ıyiye ça· 
Iııjaınaz duruma gelmesi üzerine dlv .. 

başkanı AU Çullaz kongreye TMIIIOB 
",Ionunda devam edllecegınl bUdlrdi. 
TMIIIOB'de ya�n kongrede Faruk Ak· 
tuzlu yenıden şube ba,kanlıj!ma getiril
di. 

MOCADELE SORECEK 

Kongredeki saldırılar bazı IOIYaI do
mokratları yat"tırma .. ,a benziyordu. 
Kongr� hemen erteıi günü EGO'dakI 
kıyunlara yenlsl eklendl. KMO Mert .. 
Yönelldal Yusuf Kılıç Malt.pe 1Ia_ 
Fabrika. Müdür Muavlnl VeldWlbıden 
Bakım Onarım ş.rııııııe aluıdı. öte y .... 
dan tJU,ü-Tek bir bildiri yayınlayarak 
''koıriinllt .ldınlarm" demokratllt lOIu 
ve kendilerini bedef a1dıgmı lÖyleyant 
bazı sosyal demokratların yarattıgı _IdI. 
rılann yanında yer aldtllmı gÖllerdl. 

Kimya Mühendlalerl Odall Ankara 
Şubesi Başkam Faruk Aktuzlu ko ..... 
den sonra yaptıgı açıklamada, saldırıyı 
demokratik anı dÜ!ünceyl benl_ni, 
tüm klmya mihendlllerl ... mal etmedik· 
lerinl açıkladı: "Adı geçen grupla de
mokratik sol düşünceyi gerçekten be
nlmsemiş kimya niihendisl arkada,ları
ınızı keslnUkle özdeşleş�mılyonız. Biz 
bu arkadaşlarla, Kimya Mülıeııdlalort 
Odasmda ve hayatın ber kesl�nde bir· 
likte niicadele veriyoruz. • 

Uon,rmelik girişimlerle ".,mpati " toplamaya çalışan Dinçer ekibi, o,d m4ri(,ttnl Kongrelerde görterlyor. Dinçer';" 
''goril'' lerlnden biri, KlıfO 'do olay çıkarenlar are'ındaydL 

-



YüRüYüŞ 
okurlarından 

TRAFiK SORUNU 

NASIL eARPITILIYOR 
, 

• Nall'ettin Hoctlmn bir fıkra., var, ha
ni HacOlUn evi loyuluT CUJ komşuları. ar
kadaşlar, kendiline if if ten ,eçtikten 
ıonra almOll gtreken önlemleri .,Iık ve
rirler: 

- Aman hoca .n de .. Hiç böyle za
manda ev yalnız bırak 'I". mı' 

- Küçücük bir kilit almlfıın. Olur 
mu' Kocaman bir a.ma kilit aa:ıcakhn. 

- Oyle altını .:ılkımı meydam bıra
Lur mı inlan. Bir yere gömenin. 

Hoca dinkmif dinlemi, de '1yi ya 
h".,rıın hiç mi ,uçu yok" demi,. 

Son zamonJarda önüne gelen trafik 
torunundan .öz açl.)101'. Teleuizyon. rod
YOı baıın hep bundan dem vuruyor. 
Okullarda troflk haftaları çliizenleniyor, 
kOnufmalar yapılıyor falan (ilan. Bro
,ürler, aif,ler delıtllıyor. Röporla,jlar 
)'Qpılıyor. Hepiinde .uçlu, .ıriiciiyle ya
yo yolcu. Tüm kotalar bununla koşulla,... 
dırılm". Alzını açan onları .uçluyar. 
Geçenlerde radyoda bir ilkokul öpend
GM bu konuda dÜfüneeleri ıoruldu. So· 
ruranız bu çocu'un tüm ömrü yollarda 
" çmit. Süriiciilm yakından tonooq", 
Ona göre ıWiicüler ıtırho, ol4rak yola Çl
kıyorlarm". Kimi zaman yetmnce uyku 
uyumodan yola çıluyorlormlf. Yayalor 
da karf&dan kaTfl)'O geçerken dikkatliz 
geçiyorlarmil da ondan bunca çok luua 
oluyonnUf. Kimi büyüklere de dÜfünce-
im aoruldu. Sanki .özle,mi,ler gibi � 
nun hmnen hep aynı ,eylı:ri «iyl«liler. 
Faladan olonJk trafik kumUarına, "a
retlcriM uyulmodıluu .c;ylediler. Bir 
batka. d4, TÜfvetle ehliyet verildilinden 
kıGların çok oldulunu 'ÖYledi. 

Tüm bunların hep., benzerlmni CÜJ
ha do çolaUabiliriz, birer )'GlUltnuıcO Lle 
;yutturmacadır. Yol politiluıllntı yönelik 
dÜlüneelerin önlJM boşluı türlii de geçil
mu zaten. Kimae yollara IUÇ bulmuyor. 
Devletin ulofım politiko"na laf etmiyor. 
Ki".,., houardaea Iotılma"M çalııılan 
motorlu araçların ıot"ınm kıııtlaMı411 
gerektiilM delinmiyar. Oltelik ıonayi 
burjuvczLliM paar bulunmaıı için dev
let, elinden gelen her tiiTlii yardımı on
lardan e.rıemiyor. Ambawın «atılmaıı 
Için., .öcüm ona yurltOfa her türlil "ko
layılker" tanutlyor. Yurt içinde Ana
dol'u, Renault'u, Murat'ı bilmem BMC' 
•. ıotdıyor. Yabancı lilkekrden 'u )'o da 

bu yolla yurda girenler de cabaıı. Kar
dırımlar garr:q olmu,. Adım atacak yer 
yok. KaldırımIDr yayalarm geçit yeri de
lil, özel-Hizel arabaların park yeri. Buna 
kar,ın yoUarm durumu ne' Hangi kenti
mi:ıde yollar yeterince geni" Gidi, geli, 
yoUarl çalın gereklerine, diyelim oto
motiu «anayiinin ,elişmeline koşut ola
rak uyarlanrn" mı' Ne ,ezer. Hele kJfın. 
Kaldırımdan yiirüyemeyen yurltaş ana 
yola iTJiyor. Kaldırıma )'OkUl yerler uıcık 
vıclk adu çomur oldulundan trafik akı
,ının en yolun oldulu yere daha da LO
ku/mak zorunda kolıyor. Zaten en geni, 
yolumuz ancak iki arabanın yan yana 
geçebileeeli geni,ükte. Onun da aralIn
da ne bir engel vardır ne birşey. 0110 01-
aı bir çlzi. Iki günde lilinen bir çizi. Alt 
,eçit, ün geçıt ... ' Bunlar da ne demek' 
Daraeık tek kanal yolda acele i,ı olan bi
ri trafik dinler miV Boı buldulu anda 
baQP ,eçer. Hele .on zamanlara özgü 
okwk da elektrik kıııtlama.ından trafik 
lamboları yanm,yor ki, ıüriicüye, ya da 
yayaya .uçludur diyelim. 

Kentler aralindaki yol tıOrununu '0110 
aldım. Bu çok önemli çünki. Dallardan. 
derelerden, tepelerden, uçurum k,yıla
rmdon geçen yollarımum durumkuı yü
rekler acıııdır. ı,te tüm IUÇ bu yollarda. 
Yani daha dolru.u onu öyleıine kııır tu
tan. birer eeDat durumuna ıokan yol po-
Utilra"nda. Suçu ıürücüye, yayaya balla
mak, bence tüm anlamıyla yan"'tır. E" 
oylarını dÜlünlJn. En ,eniı yolumuzda 
lOf çatlam üç araç )'On yana gidebilir. 
Uçuruma yuuarlanmamak, bir çukura 

dÜlmemeit, bır aluır.uya dalmamak, te
p'uine koya parçaları yememek, bir ka
yaya to.lamamak için yolun tam ortalI
na yakın yerehn gitmek zorundadır. Bu. 
yolu daha da daraltır. Yolun koygan yü
zey olma.ı, buz tutmu, olm", da caba. 
E"ın yol tamiri yapılma.ı, defiıik hava 
ko,ulları a.faltı bozar. Bombele,tirir. 
Çukurlaştırır. SiirlicU bunlardan do c
kınmak zorundadrr. Yollar en çok kıyı
lardan "kımeye boflar. Bu yüzden kıyı
ya yoklaşamaz.ınlZ. 

Şimdi kozalaro bakalım. Ya kıyıya 
,YGruflp uçmUltur, ya karşıt yönün ge
len araba Ile çarp"m"tır. lçklU ya da 
uyku.uzluktan olon kazalar yok mudur' 
Elbette vardır ama yazd. MÇ' Ya alt ,eo) 

çitler, iilt ,.çlller' Hemen hemen IÖzil 
bile edilmez kentleroraıı yoUaroo. Hele 
bOlrollm geU, gidl, yolları buluar tipi ay
rıUırı. Her yolda en a.ı iki kanal o"un. 
Uçurumlar «ıllam ue etilimli yükHIt 
duvarlario ,üvence altına alıMın ki araba 
duvarı aıamayıp geri yola ,elıin. H. 
beı kilometrede bır tamJr girintili yapıl
lin. Trafik aklfuıa engel olmayan ,üuen
eeU girinliler .. Laatili patlayan ıürlicü 
üç beş tOf dizerek bu iıi geç"Hrmelin. 
Trafik iıaretleri bir hafta içinde lilinen 
ya da bozulan clnıinden olma.ın. özel 
araba ıotışları planlı yapıt"n. Kentler
ara" ulaşımı deulet tekeUne a"ın. baka
lım o zaman kazalar a.ıalıyor mu, çola
lıyor mu' Böylece yakıt da houcırdtJca 
haroanmaktan kurtul.un. Bunun d"ında 
yapılan çabalar gerekıiz lle içtenlikten 
yokıun bo,una çabalardrr. "Donıar iş 
boflllda görıün "dür. Her kazanın ıonun
da oturup nedenini şuraoo burada ara
yan yetkililer dÜfUnmelidir. Yo.ua hep'; 
yalan ve aldatmacadır. Artık bunu yut
mcryGca/llZ. 

A. YEŞiLTEPE • 
KVTAHYA 

'11z CHP ' yı destekledık 
onlar Ise kü'renı" 

TöB·DER Kadlköy Şubetl ko ...... TUm seçiml .. d. k.ndllEri CHP'yi d ... 
28 Ocak 1978 gUnU l&tanbul'd. K.lkas 1.k1.mişle<dl, oya TIP CHP'ye bep Idlt· 
.. lonu .... yapıldı. retmiştl... BöyI"'ne yallüÇllutum, '�,. 

BitincllRi gibi sosyatiJt ve ıosyal d.· çi sınıfı" .dına sliıdürUlÜYordu. Daha ne· 
mokral ötr.lmenl .. Adli Olg.n'in b.,· i .. : Şube Başkanı Olg.n, şubeyl TlP'in 
kanlılında 3 yıldır K.dlköy Şube yöne- bır yan kurulu,u baKne ,etlrmlşti. Dii
timi .... bulunuyorlardı. zenl.nen g.celerde Çark·B.,ü .nlaU· 

TöB·DER l&tanbul şub.sind. bulu· mı" Yürüyüş deqiıi ıılıimıştı". 
nan "BlrUk v. D.yanışma" grubunun Bu '" benzeri soydan (lIOpıı.nda, iki 
merk.z yönetimi n. ol.n .nIa,mazlıal, aya yakın bır _.n beri , .. ek "BlrUk 
lüm şubelere d. yanstmaya çalıştıRı ve D.ya""ma" g .. _ ''Yurt .. v", Dev· 
öled.n beri gözi.nlyordu. Grup, lek ta· rımci ötretmen" grupiarı tarafından bi .. 
nfb olarak sürekli bu çaba içind. göıii!· Ukte i,lenlyordu. 
dü. Kongre'd. bu gruplan menaıp del .. 

