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T\irkiye İşçi Partiıi Merkez 
Yunetim Kurulu, .endikalarm, 
meslek ve kitle örtüllerinin duru
muna ve bu alandaki (Üncel iÔ
"vhere ilişkin bir bildiri yayınla
dı. 3 Eylül 1978 tarihinde TİP 
Merku Yönetim Kurulu'nun ka
tvı olarak kabul edilen bildiri 
"Sendikaları, Meslek ve Kitle 
ör(Ütlenni uyıflatmu ve böl
mek emperyalizme ve faşizme 
hizmettir" ba4;lılUll taşıyor. 

SENDiKALARıMIZI, 
İşsizlik, pahalılık, yokluk ve 

yoksuUuk gibi torunlar. çözüm 
bulamayan burjuvazinin Ca

fiat saldın \'e cinayetlere daha 
çok başvurduau belirtilen TİP 
bildirisinde, faşizme karşı müca
delenin örfÜtlenmesinin, birleşti
ritmesinin ve fÜçlendirilmesinin 
ertelenemez bir ,örev olduau 
YUrıulamyor. Faşist saldınyı 
püskürtmenin yolunun faşizme 
karşı işçi, emekçilerin örgütlü 
kitlesel ıüciinü çıkartmak oldultu 
belirtilen bildiride, çözümün Ca
şizme karşı (Üçlu araSlnda birlik 
ve dayanışmayı &atlamaktan 
ııeçtilti hatırlatıldıktan IIODta 
şöyle deniyor: 

MESLEK VE KiTLE. 

ÖRGÜTLERiMiZi 

GÜCLENDiRELiM 
BURJUVAZI IŞÇI·EMEKÇI 
ORGOTLERINE SALDmIYOR 
K�ELERIORGüTSOZLOÖE 
ZORLUYOR 

"En geniş kitlelerin örgütlen
melini ve faşizme karliiı mücade
leye loru1maanl önlemek için 
burjuvazi bütün gücüyle saldın
yor. ışçilerin ya tamamen ör
güt.süz ya da san aendikalaruı gü
dümünde kalmaıııııı iıtiyor i aruf 
ııendikalarmı ta.aliye etmeye çalı' 
ŞIYOf. Diler emekçi ilinır w ta
bakaların örgütlenmesini durdur
mak, mevcut örgütleri etkisizleş
tirmek, datıtmak için her türlü 
baskı ve zorbalıla başvuruyor, 
provokasyonlu düzenliyor. 

"Sendikaların gücünü kırmak, 
et.kWz.le,tirmek� dem�krBtik kit
le örgütlenmesini dmdurmak, 
mevcut örelitıeri daaıtmak; kısa· 
ca. kitleleri örgütsüz. bırakmak 
eerici iÜçlerin esas hedelleri ara
Ill1dadll'. örgütlÜZ kitleler güç
llÜzdür. F.,.izme karşı mücadele 
ancak Idtle çalı.şma.ll, kitle dire
mti. kitle mücadelesi ile başarıla
bilir. Fatizme kar,ı mücadelenin 
kitlelelleı;tirilmeai kitlelerin ör
IÜtlenmesioe baılıdır. Bu eörevi 
ba.şa.rabilmek için ldUe örgütle
rinin kendi kitlesini en geniş 
kapaamda örrütlemesi ve örtütle
diRi kitlelerin hak w çıkarlarını 
"'lamak için dolru ve etldn bir 
mücadele anlaY14LDa kavUfturul· 
maa ıerikir. 

"TORKİYE IşçI PARTISI; 
önder i,çilerin, köylülerin ve 
işçi arufmm mücadeleııine ıönül 
vermiş aydınlar ve ıençlerin par· 
ti atlarına kaı.arulmuı kadar; en 
ıeniş işçi ve emekçi kitlelerin 
.endikalarda, meslek ve kitle ku· 
kuruıu,larında öriÜtlenmesini de 
faşizme kar,ı mücadelenin ö· 
nemli şartı olarak ıörür, bu 
uaurda mücadelesini ıürdüriir. 

"JGtle örlÜtleri esas olarak 
kendi kitlesinin ekonomik, de· 
mokratik hak ve çıkarlarını ko
rumak ve ıetiftirmekle ıörevli
dir. Bu ıörevini bafUdlll oran
da kiUeıini örıütleyebilir ve ör
ıüt!ü kitlesini mücadeleye ıoka· 
bilirler. 

"JGtle örr\itlerini politik ör
gütlerin yerine koymak, ıomut 
ekonomik, demokratik ıörevleri 

• 

arkaya atarak, genel; ıoyut poli· 
tik mücadele hedenerini öne sür
mek örgütleri da.raltıcı, demokra
ai mücadelesini zaylflabcı yanh .. 
bir anlayıştır .Herörr\it emperya
lizmin ve faşizmin kendi alanın
daki girişimlerine karşı mücadele 
verir, bu mücadelesini ifÇi ıınıfı· 
nın öncülüRünde yürütülen mü
cadele bütününe battı kıln. üye
lerinin ekonomik, demokraDIr. 
hak ve çıkarlarını saılamada ba·: 
şan ıösteremeyen, sendika .. 
kitle örlrÜtü yöneticileri ıoyut 
politik mücadeleyi öne çıkararak 
bu başarmzlıklarını örtmek ister
ler. üyelerinin r\inlük ya .. m ko
şullarını iyile,tirmek Için daha 
ileri haklar saR1amak utruna mü
cadele etmeyen ısıendilu1aı' ta
banlarından koparlar, üyelerini 
emperyalizme ve faşizme br,ı 
mücadeleye ıokamazw. Etitl
min demokratikleşmeiii, etitim 
emekçilerinin hak ve çıkarlarınm 
savunulmasım geri plana iten öQ:
retmen örgütleri geniş ölretmen 
kitlesini kucaklayamaz, harekete 
geçiremez hale ,elir. Bu durum 
memur örgütleri, teknik eleman 
örgütleri, ,ençlik örlrÜtleri ve bü
tün kitle örlÜtleri için de böyle· 
dir. 