Bunun yanı sını, TöB·DER Kadiköy g.I ... dkJet gibi hep .yoı ı.mayı çllne-
şubeıılnln TöB·DER şubei .. yöneımeU· dil ... Eleşlirii"" cevap veron Adlı O".n 
l!inln 4. maddesini h.y.l. geçirmeye ç. şunları söyiüyordu: "Demokraa Için 
bşmaSl ve bunun paraleUnd1! dller şube- Birlik" grubu, "Birlik ve Dayanışma" 
ierl. tam bır daya""m. içind. olması I.. grubu gibi, k.ndinl &lzI.m. ıohlelil!ine 
tanbul şubesindeki "BlrUk v. Dayanı" biç bır zam.n bqvunn.dıaau, CHP'yi 
ma"etları rahatsız ediyordu. ÇUnkU,böy- destekleme adına Idtle kuyrukçululu 
lesi bır daya""m., ,.rç.k .nIaml n. IIY. yapmadıauıı anl.llı. Sosyal d.mokrat· 
'uI .... ıRında, jirupçu '" .. kler tavıriarı Iaria birUkI.URin ioe ko .... i ... yöneUk 
dışbyordu. dar bır taktik oimadlRınl örnekleri. 

�� eciiien gruP. kongre önoeslnde, açıkladı. ülgen bır de "losya1 demokrat 
sür_kU olarak şubede gedik açmaya ç.. ötretmeniErin CHP n. özd.,I,.lirilome
lışlı. Nered.yse iki ay oluyordu v. TöB· yecelinl" sözi .. in. ekUyordu. 
DER l&tanbul ,ub.sinln .ski yönetimi Yapılan .. çimi .. ıonucund. Adii Ol· 
.. yand.,larl Kadlköy'U m.kan .Imiş· g.n 'in başuıda bulundulu ilerici Demok· 
lerdl. Bu " yolun" çaliŞma ortammda, rıtlnı; BirUk ve Dayanışmı ile Yurtleveı' 
hiç kutkusuz "I,çl lDutı" ıdıııı kırdın . Devıim�1 ötretmenlerln toplam oyun
potlaruı bini bır para .dlyordu. d.n d.ha fazı. oy .lank .. çimleri k.· 

N.i.. mi söyi ... dl? Birkaç örnek: zındı. 

YVRVYVŞ · 7 ŞUBAT 1978 ·11 

, i  i 



Seçimlere iki ay kala: 

FRAN.A' DA NELER OLUYOR? 
Rauf GöNENÇ Fransa 'dan Bildiriyor 

Fransa'da Mart ayında yapılacak genel seçimler için kampanya baş
ladı. Başkan d'Estaing kampanyasını geleneksel antikomünist şan
tajıyIa açtı. Fransız solundaki gelişmeler ise uzun süredir ilgiyle iz
leniyor, Rauf GÖnenç. ülkenin kaderinde belirleyici rol oynayacak 
seçinılerin iki ay öncesinde Fransa'daki genel durıımu inceliyor: 

• Fransa kapltauat dünyanın e: geUş· 
miş üikelerinden biridir. Bu büyük aana. 
yi üikesl. teknık ve kültürel a1aniardaki 
olanak ve üstünlüklerlne ralmeo bugün 
derin bır bunabm lçlnde bulunuyor. 
1975'ten beri gitglde alırlaşan ekono
mik bunalım 1,5 milyon kişiyi işsiz bı
rakırken, yiizblnlerce üniversite ögren
cial geleceklerinin fÜvenalzlllinl ve ku· 
rum.lannın bunalımını yaşıyorlar. Kısa· 
cası Fra.nsız toplumu, mevcut mekaniz
maların yalan gelecekte hiçbir çözüm 
vaadetmediII genel bır bunalım ya,ıyor. 

Bu durum kaqıımda Fransız solunun 
1972'de imzalanan ortak hükümet prog· 
ranu 5 yıldır Franaz halkının e;tgide ar· 
iıın fÜVen ve deltelini kazandı. 1974 
Ba,kaniık aeçimlerinde yüzde 49 olan 
"101 birlik" oy oranı 1977'deid deler· 
IondirmelOre ,öre yüzde 52-53'e ulaşı· 
yordu. Ortak Prnırarn. Fransız toplumu. 
nun pnet bunalımı kıııııında somut bir 
delerlendirme yapllll4. toplumaai düze
nin ekonomık temeUerinl bunalımdıın 
aorumlu tutmUftu. çözüm oiarıık kıu 
dönemde en büyük tekeUerin kamulaş· 
tırıJ..muuıı) ekonomık yqamın halk Çl
bıianna ,öre yönlendirilmesini, tüm 
kurumların demokraUide,lIrilmellylo 
halkın kendi yı,lml üzerinde egemenli· 
Rini kurmBllDI önerlyordu. Bu Kenel 
Ukeler üike yaşamının bütün alanlarında 
somut önerilerle yqama geçirilmişti. Bu 
yapıııyla ortak hükümet progranu I,çl 
ımı!ının sendikal örgütlerinin, öRrencUe
rin yıfıınaal örıütünün. çeşlW meelek 
kuruiuşlarının dOltelini kazanDUf ve 
dola)'lllYIa Fransa halkı Içinde dayanak· 
lannı sayıaal olarak da oluşturmuş, pe. 
id,tirmiıti. 

DüZENIN IKI TEMEL DAYANAliı 
SARSıLıYOR 

Bu geUşmeler FrIDlIZ tekelci buıju
vaziJ1ni ve onun egeme:ıUIlnJ koruyan 
ve yöneten poUtik kadrolarını daraian 
bir alana itiyordu. Tekelci sermaye ege· 
menllRinin ııvunuculan, egemenliklerini 
üZerine kurduidan lid büyük dayanalı 
pderek yitlriyoriardı: 

i) Ekonomık dayanak: KApitalizmin. 
Ueri üikelerde. 30 yıldır takeld devlet 
kapiıauzmi yönünde gÖlterdll1 geU.lm. 
halk kitlelerinin yaşam düzeyini (en 
azından ,ötünÜfte) yükaeltmiş. kapıta· 

list sömürünün vahşi yü2iinü blr ölçüde 
gizleyeblimiş. geUştirdlıı planlama tek. 
nikieriyle ,lddeW devre&el bunaiımian 
az da oiaa kontrol a1tıne alablimi,ti. 
Böylece diizenln savurunUl lçln blZı go
rekçeler bulunablUyor, kapitallst ülke
lerin refahı sosyalist ülkelerin konforıuz 
yaşamıyla zıtiattmiabıuyordu. Oysa ıon 
yıllann ekonomik bunalımı bu temayı 
pek ı,lenemez hale getirmıılı. 

U) ıdeolojık d.yanak: KApltaual top
lumlarda lnaaniarın kataların. yerleşIIrli· 
mek istenen düşünce, kapitalizmin, kişi
lerin özıürlüiderinl. kabUlyet ve çaiı,ma
lanru deterlendirebUecekleri düzen 01· 
dulu düşüncesidir. Buna göre lO8yallzm, 
devletln toplum hayaunm ber alanı üze· 
rinde dlktatöriük kurup insanlan makine 
gibi çaiı,ıırmasından başka bır ,ey de· 
IDdlr. Dolayuıyla ıooyauat üikelerde in· 
sanlar özgüriüiderinl devlet yararına 
yitirmişlerdır. Bu antikomünist ko,ul· 
lanmalar, "işçi anıtlmn poUtlk etklnU
line ralmen Franta'dı da egemendi. 
Sosyalizmin temsildıl poUtik örfÜt. 
"dı, fÜçlerin" i,blrlikçlSl. hürriyet düş· 
manı bır hareket olarak gÖlteriUyordu. 
FKP'nln 1935'lerden bu yana aşatı yu. 
kan düz bir seçim eRrial göstermesi, o 
yıllarda elde edllen saOann pek Keıı,ti
dlemedııını. beUrli bır "tecrit"in varb· 
lını gÖltermektedlr. 

Bu ıdeolojık dayanak da son yıllar
da önemU darbeler yedi, Tekeld kapı· 
talizmin bir çalışkan lnsanlar cenneti ol· 
madılı Iyi.. beUrienlyordu. "Çaiı,an 
kazanır". ya da "bilen bUmeyeni ye
ner" gibi ıloganiarın hiçbir geçerUk ta· 
,ımadılı açıklı. Sınıt.sa\ Imtiyaz ya da 
youuDuidar ku,aktan ku,al. gitgide 
pekl,erek geçlriUyordu. Bır Işçi çocu· 
lunun parlak' bir tahsille yükselmesi, bır 
milyoner çocuA:unun kötü yola saparak 
setalete düşmOlinden dalıa t .. 1a olası 
delUdl. Sosyauat üikeler ile düZenU bır 
gell,me IÖlteriyoriardı. 

öte yandıın soyut özıüriük tam ... da 
ptgide egemenUlinl yitiriyordu. "Hürri· 
yet düşmanlılı" Ue luÇlananlar. düzenin 
özıüriülü nasıi kısblını. yapıli iti· 
bariyle tekeld kapitalizmin bır baskı dü' 
zeni olmaktan kurtulamayacalını gÖlte· 
riyoriardı. Fransa I,çl sınıtının politik 
ör�tü l.&e, gerçek ÖZlÜrtük deRerterlne 
balııhtını ortay. koymak Için geniş bır 
propaganda sürdürüyor ve başantı olu· 
yordu. 

Chiroc-<Jııoard: Son ."maklar. anti-komünist demogoji ve .eçim hileleri 

SAli YENI BIR MANEVRA 
ZORUNLULUGUYLA KARŞI 

KARŞıYA 
Bu ekonomlk ve ideolojik dayanakla· 

nn çöküntüye e;dl,ı ve toplumda büyük 
dönütümlere dayanan bir yenı politik 
projenin e;tgide alırbl[ ve hatta aayıaai 
üstünlük kazanması. Fransız tekelci bur
juvazlalnl zor bır durumda bırakmıştı: 

Franaa'da arıık çok .. Ilam temeUere 
dayandılı öne &ürülen demokratik di!
zen. ban,çı yollardım. tekeld kapıtalir· 
min köklerin! hedet alan dönÜfümieri 
olanaklı mı kılıyordu? Küçük de olla ii· 
yıaai bır çoıun!uıun 101 blrUl1 hüküme
te e:etinnea! ve bu hükümetin köklü re
fonnlara b.'lam .... Franaa'nın ,eri dö
nülmesi Imkansız bir demokratik sürece 
girm .. inl .. Ilamaz mıydı? 