ORGOT ıçı DEMOKRASNI 
KORUMAK VE 
GELIşTIRMEK şARTTm 

"Kitle örgütlerini dar grup 
çıkarları içi kullanan, geniş kitle· 
yi güdülecek bir Yılın olarak 
gören anlayı, yok edilmelidir. 

"örgüt içi demokrui mutla
ka satlanrnalıdlf. Anti-demokra
tik tüzükJer demokratikleftlril· 
meli, bütün tüzüklerden anti· 
demokratik hükümler çıkarılına
IIdar. Bütün kitle örgiitlerinde 
seçimler demokratik yöntem
lerle yapıJamalı ve böyle yapı· 
lan eeçim sonuçlarına dıa keıin· 
likle sayıı gösterilmelidir. 

"Yönetimi ele geçirmi, bir 
grubun "merkeziyetçilik" adına 
tabaıun seline kulalıııı tıkayıp, 
her türlü anti demokratik yönte· 
me ba,vurma.na da; &orumsuz 
IP'upların "demokratikiUc" &dma 
örgüteel bütüntüRü ve merkezi 
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tanımayan ba,ına buyruk dn
ranı,larına da izin verilernez. 

"örgüteel bütünlüaün salkn· 
ması. ve korunmaSlOur temel ko
'ulu örgüt içi demokraunin i,
lemesidir. 

"Kitle örgütlerinde kendim 
gibi dü,ünmeyenleri ihraç et· 
rnek, demokratik kurallar içinde 
yürütülen muhalefet hareketle· 
rini anti demokratik yöntemler
le susturmak, örgüt dışına atmak 
ve böylece örgütün yönetimini 
tabamn çoaunluluna ralmen 
elinde tutmak örgütlerin bölün
mesi sonucunu doRurur, burju
vaziye hizmet edilmi, olunur . 

"örgütlerin tabanını pasif ol· 
maktan çıkarmak, faşizmin kar· 
'Ulına kitl.esel olarak dikmek için 
örg'Üt içi' demokrau şarttır. Ka· 
rarların olu,maıına katılmayan, 
yönetime talip olma ve yönetici
leri ııeçme hakları kwtlanan kit
le, anti demokratik yöntemlerle 
örgütü ele geçirenlere uymaz, bu 
sahte yönetimlerin aldıkları ka
rarların uygulanmaana da katıl· 
mu. Kitlenin eyleme .ok.ulabil
med öriÜt içi demokrasinin i,le· 
m.ioe ve örr\itün kitlelinin 10-
mut, ortak talepleri için dotru 
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bir mücadele yürütmeWıe biilı
dır. 

"örlJÜtleri bölüp pa:rçalaya
ralt, eMI ,örevlerini )ııpamaz ba
le ,etirerek kitleleri örtütaüz bı
rakma i,çi wl emekçileri de
mokraai mücadelesi d.,ına a tma
ya çalIfAO Ilerici iÜçlere hizmet
tir. ör(Ütlerde anti demokratik 
uYi'Ulama ve etUimlere kartı ör
iÜtlenmelere gitmek de örlÜüe
rin bölünmeslne hizmet anlamma 
,elir. 

"TORKNE IşÇı PARTISI; 
sendikaların, meslek ve kitle ör
IrÜtlerinln dolru bir mücadele an
layıııına kavu�ak aomut görev
lerini ba ..... maıı, örr\iUerdeki 
tahribabn önlenmesi için bütün 
gücüyle ilkeli ve kararlı bir mU
cadele yürütmektedir. 

"TORKNE ıŞçI PARTISI 
MERKEZ YöNETIM KURULU; 
bütün üyelerini kitle örlrÜtlerinin 
bütunlütünün korunma., de
mokratik bir tüzük ve 1,leyişe 
kavu,turulmaıı ve ekonomik-de· 
mokratik mücadelede etkinllle 
ula,brılma.; 

"örlÜtlerin bozıuncu, yıkı
cı, taatSyecl unsurlardan kurtarı
larak emperylıHzme ve fa,izme 
kar,ı mücadelede Uzerlerine dü
ten lıöreYi bafUar hale getirilme
sı ıçın ,öreyU kılar. 

"Emperyalizmin ve fat!zmin 
,erıleUlmeıi, demokrasinin ıe
ıı,tirilmesi için bütün ilerici, de
mokrat ve yurt.aever güçlerin 
yurt çapında ifÜçblrlillni salla· 
maya çalı .. n TORKlYE IşçI 
PARTISI; 

"Fa,lzme kar,ı, kitlesel, ör
a:UtlU mücadele yerine birey.1 
teröre dayanan mücadeleyi be. 
nimıeye:n akımlar Ile emperyaliz· 
rnln ,.. büyük burjun.zinin halkı 
'Ye _tiplerine he'-fÜa yeni bir 

faut .atlayan w _nelolarak 
on.1aı1a aynı çizaiye dÜf8n ma� 
cu hareketler dı,mdalô tüm and 
fatist lJÜçleri _ndikalarda, m.
lek ve kitle örtüUerinde birlikte 
davranmaya ç"ınr. 

TİP Merkez Yönetim Kurulu' 
nun bildiriai ,öyle ıona ';yor. 

"SENDİKALARIMIZI, MES· 
LEK VE KITLE ÖRGOTLERI. 
MIZI GOÇLENDIRELIM. 

"BAÖIMSIZLIK VE DE· 
MOKRASI MOCADELESINE 
EN GENIş K�ELERI KATA. 
LıM. 

"EMPERYALIZME VE FA· 
ŞIZME KARŞI BIRLEŞIK MO· 
CADELEYI öRGOTLEYELIM! 

"ORGOTLO BIR HALKı 
HIç BIR KUVVET YENEMEZ!" 

.':/ 

Düı:eltme 

YUrUyUş'Un lS0. soy"ındo 
Behice Boran'ın "Sol içinde 
TIP'nin yeri ve görevleri" ba,. 
hAIYli yayınlanan yuısında 
bir diıgi y.mlışı olmuşbJI'. 

Yazının 9. paragrafı"ı" ilk 
dmle,inde "k>pitıllzme" 01· 
ması gereken sözcük "sosya
ıııme" ol .... k diıllmlşdr. 
CUmlenln doAru,u şöyledir; 

"Batılı toplumlar feo(b. 
Ilımden k.pltalizme .,çer
ken en ileri çald.ş toplum 
k>pitallzmdi. " 

Düzeldr, özllr dllerlL 
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NE YAPıLABiLiR? 
BEHiCE BORAN 

CHP'yi tutup da şimdi CHP iktidarında" hoşnut olmıyanlar veya halkın 
hoşnut olmamasından kaygı duyanlar bir kaç çeşit savunma taktiğine başvu· 
ruyorlar. 

Birincisi, bu CHP iktidarı değildir, demokratik sol bir iktidar da değil
dir, bir uzlaşma, bir denge iktidarıdır. Onun için CHP'den beklenenler bu ikti
dardan beklenmemelidir, yanlış olur, haksızlık olur. 

Hükümetin kuruluş biçimine bakıp onbir bağımsız bakanın hükümette 
yenıdığı anımsanınca bu görüş ve iddia haklı gibi görünür. Ama bu haklılık 
sadece biçimde kalır. Hükümetin, ekonomik bunalımın yükünü işçi emekçi 
dar gelirli kitlelerin sırtına yıkan işler yapması - devalüasyonlar, zamlar, ger
çek ücretleri" dondurulması vb. - böyle bir denge hükümeti olması, bağım
sızların desteği ne muhtaç olma.stndan mıdır? Bu soruya yukardaki görüşü sa
vunanlar bile "evet" diyemez. Bunlar, emperyalizme bağımh geri kapitalist 
düzenin kurallarının gerektirdiği ve bu gerekJeri yerine getirten IMF ve Dün
ya Bankası gibi kuruluşların dayattığı "önlemler"dir. KaidıkiCHP Lideri, 
kendisi, Küçük Kurultay'da yaptığı ve televizyondan verilen konuşmasında 
hükümetin CHP 'nin demokratik sol programı yolunda işler yaptığını övüne
rek açıkladı. 

CHP iktidarını savunma babında ileri sürülen ikinci görüş, hangi iktidar 
olsa bu yapılanları yapmak zorunda olacağıdır. Türkiye geçmiş iktidarlarca 
öyle bir yere getirilip sıkıştırılmıştır ki, dış borçlar ve döviz yokluğu ekono
miye ve iktidara öyle bastırmaktadır ki, dayatılan şartları kabul etmekten baş
ka çare yoktur. Bu savın bir uzantısı olarak da, sot, yapılanları sürekli eleştiri
yor, amı ne yapılması gerektiğini söylemiyor diye çıkışılıyor. 

Emperyalizme baiımlı geri kapitalist düzen sürdükçe, bu bağımlılık iliş
kileri içinde kapitalist yoldan kalkınmada direnildikçe Türkiye'nin darboğlz
lardan kurtulup düze çıkmasının olanağı yoktur. Bunu yıllardan beri söylü
yor, nedenlerini açıklamaya çalışıyoruz. Tüm borçlar ertelense, "taze para" 
bulunsi dahi bu, sorunların çözümü değil, geçici bir ferahlama olabilecektir 
ancak. Kaldı ki gerçek sol - işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisi - kapitalist 
düzen içinde burjuvazinin ve iktidarlarının sorunlarını çözmekle yükümlü de 
değildir. 

Işçi sınıfının partisi iktidarda olsa ne yapardı? Bu yersiz, hatta anlamsız 
bir sorudur. Işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisi bugünkü gibi koşullarda ve 
bugünkü hüklimetin iktidara gelişi gibi iktidara gelmezdi ki. .. Işçi sınıfının bi
limsel sosyalist partisinin iktidara gelişi sınıflararast ·güçler dengesinin işçi, 
emekçi sınıflar lehine değiştiği; işçi sınıfının emekçi sınıflarla ittifaklarını ku
rup pekiştirdiği; işçi ve müttefiki emekçi sınıfların örgütlü, etkin, ülke siyase
tinde ağırlığını ve sesini·duyurur ve düzeni değiştirmeye hazır duruma geldiği 
koşullarda olacakt ... Ve işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisi iktidarı Türki
ye'yi emperyalist kapitalist dünya ilişkileri dışına çıkarmaya, sosyalizm doğ
rutusurKb. bir kalkınma yolu izleyerek kapitılizmden sosyalizme geçişi sağla
maya yönelik işleri temel alacaktır. 