Salın tüm poUtik maneVrıııan 1977" 
ye kadar aşalı yukarılıiçblr ıonuç ver· 
meml" yukandaki sorular Kiderek olum
lu yanıtiar almaya başlaın"II, Bu 
durumda tekelci bwjuvazinln eUnde ıon 
bır deney Imkanı kaiıyordu: SOL blrlilin 
parçalanma ... Yanı poUtik olarak yenilo· 
meyen kıııı gücün kendi içinde çökme· 
ıinin saRianmu.. 

SOL birlik böyle bır manevray. dlre· 
nebilmek lçln ne derece yatkmdı, batka 
bır deyi,1o 101 blrUk .... Ilam .. nuydı? 
1965·de. "FKP • eıki Fransız Sooyauat 
Parti&1 101 kan.dı" Ittitakı Ile temeUeri 
atılao 101 blrUk. 1972'de ortak bır hükü
met proıranu üZerinde anlaşmayla &o
nuçlanm"lI. FKP'nin büyük &eçimJel a· 
aırlılı (oyların yüzde 21'1) ve yenı kuru· 
ian "ıosyauat parti"nin eekl kadrolan 
topariarna fÜCÜ (henüz hiçbir .. çlme ka, 
IIlmarn"II). Ittitak Içindeki fÜçler den· 
geıini olu,lUruyordu. Sol blrlilln ortak 
hükümet proıranu köklü hedeOeri Içeri
yordu. 

Ortak bükümet proKramı ve onun po
Utik Itade. "101 birlik" lÜlekU olarak 
güçleniyordu. OıaaanÜltü yerel durum· 
!ann dışında. tüm üikede 1974 Başkan· 
bl< .. çimierine. 1976 bölgesel seçimleri· 
ne ve 1977 belediye seçimlerine 101 bir
Uk ortak Batelerie e;ldi. Başınıını gide· 
rek artırdı. Ancak bu arada yenı bır olgu 
ortaya çıkıyordu: Bazı seçim deterlen. 
dlrmelerl ve kamuoyu YOklama1an, 101-
yallJt partinin kendi öz&ün tabarum 
olu,turmu, oldulUnu, ve bir aynm 
yapılına, komiinial parU&ininklni aşan 
bır &eçim aücünü kazandılını ortaya 
çıkarını,ıı. Burada. Franaa'daki tarlhael 
anUkomün1zmln etkinlittni, ve ortak 
programın dayandılı "anlltekeld .ni, 
,enit halk blrlillnin. kıu dönemde. 100-
yauaı partiyi FKP aieyhine avantajb 
duruma lOktulunu e:özönünde tutmak 
,erekir. 

GüÇLER DENGESINDEKI 
DEliışlKLllilN SONUÇLARI 

Böylece ortak proeramm imzalanma
ııru .. Ilayan fÜçler dengeli SP Iohine ve 
FKP aleyhine dellşlyordu, Bunun ıonu· 
cu ne olablUrdI? 

Sooyauat Parti .. id lOI)Iai demokrat 
SFIO'nun kadrolarının büyük kısmını 
lçind� bulundurmaktadır, Bu unauriar 
çolu kez. reçmı,taid ellUmlerini koru· 
maktadıriar, Buniann dıımda, loıya1\1t 
partinln mını aydmlan durumunda 
olan. ve parti Içinde geni, etidnUkleri 
olmamakia blrIJkta ulnaal planda parti. 
nin "mndern • •  rçekçl. teknik" tezleri· 
n! ,eUıtiren birtakım iliknokrat (kimi 
kez yüksek devlet momuılan) unaurlar 
bulunmaktadır, Parti Uderi Mltterand'ın 
başhca bu kellmlo.. dayandılı bUln· 
mektedir. öta yandan ıooyalbt partinin 
''101''unu olu,turan ve beUriI bır batım· 
aızblı bulunan boyU reniş ve Ö'IÜUÜ bır 
CERES hareketı mevcuttur. Ku olma
yan bır dönemde FKP Ue SP'nln "bırlo· 
le,eblleceRi" tezini savunan bu hareket 
ıoıyalbt pariinin ıon konıminde hizlp· 
çiUkle suçlanmış ve özgün eylemini 
geriletmek zorunda kalmıştır. 

SP 'nın bu yapısı, onun, satın muhte· 
mel ıdeolojık bukılanna karşı koyacak 
kadar ııllam bır örıüt olmadılı Izlenı· 
mlni vennektedlr. Nitekim FKP yöneti· 
cileri yıUar önce "birlik bır mücedele· 
dır" derken. sooyauaı pariının niteliII· 
nin &Ürekıl dell,Urilme.1 geU,lIrilme.i 
gen:.��: !!!.."!It etml,lerdir. 

Fabre-Mltlerand-Marchal.· Kitleler, n1icadel«le rrn�ıkçılık yaponları bıraluJrak yUnımell! devam edecek,.,.. 

Ancak, bu nitelik deRişimini r-natçe 
gerçekle,tirecek uzun bır süreç söz ko· 
nuıu deRiıdır. Fransa'da sol birlilin ge
U,meıl, halkın ve parti militanlanrun or
tak programa olan Inanç ve balbbklarını 
artınnış, ve sosyalist partinin ortak 
programı geri plana Itme, blrllll sadece 
bır seçim Ittifakı olarak ele alma eRili-
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nUnl denaeIemt,tlr. Fakat seçimlerin 
yaklaşmısı ve tekelci burjuvaıJnin top· 
tan bir "korkutma" kampanyasına girif' 
mesl, SP yönetiminde gözle görülür bir 
"Ra kayışı blrllkte getirmiştir. Gerçek· 
ten de SP yöneticileri Franaa 'nın $Ia· 
,an bunalımlan kU'lSInda ortak progra
mın köktencl çözümlerinden gitglde da
ba az söz etmeye başlaımşlarj sol birll
Rin UR hükümeUerden daha akıllı, daha 
etklU, daha teknık ve daha "Inaanc�" bır 
poUtlka güdecelı bavlSlDl yaratmaya yö
nelmlşlerdlr. 

Bu gelişmeler karşıaında, Türkiye ka
muoyunda da �lUndlRI gibi, FKP balkın 
da etkIU biçimde kablacaRi bır "ortak 
programı güncelleştirme", rakaınJarla so. 
muUaşbrma kampanyasına girmiştir. SP 
yönetimi bu demokratik girişime tabla
rak ortak programı balkla birilkte güç. 
lendlrmek yerine, durumu derbal FKP' 
nin "&Olda egemenlik kurma bevesl" ola· 
rak delerlendlnniş ve tartışmaya girme
meyi yeRlemiştir. 

TEMEL ANLAŞMAZlıK KONUSU 

Seçimlerin yaklaşması kll1ısında z� 
Nolu hale gelen ortak toplanblar. başın
dan itibaren devletleştlnnelerin sayısı 
konusunda çıkan tartlşmalann bır sonu
ca baRlanamamasıyla kesUiıılştir. TarbŞ' 
ma, ortak programın öngördülii gıbı bü· 
yük tekellerin tüm kollanyla devleUeş· 
tlrilmOlI (1500 dev şırket) hedefinin soo· 
yaliat parti tarafından sadece ana firma· 
iara Indirgenmesi (200 şırket) dolayıaıy· 
la çıkınışbr. 

Sorun, bq &ayı ıorunu deRUdlr. Ortak 
procramın özü üzerinde bir anlaşmazlık 
söz konUlUdur. Bu program tekelci kapi
tallat ekonominin, devlet etkinliRlni arb· 
ncı bir takım tedbirlerle yönetiminden 
ı ...... t teknik bır program detıldir. Tüm 
toplumda temel demokratik refonnlann 
.. rçekle,tirIlmesi lin konUlUdur ve bü· 
yük tekellerin devlelleştlrilrnesl, bu ııii
reçte uluu1 ekonominin balk yaranna 
yönlendirilmell.nm en önemll bir aracı, 
• e çalıımı koıuilannda yenı IUfkUerin 
kurulmllUlID bir kotulu olarak yer al
maktadır. 

ÇıkmllUll bugürıkü durumu gelecek 
ıçın pek ümit .ericl detildir. SP .. çim· 
lere baRımaz olarak kablma hazabkla· 
rına çoktan b ........ ; FKP ise niyetinin 
"ne pahuuıa oluna ollun hükümet et
mek" detU liÇI oınırının ve tiim halkın 
ekonomık ve poUtlk çıkarl.annı ııvun
mak oldutunu belirterek 101 birHRIn 
aatlayııcatı ..ıt .. çlrnael bir başandan 
yana olmadıRinı açıklamışbr. Kendiai de 
seçimlere baRlmaız o\aı:ak kablma kara· 
n aiıııııbr. 

MUt .... ncI: 
Tekellerin 
bo.k"ıncı 
boyun 
,'er., 
emekçilerin 
örgütlü 
rrılicad,ı..t 
onu do 
o,arak, 
devam 
ed.�1t 

FKP, bu kOfullarda, olaRanüstü du
rumlarda bqvunılan " ulusal konferans" 
lDı düzenlemı,tir. Ocak, ayı ba,ındato� 
lanan mlnl.kongre, tüm örgUtiin Parti yö· 
netimlnln çözümlemelerini paylaşblıru 
ve politikasını destekiediRlnl ortaya 
çıkarmışbr. Bu konferanata söz alan de
legeler, Fransız halklOın üçte birinin ger
çek bır yoksulluk ıçınde bulundutunu, 
Işsizilk ve hayat pahahbRi aibnda ezil· 
diRini bellrtmişl.r, toplumdaki ekono
mik ve demokratik deRitimleri gerçek
leştiremeyeek bir hükUmetten yana ol
madıklanru açıklanuşlardır. 

BIRLICIN YENIDEN 
OLUŞTURABILMESININ 

DAYANACı 
Bu durumda FKP, SP 'nı ortak prog

nmm temel bedeneriDe geri dönmeye 
çaRırmaktadır. Sol blrUgin bu temel 
üZerinde yeniden kunılabUeceRinl, bu 
gerçekieşmedlRI tekdırde, .. çimierin Iki 
tu.nı arasında bir anlaşmaya yanlabile· 
ceRini savunmaktadu. FKP, seçimlerin 
birinci turundan &Onra SP'nin eıki çiz
gisine gelmesinin, haikın baskısıyla ola· 
blleceet görüşündedir. Bu baskı, FKP 
oyianıun yüzde 25 dolayianna ulaşma· 
sıyia kendini gösterebilecektir. 

Sosyalist Parti FKP'nln bu tezlerine 
"demagojik" Iddiasıyla karşı çıkmakta· 
dır.SP'ne göre, FKP, soldaki listünlUlüiıü 
kendisine kaptırmwndan sonra sol bir
URin parçaianmasını iltemektedlr. SP 
yöneticileri, FKP'oin, ortak programın 
gerçek hedenerinin konınıİıas.ı amacıyla 
aidıRi ödünsiiz tutumun, 101 blrUIln par· 
çalanın .... dakl IorumluluLunu gizie· 
mek amacını güttülünü yaymaya Çalıf
maktadırlar. 

Franaa 'nın en büyük Işçi sendıkalan 
konfederasyonu CGT, ıo1 blrURln bu bu· 
nahnıı karşııında FKP'yi deatekiemiş, 
ortak programı deıtekleyen, ikinci kon
federasyon CFDT beliniz bır tavır ai· 
mııbr. Demokratik kitle örgütleri 'e g •• 

niş halk kitleleri bu ' bekienmedik buna· 
hm k""ıaında keoln bır tavır aiabllmlş 
deRtn.rdlr. 

Seçlmie ... ıkı ay kala Franaa'da du· 
rum budur. SaR partiler ve tekelci bur· 
juvazi, ıolun parça1annıq görünümünden 
son derecede hOfnut durumdadırlar. Ne 
var kı, Franaa'da gerçek toplumaal dö
nüşümleri ancak bır 101 birlik hükümeti 
gerçekleıtirebliecekttr. FKP'nln, SP'nln 
.e balkın büyük çotunluRunun billncln· 
de oldulu bu gerçek, aynı zamanda blr- . 
nRin yeniden olufturulabUmelln1n de 
dayanaltdır. • 

Demokrasiye karşı üçlü ittifak: 

EMPERYALIZM, TEKELLER Vi KILISI 

Emperyaliıt müdahale miicadeleyi le.dktemiyeCf!k 

bır durumu doluraClLınl heaaplamak· 
tadırlar. ltalyı'da Işçi ıınıfmm polillk 
etkinliRinin hükümet düzeyinde de ku· 
rumlaşmas, Avrupa'da ve tüm dünyada 

· 'talya'da hükümet ' bunabnıınf dot· 
masıyla başlayan poUtik geuş'X!�r, ül
kedeki demokratik SÜI'1!ce k""ı birleşen 
güçlerin nlteURlnl açıklıkıı ortaya koy· 
du. ABD Dışişleri BakanbRmm, ıtalya' 
da komünistlerin hükümete katılmaaına 
.karşı oldutunu açıklarnuından ıonra. 
ıtalyan patıonlannm örgütü Confln. 
dustrie ue Vatik.an'ın sözcüleri de aynı 
yönde IÇıkiamalarda bulundular. 

gerglnliti yeniden caniandırmıya çalı-;..r. ___ �, 
şan emperyaiist güçlerin planıiiiiıı 

ıtalyan büyük termlyoolnln örgütii 
Confindllllriı'nm Başkan Yardımc .. 
Buoncriltlani, "komi\nlltlerin hükümete 
kablınuı halinde toplumun bır kealrnln· 
de derin kaYJllann uyanac:atuı� ekono· 
nıIIt canlanma çabalaı:uıın bafll'lllZlık 
tehlikesi Içine glıecellnl" söyledi. Bu. 
oncriatlıni'nIn bu sözleri, ıtalyan tekel· 
lerinin , wteyl bır "yatırun grevi" ila 
tebdit ettillnl (öateriyordu. Daha dot· 
ru bır dey\fle, , bugline kadar' wtınln 
ekonomik durumunu zorlqtırarak de
mokratik kurumlar \izerinde baskı ol .... 
turmıyı ç ...... tekelle<, bu (IrI,lnıieri· 
ni dahı _mB bır biçimde ıiirdürecek. 
lerini beUrtlyorlaı:dL 

tebdit etmektedir. BUnedenle, üç koldan 
ıtalyan halkın .. baRıııııız \nıdeal Iiurin· 
de bır .... yet kurmı ıırıılmltri örıııı-
lenmlştlr. 

BUNALıMıN GETIRDıCı 
YOL AYRIMI 

Bugliııkil hükümet bunahnıı ıtalya'yı 
bır yol ıyınnııııa gellrmit _yılablllr. 
Bu yol ıynmmda ıonu"" beUrloyecak 
olan kararı ! mılıtiyanı demobulden 
beklenmekledlr. Aamlık . _yan cı.
mokrat lOikIimeti, kuruJuıuııılaıı yııkia. 
,ık bır yıl ıoııra, 6 TemmUl 1976'da, 
wtedekl diler demo_k. partilirio bır 
lıiikiinııt p_ı llzerlnde arııaıma 110' 
runlululunu kabul ıtmlttlr. IKP, bır 
yandan bu anlqnıanın olumhı yönünli 
ortaya koyari<en, diler yandan da, böy' 
le bır ınlqmanın, b_Iyan demokratla· ıtalyan pıtıonianıun örgülü, ıyrıca, rm Iktidar tekellnı koruma amacı lçID Itaiyan Komi\nllt Partısı 'nın, yanm yüz- kuila� ... endişelinı dile ptlmı\ftlr. �dır özel te,.bbllae k""ı düşmanhkla Nitekim ıon birkaç ıy lçIDde, bükümet kendialnı gösterdilini de Ileri oiiriiyordu. 

ConOndU&tria'nın bu Iddlu� gerçekte, :..=.:-=i��� �� 
lKP'nin, tekelci 

.
sermayenin baskili al- nnan özümlenememesinlD. bmut •• tında ezUen kUçük ve orta boy Işletme Jı o� kullan�ıyı b IIhIplerl ansuıdı kazandıtı "Yllnblı Ortak hükümet ro yok etmeyi amıçlıyordu. gerçek amıçlann:n 

Bu anda papaiılın devleti Vatlk.n' ,�m .... ltalyın Işçi ılDırı an bü· 
m, çeşitli yol\aı:dan "komüniltlerin hü. yük bır tepkiyle ku,�ın"""" iv uıdı 
kümete k""ı oldulunu" yaymayı ç..... IKP, sosyaiist partili ve ...... halyetçl 
miLL da, yine ıtalya'nın içişlerine k.arq- parti, ülkenin gereksinimlerine daha et· 
ma (irişimlerinin bır örneRidir. VıIIkan' kin bır biçimde cevıp verebilecet bır hü· 
ın statusii, hıristiyan topluiulu UWrLn· kümet formÜıUriln bulunabUeceli kODU
deki kültUrel ve manevi etkintiLr ne sunda görüş bırllllne vuıııuılarda. Şim· 
olursa ollun, onu ltalya'run devlet ku. dı sorun, böyle bır hükümet formliliinUn 
rumlanyla hlçbir IUşklsl olmayan bir ay- uygulamaya konulup konulamıyacalı 
rı devlet olarak bellrlemekteeUr. Dolayı· soNnudur. 
aiyle PapaiıIm ltalya'nm Içişleri konu· . ıtalya'nın ı.edi gerekalnlmlerine ce-
6unda şu ya da bu biçimde herhangi bir np verebilecek böyle bir ileri hükümet 
görüş belirtmeaL, onun hukuk.u.1 varlı- biçiminin gerçekleştırUememesl, ıtalya' 
Iıyla uyuşmamaktadır. da yenıden antlkomünizme dayanın bir 

ABD DIŞI,leri BakanhRı'nm, ıtalyan hUkümet deneyleri döneminin başlıtd
patronlan örgUtünün ve VaUkan'm bırbi· r.ı8S1 anlamına gelecektir. Hillltiyan de
rt ardlSila yapılan açıklamaJan, ıtalya'da mokrat partisini, komünistierin hüküm&
demokrasiye karşı bir üçlü ittifakın te katılmasına karşı uzlaşmaz bır tavlı' 
oluştuRunu göstermektedir. Bu üçlü Itti· alarak, yenıden koyu bır anUkomünist 
fakın saç ayakları, emperyalizm ve doerultuya çekmek Isteyen güçler ülke
NATO'cu mmtarist güçler, uluslararası de vardır. Bu güçler, hem HDP'nln sa
tekeııerle ııkı sıkıya bütünleşmiş büyUk Rlnda, gerici, faşist kanatta, hem de 
sermaye ve Kutse'dlr. Bu gUçler, ıtalya' HDP içinde mevcuttur., Bu durumda 
da komUnlst partisinin hükUmete kalıl· HOP'nın içindeki güçler dengesi, hUkü
masının, ülkedeki bugUne kadarki hUkU. met bunalınunm ıtalya'yı önüne getirdi· 
met biçiminde köklü deRlşlkUklere yol Ri yol ayrımından ÇıkıŞ yönünü belirle. 
açacalını, kendi çıkarlarını tehdit eden yecektir. 
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1 977 'DE EDEBiYAT 
Yöneten 

Şükran KURDAKUL 

Katdanlar: 

Kemaı ÖZER, 

A1pay KABACALI 

Şükran Kurdak.ul: 1977'de edebiyat bareketleri üzerine konu,acaaız. 
Bunun deRi,ik yolları var, herhalde döküm yaprnu iıtemiyoruz deRU mi 
arkadatlar? Daha çok romanda, ,ürde, hikayede yeni bir takım torunlar ge· 
tiren yapıtlar üzerinde dunna yolunu aeçeceRiz. Kaalıyor muyuz bu lötü,e? 

Kemal özer - A1pay Kabaca1ı: Evet. 

Şillua.n Kurdak.u!: öyleyse ben ,unu önereceRim: Yıllık:lardan birilin
den okuyorum,· 18.D1lUD Erdal Öz yuDU.f bu yazıyı: "ılk okuyanlardan biri ol' 
dum, , ... kına döndüm. V&fU Kemal .. yıaız kitap yazmış bir ulu yazar. Derim 
ki, Filler Sultaru ile Kırmızı Sakai.lı Topaİ Karınca, Vatar Kemal'in yazarbk 
çiziiıi içinde doruk noktUldu. ışin uıl iJıinç yam da Vatar Kemal bu roma· 
nmı çocuklar için yazdı. to Erdal öz'ün bu co,ku.suna karşın Raut Mutluay 
,öyle diyor: "Dolallıkla katılamam. Ne bir doruk noktatı IÖzkonu.su, ne de 
bir çocuk romam or,usu. İkili de yanlı,." Ne diyonllnuz? Bir rOmAnCl kattı, 
ıındayız, Erdal öz, beReniaini ileri sürüyor. Bir de ele,tirmen kar,ıaındayu, 
Rauf Mutluay, ikiai tamamen birbirine zıt IÖl'Üfler ileri lÜl'Üyorlar. A1pay Ka' 
bacalı, aen De diyonun? 

AJpay Kabacalı: Bence 77'nin roman1an içeminde V",ar Kemal'in kita· 
bının önemli bir yeri var. Çünkü Vqu Kemal bir halk maaaJ.ından yola çıkıp 
çalımlZın bir 80rununu batanlı bir roman bütünü içeriainde vermeyi b&.fU' 
Dllftır "Filler Sultanı lle Topal Karına"da. 

Şükran Kurduul: Yani Yatar Kemal'in romancılık yqammda bir .. a' 
ma .. yabilir mWn bu kitabı? 

A1pay Kabacalı: Onun romancılık zincirine eklenen bir b ... an ha1kuı 
olarak nitelemek ,erekir. 

Şükran Kurdakul: Peki ,eDel olarak, ,erek ,azetelerde, ıerek derıilerde, 
zaman zaman da radyoda, özellikle roman üzerine çok konUfmal.a.r oluyor, bu 
demin adını andıRımız ele,tinnen de dahil olmak üzere, bazı yalJlcı1ar kurulu 
üyeleri konu,uyorlar ... Bu derece çeli,ik yarıııar ileri lürme olayı ku,ıalDda 
bizim alabilecetimiz tavır De olur? Kemal özer ben bunu la.Da ıoruyorum. 