Iktidara gelişin şu önkoşulları ve iktidarda yapılacak işlerin niteliği 
üzerine yaptığımız kısa' açıklama bile politikada bilimselliğin bir ifadesidir. 
Dob.yısıyb., �yın Ecevit'in "siyasal akımlar bilimsel yöntemlerle incelenebi· 
IIr. eleştirilebilir,ama siyasal akımlar bilimsel olanlar veya olmayanlar diye 
ayrılamular". savına bir yanıttır. Toplumların nesnel değişme ve gelişme ya
saları vardır. Iktidara ge!iş de bu yasaların işleyişi içinde, �snel ve toplumsal! 
öznel koşulların belirlemesiyle olur. Bir siyasal hareket bu yasa ve koşulların 
bilincinde ise ve strateji ve tıktiklerini ona göre saptayıp. ona göre uygulu
yorsa bilimseldir. Işçi sınıflarının bilimsel sosyalist partileri böyledir. Yok 
böyle hareket etmiyorsa, toplumun biliminin bilincinde ve bilgisinde değilse, 
o siyasal hareket bilimsel değildir. Burjuva partileri bu durumdadır. Sayın 
Ecevit'in iktidara gelmeyi ve iktidarda kalmayı sadece bir oy hesabı olarak 
görmesi, iktidarın sınıfsal dayanaklarını ve iktidarın niteliği ile, yaptığı ve ya
pabileceğ:i işlerle, bu sınıfsal dayanaklar arasındaki bağlantıyı ise hiç gönne
mesi CHP hareketinin bilimsel temellere oturmadığının göstergelerinden biri
dir. Bilimsellik toplumu totaliter rejime götürmez ama, bilimsel sosyalist 
olmamak. solculuk iddiasındaki bir partiyi yüzde kırk iki oy alıp da, hükümet 
olup da iktidar olamamaya, sağ güçlerin ve emperyalist ortaklarının elinde sil
kelenmeye götilrür. 

Bugünkü, emperyalizmle bütünleşmiş geri kapitalist dUzen içinde Türki
ye'nin sorunlarına temel çözümler getirmek olanağı yoktur. Geri kapitalizm, 
Batının gelişmiş kapitalizm düzeyine de erişemez. Bununla beraber, sorunları 
temelden çözmese de göreli olarak hafifletecek, ekonomiyi ve ülkeyi sıkıştı· 
ran kıskacı biraz gevşetebilecek birkaç noktaya değinilebilir. 

Başta Sovyetler Birliği olmak üzere sosyalist dünyaya açılma politikası 
sürdUrülmelidir. Daha önceki bir yazımızda belirttiğimiz Uzere:stikrar11 pazar, 
ucuz ve politik takıntısız kredi, ileri teknoloji, barış ve güvenlik açısından, 
Türkiye bu açılımı yapmak zorundadır. Bu politikanın izlenmesi Batı ile olan 
ilişkilere göre ayartanmamalı, Batı ile pazarlıklarda d.lınacak sonuç ne olursa 
olsun, bu politika geliştirilerek sürdUrülmelidir. Emperyalist Batı'nın bu yakın-

. 
-...... -

laşma politikasına set çekmeye yönelik baskılarına direnilmelidir. Batı, kese
nin ağzını ne kadar sıksa, Türkiye kapitalizmini asgari ölçüde ayakta tutacak 
kadar "yardım"da bulunacaktır. Ama Türkiye'nin sorunlarına daha geçerli çö
zümler Batı'nın bu "yardım"larından değil, Batı emperyalizmi dışındaki dün
yaya açılmaktıdır. 

3. Dünya ile de ilişkiler, özellikle ilerici olanlarıyla, geliştirilmelidir. Bu 
ilişkiler "halka teorisi" gibi fanteziler üzerinde değil, gerçekçi olanaklara da
yadırılmahdır. Batı teknolOjisi ile Türkiye emek gücün\in üretimde birleşmesi 
için Arap petrol dolarları Türkiye'ye yatmaz. Batı ise Türkiye'ye, çağdaş ileri 
teknolOji getirmek için değil, Orta ve Yakın Doğu'ya girebilmek amacıyla 
Türkiye'yi tramplen olarak kullanmak için yatırım yapıp kendi fabrikalarını 
kurmaya gelir. Ama mal ihracı karşılığı petrol alımı, petrol boru hattı anlaş
ması ve su karşılığı petrol anlaşması gibi gerçekçi, pratik anlaşmalar yararlı
dır. Arap ve diğer 3. dünya ülkeleriyle ekonomik olanaklar daha yakından, 
daha somut ve ayrıntılı biçimde incelenip saptınmalıdır. 

Iç politikada, ekonomik sorunların yanı sıra en başta gelen sorun terö
rizmin önlenmesi, can güvenliğinin sağlanmasıdır. Sekiz ayı geçen iktidar süre
sinde "ortalık birden bire güllük gülistanlık olmaz" mazereti geçerliliğini yitir
mektedir. Asayiş konusunda daha iyi sonuçlar alınmaya başlandığı iddiası da 
Başbakan'ın bir "kavii mücerret"i olarak kalmaktadır. Terörün önlenmesinin, 
asayişin sağlanmasının yolu "mavi bereli"leri kentlere salmak, güvenlik kuv
vetlerine "modern silahlar" vermek değildir, olayları yapanları bulup ortaya 
çıkarmak, adliyeye teslim etmektir. Etkin istihbarat, iz sürmek, suçlular yaka
lanınCaya, arkalarındaki teşvikçiler, yardımcılar, onları yönetenler açığa çıka
rılıncaya kadar dosyaları kapatmamaktır. Terörizmin üzerine yürümek, kay
naklarını hepten kurutabiirnek değilse bile kontrol altına almak böyle müm
kün olur. Hükümet mutlaka bu işi başannalı, "anarşi"yi kontrol altına alabil
melidir. 

Burada bir noktaya da işaret edelim. Sağın suçlamaları karşısında çok 
duyarh ve gereksiz yere sürekli savunmada olan başbakan hükümetin yansız 
objektif olduğunu kanıtlamak kaygıs;yla sağ ve goşist terörü aynı ağırlıktay· 
mışlar gibi terazi kefelerine koyuyor. Oysa sol adına terörist maceralara gin
şenler, hatta örgütler bulunmakla beraber, bugün Türkiye'de faşist terör $Ür

,mekte ve tamboy açık faşizm tehdidi göri.ilmektedir. Faşist terör goşistterörle 
kıyaslanmıyacak kadar geniş çaplı örgütlü ve bir takım örtülü iç ve dış güçler 
tarafından desteklenir, yönetilir durumdadır. "Anarşi"nin en azından kontrol 
altına alınması, bu sağ terörizmin üstüne yürümek, kaynaklarına - bu kaynak
lar ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar - inmekle olacaktır. Bunun bir koşulu da, 
CHP liderinin MC döneminde parsellendiğini defalarca vurguladığı devleti bu 
parsellenmeden kurtarmak, faşist fedailere yol vererek gereksiz yere şişiril· 
miş, bütçeye yük olan kadroları normal. boyutlarına indirmektir. 

Bu "anarşi" konusunda üstünde durulması gereken bir nokta daha var. 
Kışkırtmaların, baskılınn, şiddetin Doğu ve Güney Doğu illerinde yoğunlaş
tığı açık. Hükümet etnik ve mezhep ayrılıklarının sömüri.ilmesine sözle karşı 
çıkarken davranış ve eylemiyle bu karşı çıkışa ters düşmektedir. Iki ay önce 
Barzani ve Talabani denilen tarafların Türkiye toprakları üzerinde çatlşmas. ve 
harekatın, önce Türkiye'den geçme iıni verilen tarafın sonradan imhası') la so
nuçlanması hükümetin, en azından kimi resmi makamların, tutumu hakkında 
soru 'işaretleri ortaya koyarken, son "uçan jandarma" tatbikatında Kürt köy
lerinin ve kadın çocuk sivil halkın harekata hedef alınması çok düşündürücü
dür. Faşistlerin gayrı resmi şiddetine bu kez resmi şiddet eklenmiş olmakta
dır. Bundan mutlak surette kaçınılması, tüm ülkede olduğu kadar Doğu ve 
Güney Doğu bölgesinde de demokratik hak ve özgürlüklerin, eşitliğin ve asa-
yişin yerleşmesi şarttır. . 

Hükümet 1976 yılını temel alarak işçilerin gerçek ücretlerini kamu kesi· 
mi için dondurdu. Eninde sonunda özel kesim için de aynı şeyin yapılacağı 
bellidir. Oysa emeğin üretkenliği arttıkça, milli gelir yükseldikçe gerçek üc· 
retlerin artışı da zorunludur. Işçi ücretleri i�n bu ters uygulamayı getiren hü
kümet fiyatları ve karları kontrol altına almak için bir şey yapmıyor. Fiyatları 
kontrol için illerde komisyonlar kurulması göstennelik olmaktan öteye gitme· 
yecektir. Sorun, pazardaki sebze, bakkaldaki yumurta fiyatlarının satıŞ yerin-
00 kontrolU ile çözümlenemez. Bununla başa çıkılmaz ve bir sonuç alınmaz. 
Sorun tüm fiyatlar yapısını belirleyen veya etkileyen temel malların ve kritik 
konumdaki malların fiyatlarının seyrini izleyebilmek ve kontrol altına ala bil-

. mektir. Bu, geniş, merkezi bir örgütlenme; araştırma, saptama, izleme ve 
denetim işlevlerinin aksaksız yürütülmesini gerektirir. 

Işçi emekçi kitlelerin "ergi yükU de mutlak surette hafıfletilmeli; ,ok 
sözü edilen "vergi reformu" yapılmalıdır. 