Kemal Özer : Bu yıla öZ(Ü bir ,ey delil bu. Bu tür deledendirme yazıla· 
nDda ötedeD beri alı,tılımız bir tavır var. Vıllıklarda yapılan ya da derıilerde 
yapılan delerlendirmelerde, ulanda ne o yılın dökümü tam olarak yapılıyor, 
ne de yapılan deRedendirmede o yılı kavrayan ,enel y&rJ1lara vanhyor. BeDce 
i,teftiz bir yapı ortaya çıkıyor, Aatında bu tür deRerlendinnelerde olumlu bir 
ıonuee varmak. için, bu deledendirmeyi yapan ki,i ya da kişilerin kendi dar 
delerlendirme çizplerinin dı,ln& çıkmaları ıerekli. Ve önce, bir yılın bütün 
halinde ortaya çıkmumı aaR1ayıcl, ıenel çizpteriyle bir yılı delerlendına bir 
tablo vermeleri, tonra da lÖyledikleri, e .. ler üzerine ya da ki,iler üzerine lÖy
ledik1eri, vardık1an 8Onuç1an bu ıenet tablonun içine yerle,tirmeleri ve böyle' 
ce okuyana bütün bir yılı kavrama olanaıını vermeleri ıerem kaDlllodayım. 

Şükran Kurduul: O zaman, ,öyle anl ... ılıyor. Bizim bu konu,mamlZda 
edebiyaan b .. hu türleri üzerinde ıörü,lerimizi bildirirken, Kemal özer 'in 
önerdili yöntemi benimMmemiz ıerektiRi, bunun daha dolru olacalı anlatılı
yor. örnek ıördük, bqka örnekler de ileri lÜrebiliri% aynı dökümlere bakaralc. 
A1pay ukad ... ımlZ olabildiRi kadar bu genel tabloyu çiziin, bu pne1 tablo 
içinde 1977 yılında roman ve hikaye türlerinde bir leU,me vu mıdu, ya da 
,eli,me ne dereceye kadardır IOnllUDU yanıtlamaya çalıflın. 

A1pay Kabacab: Sayı olarak 1977'nin roman1an !azla delil. önümüzde 
bir liate var: Y ... ar Kemal'in kitabından b&fka. Fakir Baykurt, "Karaahmet 
Destanı",  ve "Vayla", Peride Celal, "Uç Yirmidört Saat", Güney Dal, "ı, Sür
JÜnleri", Ferit Edıü "O", Afet 111az "Atamalar", Vıldız ınceai "Süt Gülümün· 
deki Kurbalalar", Aziz N .. in "YaJlU Ne YaJlar Ne Va,amaz", Abbu Sayar 
"Dik Bayır", Mebmet Selahattin "Sam Yeli", Kemal Tahir "Dam Aluı", 

Şükran Kurdak.ul: Bir de ıaliba Kemal Tahir'in 78'e dönmeden önce çı
kan "Bir Mülkiyet Kalelli" var. 

Alpay Kabacab: Hikaye kitap1an: Oktay Akbal "nkyu Devrimi",  Hu1ki 
Aktunç "Kurtanımış Haziran", Çetin Altan "Bir Yumak İn.Ian", Muıtafa 
Balel" Kiraz Küpeler" Leyla Erbil "Elki Seveili",  Sait Faik, "Balıkçırun ölü· 
mü" , Mehmet Güler, "Ak Badanalı Ev", Haydar Koyunollu "DU,o ile DiI,e" 
Vük .. ı Pazarkay. "Oturma ızni" , Necati To.uner " Siıli" , Bekir Yıldız "Demir 
Bebek", Adnan özyalçıner "Gözleri BaRtı Adam", bikaye kitaplan da bunlar. 

Şükran Kurduul: Bu yazar iaimlerinin ve bu eserlerin Itlnde bıraktJlı 
ıenel Izlenim ne olmu,tur? 

A1pay Kabacah: Daha önceki yılları, 1976'i, 76'yı dü,ününek, bu .. yıaal 
ıerilemeye paralel olarak, içerik yönünden de fazla bir atılım yapıldıll lÖyle
nemez. Romaacılarımız ya da öykücüterfmiz ıenel olarak toplum ıorunlanru 
konu ediniyorlar. Fakat i,ledlkleri konuları yeni bir bakı, açıııyla ortay. koy· 
duk1annı ileri IÜremeyiz. Bu bir ,eneııeme tabii ... 

ŞU.kran Kurdakul: Bu ıenellemenln yöntemine bir Itirazım olmuyor da, 
hikaye kitaplarıyla romanları ayrı ayrı dü,ünme yolunun daha dolru olacalı 
karuımdayım. Hikaye kitapları üzerinde ayrı "örü" romancılar Uzerinde ayn 
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,ötü, ortaya koyahm. Yani her ikili için de geçerli mi bu ileri sürdüRün dü,ün
celer? 

Alpay Kabacalı: Hikayede romana oranla bir ilerleme var, ıerek _ylaal 
olarak, ıerebe içeiik yönünden. Hileaye derken, u.dece kitaplan delil, derıi' 
lerde yayım1anmlf hikayeleri de dü.tünmek ,erekir. Oer,;lerde yeni yeni ı_oÇ 
yetenekli imzalara ıuttanıyor. Buna kar,ılık, Milliyet Yayınlan Roman Yarı,
muırun da ortaya koydul'u gibi dikkati çeken yeni ,eoç romanClIar ... kar,ı
I.qmadık. ötekiler de ,enellikle sözü edilmeye deler atılımlar yapmadt"'r. 

Şükran Kurdakul: Bir ,ey ıonna.k miyorum burada. Acaba romancı, ya' 
yınemın daha fazla yayınlama iıteRine kOfut bir durum .Idılı için mi nitelik 
bıık.ıınmdan ramanda bir dü,me oluyor. Buı yazarlara, bazı ilim yaprn .. ro· 
mancılara yayınevinin, her yıl delilae bile iki yılda bir romarunı bekleme 
durumu o romancıyı yapay bir hızlanmaya yönelttili için mi bu nite) dÜfme 
oluyor? 

Alpay Kabacab: Belki romancı kendiıinl yapıt vermeye zorunlu hiMed.i
yor. aradan iki yıl ,eçti, mutlaka bir roman yu.mam ,erekir, diye dü,ünü
yor ... Uzerinde fazla i,leyemeden yayın1anmaaına razı oluyor. Bu da daha ön· 
ceki roman1ardaki b&fanyı dü,ütüyor. 

Şükran Kurduul: Kemal Özer, aenin bu ıona içm dü,üncelerin neler? 

Kemal özer: Yani yayıncının, romançıyı yöneitmeai mi bir anlamda? 

Şükran Kurduul: Evet, Armatanlar. Şimdi batırladılınuza IÖre üç r0-
man armalanı var .. Bu bir hevellendirme oluyor mu? 

Kemal özer: EYet, olabi.Ur. Bir de 'u ,özlemlenebilir. Son yıUaıda, loa. 
on ,onbe, yıllık dönemde roman türiine okunan ,öaterdili iJ.ıide bir e-l1tme 
,enel ol..arak ,özlenebiliyor. Hem _yıaıl bakımdan hem deler verme bakımıD
dan roman türü en caıılı yıUannl y&fıyor. Bu hem yeni yazarlann ortaya çık
m .. ında hem de daha önce anıatı türünde yapıt vermi, yazarların romaııa yö
nelmMinde etken oluyor. Ya da k&rfılıklı bir ili,ki var. Okurdan ıeleo n.min 
artmUl roman üretimini de etkiliyor. Hem yeni yazarlann ortaya çıkmua b.
kınundan hem daha önce anlatı türünde yapıt vermi, yazarlan.n bu türe a.ırlık 
vermeli bakımından. Bana öyle ıeliyor. ömelin Milliyet Roman V&nfmuma 
hatırladılıma ,öre 312 roman katılmı,ta ilk yıl ve bunlann çolu da önce ya· 
pıtları yayınlanmamı, yazarlardı. Vani bu türde okurdan ,elen ve yan.tmalar
dan ıelen bir iJ.ıinin etken oldulu ıörülüyor. Bir de 'u belki; bazı yuılar ,im
di ulıma ıeliyor bu konuda TUrkiye'nin toplumsal ıorunlanmn roman türü. 
içinde konu,ulmuı, y&nlımuı, roman türü yoluyla bu Iorun1ann açlImuı dö
nemi de bu IÜnler için sözkonusu edilebilir. örnelin 12 Mart, liyual ve top
lumu..l olaylar olarak bir 'çok ürüne yanatdı ve bu.ancak roman türiiy. kArlıla
nabilecek bir hareketlilikti, canlılıktı, ıorun, torunlar, torunaallar ıetiriyordu. 

ıBunun da etken oldulu ıöylenebilir. Topltlml&.l olayların pttelı:çe hareketi· 
lik ve renklilik kazaomu, ancak roman türüyle bunlara y&kla,ıldılı :ıama.n Ol'
taya bazı yapıtların çıkmuına olanak veriyor. Roman "üriinün ,eli,melinde 
bunun da etken oldulunu Mnıyorum. 

Şükran Kurdak.ul: Bende beliren hazı cenel kanılan ıomutlamak için 
torulan bu tarzda yönelttim. Daha önce edebiyat tarihi dolayw.yla ça1ıttıtun 
romancılardan bazılannm, kendi romanıarının, örnelin ilk romaNnın 40 .. y. 
falık bir bölümünü dördüncü romanının içine yerle,tirdilini, aekiz .. ne ıonra 
çıkan bir romanırun, ele,tirmenler ya da okurlar tarafından çok ııYildilini 
hiuettili iki hikayelini, batka bir romanına, deyim yerindey. montaj yaptı· 
Iını gördüm. Bu yalnız bir romancıda deliL. ıki üç romancıda bunu .. plamak 
o1anall var. Demek ki armalanlar yoluyla, yayınevinm roman bumay. daha 
açık olm .. ı nedeniyle, Kemal özer arkad .. ımızın da dedi Ri fibi okuNn roma, 
na daha fazla illi duydu lu dü,üncesiyle romancılanmızda ıerekli haZırlık, 
diıim IÜcü, potanaiyeU olu,madan, hızlı roman yuma iateklerinin bir kamtı 
oluyor bu. Alpay arnd ... bune ne diyor? 

A1pay Kabacab: Sizin bu ıözlemlerinlz dolru. Bence ,unu da eklemek 
ıerekir. TUrkiye'de toplumw olaylar alabildiline hızlı reli,iyor. Romaneının 
bu hızlı ,eli,ime romanında ıerek içerik ıerek anlatım olarak ayak uydunnuı 
ıerekir. RomanımlZın duraklamuı biraz da buna batlanabmr. Bir yetl,me dö
nemi IÖZ konulU ... 

Şükran Kurduul: VeU,me döneminden neyi kutediyonun? 

AJpay Kabacalı: Toplumw olayları kavrayıp yal\lıtmak. Olaylar o ka. 
dar hızlı ,eli,iyor ki, romanCl da acele ediyor bunluı kavrayıp yaıuıtmak için. 
Ayrıca ıenç yeteneklerin toplumaal dinamlll yaıuıtma tutkuauyla çalakalem 
yazdıklannı yayımlatma tutkuıu da lÖz konuıu ... 

Şükran Kurduul: Aceleden IÜncelle,tlrmeyi k .. tediyonun ... 

Kemal özer : Güncel olaylara yeti,meyi... 

ŞUkran Kuntakul: Buraya kadarki konu,malarınıızda, belki romanın bir 
ölçüde ıenel 80runlarına delindik. Ama roman üzerinde Alpay arkada,ımu 
Ilenel ,örü, beıırttl. Ele,tirmaciyle yapıt ar .. ındui ilişkiyi &öz konuau etti. 
Peki hikaye üzerinde ne dü,ünüyoruz? Hikayecinin de armaRanlar yoluyla hız' 



Lanmuı .az konusu olabilir. Ama yayınevinin hikaye bumaya elilim duydu
Q'unu herhalde iddia edemeyiz. Sayı bakımından artı, var diyoruz. Nitelik ba
kımından hikaye kitaplarının rıetirdiRi rıenel hava nedır? örneRin bir yıl önce 
Turk Dil Kurumu armaaanı alan, artıkgençUk.,anıuuu rıeçtllinl kabul ede
bileceaimiz Hulki Aktunç'un bu yil bir hikaye kıtabı var, Kurtarılmı, Hazi· 
ran. Onun hakkında &en ne dü,ünüyonun? 

A1pay Kabıcalı: Dıha önce de yudım rıörii,ümU. Ilk kitabındaki bapn· 
ya ulatamadıılını .öyledım. Bu yeni kitabında 16·16 Haziran i,çi olaylarını 
ele atmak istiyor. Fakat doarudan delil de, dolaylı bır aolab.m yolunu ıoçi· 
yor. t,çi olaylan, bu hikayelere ancak. kıyııından köıeainden yanaıyor. Bu 
yanllt oluyor. Yanlı, oldulu ıibi amaçladıRını da veremiyor hikayeci. Zaten 
kitabın ıonunda da "bır kaç iz ve bir kaç karut, hepsi bu", diye bir cümle 
kullanmak. zorunda kalmlf. Kendi eklilinin farkına varını, olmalı. Bence 
yalnız kitaplara delil, deryilerdeki hikaye!ere de bakmak rıerekir. Oıılan da 
rıöz önünde bulundururuk, romans oranla hikayemizde bir geU,me var, di
yebiliriz. 

Şükran Kurdakul: Sen bu ,eliımeyi naaıl lOmut1an::ın,tarihael pertpek· 
tit açısından baktıl'ın zaman? 1977 çalıımaları hikaye türünd" yeni bir .... 
maya, ruç delilae bir ipucu verebilecek, öncii.lük edebilecek öReleri tatıyor 
mu içinde? Ta,ıyona ne yöndeki ,eli,melerle? 

Alpay Kabaw: Ikiye ayırmak ,erekir. Bir, artık kendini kabul ettir
mI" usta saydılınıız hikayecller var, bir de ,enç yetenekler ... Genç yetenek· 
lerin hikayelerini tek tek okuyup bütünsel açıdan bakınca ilerili için eok ,ey· 
ler vaadettikleri ıonueuna ula,ıyorum. Bun1ann heptini bir birikim olarak 
delerlendirip, hikaye türünün yua, yava" kendi içinde ,eU,tiRini lÖylemek 
doQ:ru olur. 

Kemal Özer: Ben Adnan'm kitabı üzerine bazı ,eyler söyleyeceaim. 
Kendi hikaye çizgili içinde, Gözleri Ba#b Adam'daki hikayelerle bir a,ama 
ortay. çıkbIı kanıamdıyım. Yalnız, kitap yayın1andıktan ıonra çıkan bazı 
elettiri yazılannda da üzerinde dunıldu, özellikle hikaye JOnları yapay olarak 
nit.elendi. Bunlara ben de kab.lıyorum aalında. Şimdi burda ıorun olarak ,öyle 

.bir teylıöz konulU. öteki alanlarda olduRu pbi hikaye alanında d. aoayall.t 
,erçekçi hikaye yuu:nına.. özellikle JOn yıllarda hız verilmiı ve bir çok yazar 
.. rek kendi çizıiı:i içinde bir dönüşümle, ,erebe zaten aürd.ürdüıü hikayeci· 
lik, anlabmcılık çlzıui içinde &OSYa!iatj,erçekçi &anat yapma a,amuın.a ,eJınj, 
bulunuyor.Ye bunun ürünlerini vermekte. Şimdi bu noktada. IolyaliJt ,erçek· 
çilikle, güneel olaylan bikayele,tirme. bir yöntemle güncel olaylann hikayeye 
YanRDLUL nokt:uı.nda bir ,ey ortaya çıkıyor. Güncel-olaylan yoru.nılamada. 
.oeyaliat ,erçekçi olarak yonım1amada henüz qılml.llllf, çözüm beldeyen bir 
&orun, bence hikayedlilimizin ,enel JOrunu pbi ,özüküyor. Adnan özyalçı' 
ner'in kitabmda da y&lllıyan. ,enel planda bu oluyor. Şimdi bu anlattıRmu 
ıomutlamak için kitaptan bir örnek vermek !atiyorum. öteki öykülerden daha 
fazla belendilim Dükkan adb bir öykü var. BuiÜnt.ü af8lD.8da Tür�topJumun
daki hızb çleRi,meyi ve topıunuaı yöneli,i çok güzel aptamı, ve bir çe,it 
kara mizah anlayı,ıyla terıilemi, bir hikaye. Aalında ruk.yeyi pli,tirmeyen 
bir batka tonla b&llaiı.mıt. Bu öteki öy.külerde de rulanan,lüzerinde durmak 
iltedilim bir IoruDU vurrıuluyor. Saptarna, hikayecinin toplumaal deRifiklili, 
olaylan aaptam&aa .... yapıtında yanatmaa, bunu bir öyküleme baf&Nlyla ya� 
m.uı yazar için aank.i yeterU 'örünmüyor .... anlablanı deRitik bir ıonla vurru
lama isteti kalıyor yazarın içinde anladıRıma ,öre. Oyu hlkaye belli bir yerde 
pıı,imini aürdÜfmüt .... tamamlam.ı.t. Ondan IO� hikayeyi artık bir çe,it 
zoraki bir ıona ,mürliyor. Aldanıayan nokta burda bence 'u: Çok net, açık 
ıonuçlara nnnak ve bu .onuçltn da bir takım .. mbollerle adeta ortaya koy
mak iaRinden "Uyor bence. Oy .. bu daRi,im bir hikaye çerçeveai içinde ve 
bir öyküJeme b..-ı-yla anlatll.ıp bırakıl.aa, bence hikaye kıvamında kalın" ve 
zorlama bir ıonla zedeleDInemi, olacak. 

Şükran Kurdakul: Sanıyorum rukaye .... romanın hem ,enel ıorunlan 
üzerinde bem 1977 yılındaki yapıtlara bakarak ,etirdikleri üzerinde ,örü,lert
mizi bildirmi, olduk. Kemal özer, aen 1977 ,iiri üzerine ıenel olarak ıörü.tle· 
rini bildirir miain? 

Kemal özer: Bu konuda ,öyle bir ,ey önermek iıtiyorum. Konu,mamı' 
ZLD en b .. mda da delindilimiz. bir yılın dökümü, ,Ur konUlunda da ,erek yıl
lıklarda, "erek bazı derp ve pzetelerin u.nat aayfalannda yapıldı, yapılmak
ta. Burada YıIJaıdır IÜrÜp gelen bir tavır var. Bence o tavrı irdeleyerek i,e ba,
lamakta, ondan mora anlatılacaklar açuından yarar var. O tavır 'u: Bu deler-

tendirmeleri yapan arkadqlar, ele,ürmenler ya da yazarlar genellikle ,öyle 
bir ıonuca varıyorlar: "Bu yıl da ,Ur Ulkemiıde hareketliı bir yıl yatadı", ya 
da ona yakın ol.aıak "bu yıl eaki azanlar bildiRimiz uatalı1d.uını lÜrdürdüler, 
dergilerde bazı ı,ııtılara, yeni bazı ,Iirlere, genç ozanlara rutlandı" deyip ,e
nellikle bir yılın ,ilr panoramaaını, çok büyük olaylar bekliyormu, da, bunlar 
,erçekle,meını.ı, ya da ancak böyle büyük olaylarla anılacak bir hareket iöz 
konuauymUf etbl alıp, olan durumu da hem oldulundan daha küçük boyutla
ra indiflil'orlar, hem de kendi ki,lUklerine ıöre ,erek kendi tutum1anna ,öre. 
yıl içinde UrUn verıni, ozanlarm deRerlendirmelini ya ekalk bırakıyorlar ya 
.. ptınyorlar. ŞUri ,enel olarak yaratıcı, atılımb, bir ,eli,im içinde oldulunu 
budeRerlendirme.lerle gözlerden uklarnak. i.tiyorlar. önce bunun .. ptan.muını 
yapmak ,erekiyor bence. Bu delerlendlnnelere kar,ı tavnmw burada ortaya 
koymabyız açık olarak.. 

,-
Şükran Kurdekul: Ben içtenlikle ,öyle blı ,eyi ortaya koyabiUrim. Bu 

yılki ,ılı deRerlendinne yazılamu okuduRum zaman, bu deRer1endlrme1eri ya' 
pan arkada,lar için, tabii onların uza.ldanod., vaktiniz yokM Diye bu yazıları 
yazdınlZ, dütüncsini ,-,Idım. Nihayet iki, üç yıldır daha tümel bir çalıtma 
içinde olduRum için. önce okumadan yazmama ilkeıine balbyım, btllı ol· 
maya çok özen ,&terdim. Genel olarak izlenimim, ,ür kitaplan için yazı ya· 
zan arkadqlann, zahmet edip, buakıb.lZ ,ürlerin dünyuma prmeyi, ,öyle yü. 
zeyae1 bir okuma zahmetine katlanmadık1an kanıaına vardılmu söylemeliyim. 
O.telik de bu yıl içinde derıilerde çok kıu tanıtma yazıları yazılını.ta bazı 
,iir kitaptan için, yahut ,iir kitaplannın kapaklaruun arkuında. yayınevt tara· 
fından buı ıörü,ler ileri aürülmÜfae, arkadq1ano yarrıı. zannettıli birbirini 
yineleme biçimindeki ,eyleri .özcük deli,tirerek ileri aürd.ü.1derini .ptamak 
çok kolay. Bu takdirde Kemal Özer arkadlfm dedili pbi alttan alta ,Urirnisin 
,eli,meai içinde bir olay vama, henüz belki bütün boyutlanyla Lu ytb:iine çık
ı::rıam1fU, elettirmen tabü bunun farkında olmuyor. Ben 'u kaıudayım: Tür
kiye'de özellilde ıon on yılda loaya1i1t rerçekçi ,iir artık yeni Nteti.k boyut.. 
lara ulatDllftır. Buı yazar arkadqlanmız inatla bu ıerçeli 'Ölmeslikten .e� 
mektedirler. Bu inadın arkaaında yatan siyual bir neden midir, bir uzlatun
cıbk etki.:! midir, ki,iael bir tutum mudur, yom da pnel bir balnazlık mıd.tt, 
onun yorumunu yapmak mümkün delU. Alp.y Kabacalı, bu konuda .. n ne 
dü,ünüyorlun? 

Alpay Kabacalı: Ben de katılıyorum bu ,ÖlÜ,Mre. Gerçekt.n çok yüzey
de kalan delerlendirmeler yapılıyor ... 

Şükran Kurduul: Sooyalilt ,.rçekçl alum doııruıtu.urıda I"U,tıll yad
amamayacak olan ,ürimizin kendi yapılı içinde yeni ..tetik olanaklan aorla
dıRını, bu olanaklara kaw,ma qamuuıa, mn q.amalanna yak.lqtllı .. rçeli 
üzerine ya da bizim dütüneerniz üzerine tenin 'öriitÜll Dedir? 