Ama kısaca değindiğimiz bu işlerin başarılması bilyük burjuvazinin vr 
ortaklarının engellemelerinin, direnmelerinin üstesinden gelinınesine; hu da, 
işçi ve emekçi geniş kitlelerin büyük gücünün demokratik mücadelede sefer· 

ber edilmesine bağlıdır. CHP ise oylarını topladığı kitlelerin hu gücündrn 
korkmaktadır . 



lıaIt Kürdistan Yu-. .. 
BirIlAI'ne ballı bır grubun 'rur
lılye'd.n geçl, Izni ve.lld1kten 
ıoara topnklannuzda pUlUya 
clütlJJülwek ttlllm lIınmuına 
.. bır bölümünün ku "u .. dl
&Dmıline ilitkin bab .. YURU
YU Ş 'Un 178, lI)'l11Dda yer al
m"ı., Yürüyüıj'ün bu r,ayuun
dan da önce, HUkerl yöreoln
de geçen olaylar üz.rinde TIP 
Genel Sekr.terl Nlbat Salgın 
başkaıılılmda bır heyet bölge
de lncelemelerde bulunmuş, 
TIP BqkanlıltKurulu olaya W,
kin bır açıklarna yapmıştı. Do
lU ve Güneydolu Anadohı'ye 
yöoellk ırkçı ve bıııücü k"kırI
mw, yayma bqladıtı günden 
bert Yürüyü,'ün ıonrla karıı çı
kıp ıııızıllıle üzerınde durdulu 
bir kODU olmu,tu. Bu haberin 
derpmlzd. yayınlaıımaandan 
sorıra, KSH, KYP, KOP Mer
k .. Komlıeaı üyeo! K.mal Fu
al, IÖ&Ü IIÇen olayın dau ıe
"" ayrm_ ı,ık tutan bır 
mektubu Yürüyüt'e ıöııd.rdl. 
Bu m.ktubun tam metnlnl ya
ymbyoruz_ 

Kema1 Fual'ın mektubu, 
Tllddye Iopnlılanrıdo etreYaD 
edtD fO ııuııurı d. d ..... 1tII1 
Ifade _ olayın, lilternlzde 
blikllmet aorumhıluluıııı .Bnd. 
tutaD makamlara yüIıIodIRI an
rumiuluiun boyullarmı ortaya 
koymaktadır. Kamol FuaI'ın 

içinde oynamaıun yanıma, Or
ıadotuda yeni bir aenaryoyu 
tezphllyor: her anırm iki tara
fı uuuıd. yüzyıllarca unutul
m.yacak kan davaıı tipi, büyük 
kıyı.nı1ar. kını;1ar tertiplemek. 
Gelin, 161 kardeoi,mizi beraber
ce kurtarma kampanyasını ger-

line dönüşmekte gecikmedi. 
Ve Salı günü Saat 15'e böy

le gelindI. 

rnekbıbunda, Türldye toprakla
tmdan geçmeline izin verilen 
Kürt yurtsever grubundan 161 
lıIıinin Hakkarı yöresındekı ba
zı KUıt .,lletlerine rehin bırakı
larak oaIıIanıldılı ırade edll· 
rnekledır, Fual'alöre, '!'Urklye' 
deld Kürt qlrell.lne verilen 
bu görevln yerıne 1.t!rUrnesl 
alır tehdlııerle Iıllanmı,tır. 
Daha da öoemllsl, keDdllerine 
rehin bırakılan 7 lrak'lı Kürt 
yurtseverini serbest bırakan IkJ 
qlret sert bır tahrıbata uRra
tılmıŞ ve bu olay, ha.nda "eşi· 
retler II'UL bir kavga" olarak 
gösterlbn�ıır. 

Kemal Fuat, sözü edJlen Iki 
aşiret tarafmdan serbest bırı· 
kılan 7 kl,1n1n nasıl taksim 
edlldl�ini ve kimlerin twıcı aşl
roIlere daımldıtw açıklaye
bIlecek durumda oldulunu da 
dile gellrmektedlr. 

Kemal FuOt'ın mektubunda 
ırade eıııa; bazı u_dar Türld
ye Oe lıaIt araudak; l",kOer! 
de IlIIIencllrme_. Buna IÖ
re, irak YÖllOllmlnln Türkıye' 
ye petrol _yalı üzerıne ka
rar alm .. , IopnldanDıızda 
Olım oIaym hemen _daD 
obnu,ıur v. bu olayla iiliOdır. 

Kemal Fuat'ın açıtlamUl, 
IÖıÜ geçeD Ink1ı Kürt yu_
v .. grubu.., peauya dUıurıu
mek üzere verOen ıeçlt IzDlDln 
perde arkuını da aydınlalalOıe-

çeklettirelim ve bu eylem için· 
de CIA 'mn halklar arası dÜl· 
ınanlıimm en .,n tertibini de 
Dünyanın a:özü önüne eerıile· 
yelinı. 

Bu mektubu mu derginizde 
yaymlayacalınızı umar, bütün 
arkada,lar adma en derin say· 
iUarımı .unarun. 

Salı günü toplanan genel ku· 
rulda yapılan yoklamada 228 
üyenin salonda hazır buiunduRu 
görüldü. 229ıuk sayısal dayanak
len sadece 1 fire verilmişti. Sürt 
batırnslZ mlIleıveldll Abdülkerim 
Zilan yokJamada hazır bulunma· 
mıştı. ... 

CHP 'IDer kendileri adına en· 
der rastlanan blr ciddiyet ömeei 
IÖstermlşler, botunsızlar da sa
dautten sapmamışlardı ... 