Alpay Kabacalı: Evet, ,ürimizde öteki türlere orarıla ,özle ,örUlür bir ,e' 
n,me var. Bunun nedeni belkiode ,ür ,,!enelimisin çok �1r.1ü oım... Çqltü 
nedenlerle ,iirimiz yepyeni boyutlara ulqm"tır. Bunda ÖZeLLik.Le .. nç iınula
nn büyük. rolü, büyük payı var. llerde bu ,enç yeteneklerin 'I\irk ,Urinin )'üz 
altı olacaklarını ,imdiden .öyleyeblUriz. Bunlann tliri de .,.,.u.t .. rçekçUit 
dolruıtulUOda ıeU,iyor. 

Şükran Kurdaku!: Bu ıe.el detulO.dirme ko,ullen lçlDda, 1977'cIo 
,iir ieti,melerini çok özet olarak ortaya koymu, olduk. Genel bir ,,81;1l ileri 
sürdült. özel olarak, ",rek ,ür kitapları, ,a",k de,.u.rde çılu"" ,ürler, I"çmlt 
yıl!ara oranla De ölçüde yeni becerikır, b .. anıar .. tirmi,Ur? BUDU Kemal 
özer'den iateyetim. 

Kemal özer: nemin konu,tulumuz ıenellemeleri, yıllıklardaki deler
!endirmeleri yapan yazarların ve ele,tirmenlerin bemeD delinllm..t IUwn 
ya da hemen ,özlem1enebilen, IÜrÜp gelmekte olan tutumlan ftl'. Bir yılıD ha· 
reketliı1ik. içinde, küçük atılımlarla, küçük olaylarla geçtilini IÖYMr llÖylema 
ekledikleri: Şüre ilginin aza1muı mrunu. Bunun da irdelenm .. prektiQ:i kanı· 
andaynn. Aynca bu yıl içinde Cumhuriyet Gazeteainin aanat .yfumda. 
aynca televizyonda yapılan bir açak oturumda aynı ,ey .öz konulU edikti. T .. 
levizyondaki konutmada bir ozan arkad .. ,iirin ,imdilik kenara çekildillDI, 
bunalımlı ya da ulultulu zamanlarda ,iirin ıoylu bir unat olarak kenara çekU· 
diRini, fakat iÜnün birinde tekrar söz 8UUL alacalını .öyledi. Cumhuriyet Ga
zetesinde yapılan açık oturuma kablan ki,ilerin, ki onların içinde tairler de 
vardı, .öyledikleri de aynı doRru1tudaydJ. Blı' kere ben bu tür bir .. ptamaya 
katılmıyonım. Şiirin okur kab.nda iJıi ,örmemMi ya da ilainin u.almuı elldye 
oranla. Geli,meye ko,ut olarak, tam teni, bir ilıi arturu .öz konulU. Ya1n1S 
burada ,özden kaçınlan, kaçırılmak iatenen bir ,ey var, özellikle onun üzerin
de duruluyor. Okurun ,iire ilgisini .. &Iİ yukarı tilr kitap1annın b,akı l8)'Ulyla 
ya da satt, .. ywyla e, deRerli ,öatermek iJtiyorlar. Bu örnekleme de bence 
onların aöylemek i.tediRL ıonucu dotrulamıyor. Burada .. ptanacak olan 'u: 
Şiirin aoıywt ,erçekçi dolrultuda ,öıterdili ıenel ,eıı,imie .ko,ut olarak aa· 
dece okurun ya da inaanın kar,ııında kitaplar, hatta derıilerle delil, daha 
batka yollarla çıkma olayının eittikçe yaYiın1a,tıRını ,özlemUyoruz, tam 
tenine. Bu delerlendirmelerde öne lÜrÜlenin tam tertine ,iir daha çok yayııo· 
la,makta, daha çok illi ,örmekte. Yalnız bunu adece kitap aayıııyla ya da 
derıilerin buım uyuıyla e,deaerU ,örmemek ıerekir. Ba,ka yollardan ,ür 
okura ulatıyorr Kitlelere ..ıon ve açık hava toplantılannda ,iir .unulmaaı, ay· 
nca poater, afi" p1ak, kartpo.tal ıibl ,imdi bemen batm.m.ıza "elen çe,itli yol· 
larla bu etkinllRin ,eni, kitlelere ula,tınlmuı, bu .öylenen Hel azlıl, olayının 
tam teninın ya,andlllN ,österiyor. Aynca bir yılın kapsadılı ,iir olayını 
gerçekçi bir bakı,ıa, ,öyle bir taramaYl3 ,öıden ,eçirinek, aalında ,iir olayı
nın çok hareketli lOnuçlara ula,tılını, bir yılın çok hareketli geçtllini ıöre' 
biUriz. Ben kı .. bir tarama yaptım, ömeRin yıldönümlerinde anılan yerli ve 
yabancı ozanlar: Joıe Merli, Pablo Neruda, Petöfi, Lorca, Aracon, Eluarci, ve 
Tevfik Fikret'ın dolum ve ölüm yıldönUmlerinde, onların aru1mwnda ,Iirin 
dolrudan ,örev aldılını, ozanlann dolrudan etkinlik ,öaterdilinl ,örebiliriz. 
Gene bu teklıde, yıl içinde aoma giinlerinden, örneRin T.nualararuı Silahaız.l.an
ma Günü, Nötron Bombuıyla Sua,ım Haftaı, I. Eylül Ban, Günü, Şili'deki 
Fa,ilt Darbenin Dördüncü Yılı, Ekim Devriminin 60. Yılı ıibi anma günlerin
de de ,iir olayının bir yanı yatanını, bulunuyor. 

Şükran Kurdekul: Antl-emperyaU.t "Va,lmlZ ve edebiyat ... 

Kemal özer: Maden ı,çileriyle Dayaru,ma Geceai ıibl düzenlemeler. 
Aynca ,enllkler. Bir Ilçe ıırurları içinde Yanmca Şenllli, Stnıaa Şiir Ak,anı' 
ları, Hollanda Knoke ŞUr Festivali Jlbl dı, ülkelerdeki teıtlvallere katılma, . 
Vatan Gazete.inde özgürlük Şiirleri Yarı,maaı ,ibi bir olay. Aynca, T\irklye 
Yazarlar Sendikuı'nın Nazun Hikmet'in 76. dolum yılı için düzenledıaı baf· 
ta boyunca aerıilenen etkinlikler, ıene aynı yıldönümü için Almanya'da dü· 
zenlenen etkinlikler, Enver Gökçe'nin S� . ..  nat yılı, A. Kadlr'in 60. doRum 
yılı Jlbi düzenlemeler. DEVAM EDECEK 

YORAYAŞ - 7 ŞUBAT 1978 -16 

, 
, _ J 

. 

, 

, 
. 

� 

i j  



• • 1" 1 
•• W • ogrencı 

ODTO BUGON D E  öORENİM KURUMLARıNA YöNELİK SALDıRıLA· 
RIN BAŞUCA HEDEFLERI ARASINDA. ODTO KITLESI, BUGONE DEK 
SALDıRıLARı BIlJNÇLE VE CESARETLE GöOOSLEDI. BUNDA, IşçI. 
öORENCI VE öORETIM OYESI BERABERLIOlNlN BOYOK KATKısı 
OLDU. ARAPSAÇıNA DöNDOROLMEK ISTENEN ODTO'DE, ILERIcI • 
LERIN BAŞARıSıNIN TEK GOVENCESI YINE BU BIRlJOIN KORUN· 
MASı VE PEKlŞTIRILMESIDIR. 

öğreti .. üyesi birliği, ODTO ' de 
• ılhan AKALIN 

Orta Dolu TeIuıIk Onlverıitesi, geri· 
de bnlı:tıtunlZ bır yıl lçinde en çok &ö
zü edU· n öerenlm kurumlaraıdan biri. 
1977 yılının Ilk aylarDlda MC iktidarı 
ODTO' oon Işgaline batlamış ve blr·1kI 
ay sonra da Işgali tamamlamıştL Işgal. 
de silahh-wrucu güç olarak işçi ıdl.ltm
da ODTO'ye yerleştirUen liIkii owh· 
lardan yuadanmıştı. 

Bu Işgal aynı biçimde Enurum At.· 
tiirlt Universitesinde de tam boy ger· 
çekleştlrildl. Olllelik bmuoyunda pek 
yanıtı da bulmadL Olllelik hili süriiyor. 
MlSK üyesi Tüık·Büro aendikası Atatüık 
Onlverslteolnde çöreklendl. T\iık.1ş üy .. 
si Tez.ııüıo�ş'in örgütlülülünü kırdı, Iş. 
yerinden kovaladL 

ODTO'de I .. Sosyal.lş'ln varll#ı ve 
yüıütuıtü pol_ MISK'ln OOTU lşye· 
rinde yetkl almasını ve çöreklenmeslnl 
Öftledl. Bu, üzerinde durubnayan, görül· 

meyen bır ıonuç. 
Yükaek ölrenlm ya da ünlv..,lite d .. 

nilince ı.1etı akla ötrendl .. ve ölrend 
olay_ı gelmekla. BWHln böyle olutu 
_ciili delU, belirl yönletıdlrmel<rin 

lODUCU. Yönleadirme ctiıııı.. balllt V� kıt. 
le yaym _nlar .... b_h olarak ve .. 
rarla 1,lenIyor. 

ODTO'DÜn laşilll güçlerce işgan sıra· 
... da ilk kez ODTO'dekl tüm güçlerin 
ıUç birliiI oluşturulmasma gidildi. H .. 
def, ODTO'oon demokratiltleştlrilroesl, 
işçllerln-ölrendlerln-ötretlm üyeleriyle 
ısianlarm ekonomik ve dpıuatlk 
haklarmm korunması, yeni bilı. elde 
edllmeslydl. GilçblrUtiııin ilkeleri 
ODTÜ'deki üç kesimin örgütleri anan· 
da protokole batlanmış ve ortak çalış. 
malar başlatıImıştl. 

ODTO işçilerinin örgütü Sosyal.lş, 
ötrenclı .. ln örgütil olarak bbul edılen 
ölrenel TemsilclUII ve ölretlm üyeleri· 
nın örgütü TOMöD kamu oyuna IIlÜft .. 
rek açıklarnalarmda . Ilan etnişl .. dl: 

- ODTO yönethnlııin Sosyaı.lş Ue 
toplu Iş &özleşmesi görüşmelerine otur· 
mw, 

- ölrenel tenısllclllRlnln resmen b· 
bUL edildilinin açıklanması 

- ölretim üyelerinin özlük Işlerine 
ve abdenik _kliklerine yöneltilen 
tedlt ve baskılar .. bldırılınuı, 

- Huan Tan'm rektörtük görevinden 
uzak1qtlrılmaSl ve en ka zamanda tüm 
Unlverlite toplululunca benimseneblle
cek demokrat bır kişinin rektöriite se· 
çııme.ıne bdar mücadele edilmesi. 