Bu sonuç elde edilince, Fey
zloRlu'nun hiç detll .. ,lmdlllk 
denizde sabun köpiirlmele çal,,
tılı auloştlm" oldu. Bır pzete 
manşetine göre de, "FeyzloRlu 
vurmuş ama düşürememiştl! .. " Çatı olmayı düttüyor. 

cek 6u....w IçermektedIi_ 
Açıklamada, geçl, ıçın verilen 
garantinin, "eski Savunma Ba· 
kanlanndan bır Van ınıııeıve
klUnIn adı" Ile lu,kUI oldugu 
Uerl sUrillmektedlr. Eıld Savun
mı Bakanı bu Vın Milletvekil· 
nın bu olayla Uişkisl varsa, bu 
ned1r7 

Yürüyü" 178. M)'lIIDda vo
.Uen baberl. birlikte Kemal Fu
at'm ıÇ ık..lamasını , 'yetkiU m. 
kamlar tara!ından derhill açıga 
kavüşturulması gereken olgular 
olarak görmektedir. Sözü geçen 
olaylar '!'Urklye'Dln hükümet 
makamlarma alır bır hukukul 
sorumluluk yüklediRi gjbi, ülke
mlzln uluslararası ilişkileri, ba· 
Rımsızlıgı ve hükümranhlı, 
ilerici dünya kamuoyu lle ilişki· 
ıerı bokırnmdan da vabbn bır 
DlteUk taıanaktadır. Bu konu
da y.tl<ıU makamlarm tercih 
edebUecetl bır se..ızılk, olay
ları ktileme çabosı, ıı.._n so
rumlululu .. llIlınak ,öyle dur
sun daha da aaulaılıracaklır. 
BütüD bu Dedeulorle YURO
YOŞ,lÖıü gIÇen olayın aydm
lıta kavu,lurubnuım, kendisi
ne dutan çok öllOmll bır de
moltrathk ve YjIIrtıever11k ı� ... 
vl.yın_dır. 

Şbndl, HükümellD ve ODun 
Bqbakanııwı en _ zam",da-
resmi bır aç ıkiarna yepıllUlll 
bekUyoruz, . 

YURUYUŞ 

Kemal Fu&t 
(KSH), �KYP), (KOP) 

Merkez Komiteli üy.i 

ıine ciddiyetler aramak vakit alı· 
cıydı. Feyzloeıu hükümet içinde 
horlanmış, dedieine kulak asıl· 
mayan bir konuma itilmışti. 
Kaymakamlık yapmayı da onu· 
runa yediremeyince istifa etmiş· 
tl!.. Daha çok CHP çevrelerinin 
görüşünü yansıtan bu yaklaşım 
'u şekilde noktalanıyordu: Nesli 
tükenmeee yüz tutan bir poııti· 
kacı tipinın son temsilcilerinden 
bl.ı de kayıp gjtrnlşti!" 

D�U'YA YÖNELEN 
FAŞIST PROVOKASYON 

Parllslnln hükümetten çeldl
me kararmı açıklarken politika. 
da bunda böyle de "aşırı uçlar 
dıŞı" çalışacaRml belirten ve 
meclis çalışmalarında belki de 
bir alışkanlık eseri çolul takı
sryla "aevtyell" tir muhalefet ve· 
recekJerinl söyleyen Feyzioeıu 
a""bo ufukta hangi rüzgarı kok
luyordu? .. 

Çolu kişinin kafasına takı· 
ian başlıca &orulardan biri buy
du. 

Bu soruya bir kısun çevreler, 
"FeyzloRlu cumhurbaşkanlıRma 
oynuyor" şeklinde yanıt veriyor. 
lardı. 

GÖNüLDEKIASLANLAR 

Bır kısmına eöre, Feyzlollu 
yakın bır gelecekte "eeniş taban
Iı" bır gell,menln Ba,bakanlık 
&andaiyeıine oynuyordu. Bu ko
nuda lIerisUrUlen hesaplara göre, 

Kamran Inan önümüzdeki ay ya· 
�ıIacak olan AP kurultayında bü
yük Olast1lkla Demirel'e yenik 
düşecek ve AP'den sökecetl yak· 
Iaşık 20·40 Isimli bır beyaz lla
te Ile memleketi "Içine düştüeü. 
zor durumdan" kurtarmak ıçın 
bir"geniş tabanıı" hükümet inşa· 
sına omuz tutacaktı. O inşaatta 
"aşırı uçler dışl·Aletürkçü ' rolU 
de FeyzloRlu yüklenecektl. CHP 
nln ıçınde de, EczaCıbaşı hesa· 
bına göre "mUfrlt", bazı "101" 
gevezelere göre de "SOL sosyal 
demokrat" ya da "CHP'nın sOla 
açık" kanadından 20 mUletvekl· 
linin devre dı,ı bırakılmasıyla 
ortaya güllük güllstanlık bır gen I' 
taban çıkaaıktı. FeyzloRlu'nun 
oynadı Rı ileri sUrülen 8lan da 
buydu! .. 

öte yandan CHP Genel Baş· 
kanı'nın, partisinin küçük kurul· 
tayında yapaeı uzun konuşmada 
bır kez daha ortaya çıktıRı gjbl 
burjuvazi CHP'ye görmek Istedl
Ri yonca yapraRınl fazlasıyla bul· 
maktadır. 

Buna karşın burjuvazinin po
litik karar ve manevra alanları 
salt CHP alırlıklı iktidarla tek
düze olmamakta, bu doRrultuda 
dondurulmamaktadıı. 

Diler sennaye partileriyle çe· 
şlUenen styasal tersanelerde çe
şlUI manevra ve hedef tezgahla· 
rmın oluşturulmasına da önem 
ve hız verilmektedir. 