Ortak çalışmalar .ilrdiirllldü. Belirl .. 
nen ortak göri.lşler zaman zaman ortak. 
bildiri halinde kamuoyıma basın top
lantlla. yoluyla aktınldı. Gel gör Id, bu 
dolru çalışma TRT'nln hiç bır yayınuı· 
da yer alınadılı gibi geUşmelere ilerld 
basın da pek itibar etmedi. Oysa var�an 
nokta eerçek örıUtıÜılikW, yapılması ge
rekendI, örnek tavırdJ: 

BUGONKO DURUM 

ODTO'dekl demokratik ortamın eide 
edlUş siirec:i Hazıran 1977 oeçiml .. inden 
&onra ba,ladl ve 2. Cephe HUkümetlnln 
kurulmumdan sonra da Ilerleme kayde

dlldi. Bu bununda IIçIU itUlakın kendili 
hatta .dece görünUmU de pay sahibidir. 

,özü .. ün güvencesidir 
ODTO'dekl laşllll Işgaın gösterdlkı .. 

rinin başmda ise faşizmin başlıca hede
finin işçl .mı!ı oldulunun açık biçimde 
gözlenmesi geldl. ODTO Işçileri laşlzm! 
günlük hayatlarmda, çalışma hayatlarm· 
da yaşadılar. 

Bu dönemde iiç klııenln ortak talebi 
olan "ODTO yönetimi Sosyal.lş ile top
lu iş sözleşmesi görüşmelerine otumıab
dır" lııtell Sosyal.lş taralmdan yazdı 
olarak tekrarlarxh. Göreceli de olsa var 
olan demokratik ortamda ODTO yöneti· 
minde görevli olanlarm bu talep karşı
smdaki tam, Hasan Tan yönetirmnin 
tavrından farklı olmadı. 

Bunun yanında ortaya bir başb ta· 
vır daha çıktı. Bu tavır ODTO ölrenel 
temsilcililinin tamdır ve Işçilerin eko· 
DOmi.k�emo1aatlk mücadelelaiyle iliş
kilidir. Bu tam açıklamadan önce 
ODTO Işçilerini. ekonomlk-demokratik 
müCldelelerlnln bugünkü durumunu 
açıklamak gerekiyor. Açıklamanın önce 
teknik yönönö vermeye çalışalım. 

ülkemizde yUrürlikte olan toplu iş 
aözleşmesl düzeninin pek çok aksak yö· 
nü 1'If.Bun1ardan birisi de buı işyerle
rinde çalışan lşçUerln grev ı.kl ..... ol. 
mayışı. Eiftim ışleri de yaasklarm Için· 

de OIyılmış. Yanı elltim kuruluşlarında 
çalışan işçiler, ekonomik-demokratik 

ODTU'd, findirme çabaları bo,a çıkarıleıealt 
niicadelelerinde grey hakkmdan yok· 
sunlar. Grev yaalı bulunmayan Işyer
lerinde toplu Iş &özleşmesi ıörüşmel .. 
rinde ortaya çıkan uyuşmazilk dUNı& 
larmda greY yapma hakkı doluyor, grev 
yaıılı bulunan işyerlerinde iae uyıış· 
mazlıklar taraflarm dışında yasada be
Urtllen� şekiUerdıe oluşan hakem kurul· 
mında kesin çözüme ulaşıyor. Kesin 
çözUm h. Işçilerin illlemlerlııin çok g .. 
rislnde kalıyor. 

UyuşmazlLk haUnde Ilk başvunılacak 
kurul Iı Hakem Kurulu. Bu kurulda ıkı 
Işveren w ıkı sendika hakem va. Bun
ların dışmda loe S kişi var. Birincili, ku· 
rulun başkanı olan Iş yargıcı, IldneW 
bölge çalışma müdürü, ilçUndisli ilO ii 
hukuk Işleri ııildUrU. Uygulamada ıonu· 
ciL belirleyen bu Uç kişinin oyu. BütUn 
ıonuçlan bakddıtmda bu Uç oy toplu 
Iş sözleşmeR hükmü olacak temel konu
larda işverenlerin tekUnerl lehinde işU· 

. yor. 
U Hakem Kurulunun toplu Iş sözleş· 

mesl hUkmU demek olan kararlarına ta
raflarDl YUk&ek Hakem Kurulu 'na Itiraz 

hakları var. Bu kurulun oluşumu ise da· 
ha Ilginç. Yükaek Hakem Kurulunda ta· 
rafları temsil eden hiç klmse yok. Yük· 
se Hakem Kurulu şöyle oluşuyor: Yar· 
gtay Iş davalarma bakan dalıe başkan· 
Iılmda, bir danıştay dairesi başkanı, bır 
ölretlm üyesi, çalışma bakanlıt .. ın iki 
menuıru, Tütk.ış'den Iki temsilci ve iş
.... n oendlkaları konfederasyonu (TıSK) 
temsildSı iki kişi. 

KONUNUN IKINCI YANI VE 
öORENCl TAVR1 

ODTO işçisinin ekonomik-demokra· 
tik mücadelesinin bugünkü konuma ge� 
meslnın ikind yönü teknik yön kadar 
önemli. öneırii oluşunun da birkaç ya
nıvar. Birind yanı ODTO işçisinin ydlar
dır içinde bulundulu işyerl .. ndikac�ıRı 
ve bu sendikacılılm açmularmdan kur· 
tulmak için vereceli mücadelede deney· 
&lz oluşu. İkindsl, bu JIijcadelenin yetki 
safhasma ulaşma.undan sonra ODTü' 
nUn laş ... ıilçlerce tam anlamıyla işpl 
edilmiş olmaaı. Oçllncüsii,yetklnln kealn· 
le ...... dönenine kadar .. ndlkal lşleyl. 
şin yUrütümü anlamında örgütlÜıülön 
sıllanamaması. 

Mayıs 1977 ay .. da çalışmalar .. a baş· 
Iayan lı Hakem Kurulu 80.1.1978 tari· 
hlnde çalışmalaraıı sonuçlandırdJ. Yani 
8 ay IOnra. Bu .üreyi klSlltmat Için Sos· 
yal.lş hiç bır şey yapamazdı. Çalışma· 
Iaraı bu kadar uzun zaman almasınııı bır 
nedenl ll hakem kurulunun yapısı ve ça
lışma yönteni, bır dlRer nedeni de lşve· 
renle masa başmda hiç görüşme yapıl
madılından sözleşmenin tamam nı gö
rüşmek ve sonuçlandırmak durumunda 
olmasıdır. 

ii Hakem KurulunCl balıllandılı bi· 
çini ile toplu iş sözleşmesi ODTO işçi· 
lerinin iiliemlerinin çok ıerısinde. Huku· 
ken yapdabileceklerin başmda bu sonu
ca Yüksek HakemKurulundaitlraz etmek 
leUyor. ODTO işçisi i .. Ylikoek Hakem 
Kurulu kararlarmm sonuçlarl'lı geçmi, 
deneylerı ile yakuıdan bitiyor. Iı hakem 
kurulunun tesbit etııll aylık 900.TL. üc· 
ret zammının YUkaek Hakem Kurulunca 
650.TL.ye indirilmesini yaşadı. 

Iı Hakem Kurulu kararı karşısında 
yapılabilecekıerın bır dileri de hakem 
kurulu ktra.rlarmı lşverenle masada kar· 

şılıklı görüşmelerle işçUerln iaemlerl 
dolru1tUlUnda dellştlrme yoluna baş· 
wnnak. Sosyal-ış bu yola başvurmuş ve 
ODTO yönetinUyle görüşmelere başla
mıştır. 

ıı Hakem Kurulu çalışmalarDlın gUn. 
deminde 4-5 madde kaldıRı gön1erde 
(Aralık 1977 sonları) daha önceden de 
bilinen bir taVır açıklıla çıkmaya başla· 
dı. Açlk..lıA:a çıkan tam yönlendirenler 
öRlend temsilcillliydi. Yine öfrendle
rin yönetiminde bulundulu bir sendika 
da yönlendirme de üs olarak kullanılmak
taydL Yönlendirilmek istenilen ODTO 
işçilerine hedel olın!< Sosyal.lş göıııerl· 
liyor. Bugün ortaya çıkan ve ODTü işçi
lerinin illlemlerlnln geri"nde olan ii ha· 
ke kurulunun battladıtı toplu iş &özle" 
melinln "tek sorumlusu SO.yal.lş·dl .... 
Yönlendlrenlerln deylniyle Sosyal.l, 
"işçilert .tnuŞıı". 

Bu yönl ... dlrmede uygulanmak iste
nil ... bır yöntem de Sosyal.lş 'in ifçu..,· 
le mşklslnl keamek. Sosyal.I,'ln yetklJi. 
leri, bildirileri, ıazetesi ODTO' Işçiline 
ullfmu le metelenin kendı ıçı.mdan 
bitmiş olacat .. ı __ yorllr. BUDU 
"lamaDIlI yolu.., da ttı. &ik; _� 
mada ıöıiiyorlar. V. bunu uftulılnoya 
sokuyorlar. Korkulan, ItçUerl Sosya�It' 
e klJ11 yönlendirtrken söylenenlerin 
yanlışbtının So.yal·It'1n. söyleyecek ... 
riyle, bildirilerinde, gazetesinde yazdık. 
Ianyla ortaya çıkması 

BIR HATıRLATMA, 
KIM ZARAR GöRECEK"? 

Mücadelenin tüm borutarmda sürekli
lik var. Olkeniz gerçelinde demakrı. 
miicadelesi de sürekli. Süreldllk ayn ay_ 
li ortamlarda sözkonusu. Bugün, düne 
kıyasla daha demokratlk ortamı. nj. " 
cadele süriiyor. Yuaı ise ortanun bugü
ne kıyasla oç olacatmı kestirmek güç. 
ortam ne olursa olsun n:i.icadelenln de
Rtşmez kunll.ı da vll. Bu kunUardan 
birisi, hatta başta geleni ODTO ticeUnde 
üçlü itıılalon protokolüne ıeçmişli. Ay. 
nen şöyle: 

"- Oç öllütUn (Sosyal.lş, TOMöD, 
ölRnd TeınsilciUti) birbirlerinin iç i,. 
Ieylşlerlne hiç bır şekilde kar"mamaları, 

- Yalnızca bır öııütUn kllleolnl ilgi. 
lendIren bir sorunun çözUmünde diler 
örgütlerden ıelecek yardJmın, ıorunu 
olan örgütün betirleyeceti biçimde ve 
koşullar alt-.da yapılmaıı, bunun dışın
da yapılmak illlenilecek iyi niyetti ama 
geliŞlKÜZel yardm önerilerine ve ebişim
leri� karşı çılulması, 

- Her örgütün, dller örıütlerin gUç
lemesi ve etklnleşmesine çahşmaSl" 

Bu dotruları, ımıa atıma ahndılı or
tamın şartlarmda var sayıp, ortanun bi. 
razcık da olsa delişmesinden sonra yok 
saymak mUmkün delil. Yanlış olan işçi. 
lerin ekonomik-demokratik rri.icadelesi. 
nın <>trendlerin öncüJülünde yürütülebi· 
I-ll görüşütlür. BugUn ODTU'de yapı� 
mak ıstenılen de budur. 

BUlUne kadarki eksikliklerin. ne yan
dan ceUrE gelsin, bilincinde olarak ve 
bunları gidermeye yönelirken yeni hata· 
1a.t'1 karşı mUcadelenin de arahkSlZ sür· 
dürillmesl, ODTO'de çözümü gerçeklei' 
tlr,etektir. • 
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