Bunun son bir göstergesi de 
DoRu üzerine sahneye konan ay· 
tuncı ve provokatif politikaların 
yoeunlaşmasıdıı. Bu konudaki 
tezphların boyutu geçU�lmlz 
hafta ''Hürrlyet''ln bır yayınıyla 
biraz daha gözler önüne serilmiş· 
tır. "Do�u bölünüyo." manşeUy
Le bu tezgaha yenı blr ivme ka· 
zandllnta ntyet ve kararlılıkları 
açıkça ortaya çıkmıştır. 

==-== 

Bır başka gÖ'üıe gö.e de, 
FeyzloAlu 'nun Istifasında böyle· 

7I.cettin Hiçyılmaz: MESS'in çıklrllrııu AP Içinde daha yakın· 
dan koUama.k. için koUan avadı. 

AP'de ilk raund 

izmir'de 
Sermayenin 

formülleri 
kozlaşı'yor 

AP ızmir Kongresi 30 Eylül Cumartesi giiri.i yapılacak. 
Kongre tarihi yakınlaştıkça büyü<. sermayenin has partisi için· 
deki çekişme artıyor. AP'yi içerden ve dışard� destek�yen 
sermaye grupları arasındaki çekişme adaylar arasındaki çekiş· 
me biçiminde belirginleşiyor. 

"Esnaf adayı" olarak lanse edilmeye çalışılan Kemal Bay· 
sak'ın çekilmesiyle Iı Başkanlığı için adaylıklarını koyanların 
sayısı dörde indi. Şimdiki Iı Başkanı Hayretrin YorganCloğlu' 
nun yanısıra, eski il başkanlarrıdan I-Ialil Onalp ve Kemal Ser· 
daroğlu·da adaylıklarını koyduklarını açıkladılar. Oç aday da 
Demirel dışınde genel yönetim kurulunun tümüyle değişme· 
sinden yana olduklarını belirtiyorlar. Dördünc.U aday ise şi",.. 
dik i genel yönetim kurulundan yana görüıiiyor. 

Adaylardan, halen il başkanı olan, Hayrettin Yorganeıoğlu 
ızmir'in en büyük holdinglerinden Durmuş Yaşar Holdingi" 
sahibi Selçuk Yaşar tarafından destekleniyor. MESS ızmir 
Bölge Temsilcisi Taeettin Hiçyılmaz'ın Yorgancıoğlu'na kar· 
şı çıkarak adaylığını koyması sermayenin arasındaki çekiş.
melerin göstergelerinden birisi. 

Kamınan Inan'ın ızmir ayağı olduğu belirtilen Cemtlll Ter· 
can bugiine kadar "esnaf adayı" olarak lanse etmeye çalıştığı 
Kemal Baysak'ı destekliyordu. Baysak ve Serdar,*lu'nun Çı· 
kışları ise paralellik taşıyordu; her ikisi de MESS'e ve Durmu� 
Yaşar Holdinge karşı tavır almışlardı. Nitekim bir süre sonra 
Baysak adaylığını geri çekti ve Tercan eski Demokradardan ve 
milletvekillerinden Kemal Serdaroğlu'nu desteklediğini açıkla· 
dı. 

Kemal Serdaroğlu yaplIğl açıklamada MESS Bölge .. m.ilci
sini MHP 'nin adayı olmakla .uçladı. MESS'in "MHP paralelirı
deki bir burjuva teşkilatı" olduğunu ve giderek AP'yi de ge. 
çirme amacını taşıdıiını söyledi. Selçuk Yaşar'm da servetini 
AP vasıtasıyla oluşturduiunu ve ilerde Demirel'e de karşı çıktı· 
cai ını öne sUrdiL 

Bu arada AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in girişim�· 
rini de gözardı etmemek gerekiyor. Demirel bUtün bu çekişme· 
leri n üstesinden Halil Onalp'i üç yıllık bır ilradiil.n sonrı tekrar Iı 
Başkanı seçtirnlekle gelebileceğine in�mış görünüyor. Halil 
Onalp'in kazanması aynı zamanda, ne tilr bir genel yönetim ku· 
rulu oCuştll'ulmasl gerektiği konusunda da, Demirel için belirli 
açıklıklar getireceğe benziyor. ızmir Iı konıresi AP içinde ser· 
mayenin formünerinin kozlarını paylaşaafı bir ilk raund OLa· 
Q� . 

Yakın bır geçmişte, Şemdinll 
dolaylarında 700'ler kaUlamına, 
Amerika'dan yenı dönen Metin 
Toker Ue Cüneyt Arcayürek'i 
papuçlarının tozuyta sevkeden 
gazete, yerlı ve yabancı emper· 
yallst-laşlst odaklarm 10bUIRI gö
revini ısrarlı bIr propaganda 
bombardımanıyla sürdümlekte· 
dır. 

Fa,lzm, mevcut bütün ekono· 
mik, polıtık, ıdeolojık kök, kay
nak ve dayanaklarıyla aRını al: 

gunlaşbrmaRa çabalam.ktadır. 
Ve bu aşamada 1,5 yıl önce 

'Ya faşizm, ya CHP" almaşıeıy. 
la köşeye sıkıştınımak istenen 
kiUelerin ufuklarının kararblma· 
sına, inançlarının ve umuUarının 
uçurumlanmasına yoeun bir 
baskıyla çahşılmaktadır. 

Bu karanheı yaracık tek gü. 
cün ise işçi sınıflllin politik örgu
tü önderliQlnde tim emekçi kil· 
lelerin birlilinden geçtiRi gerçe· 
eı alabildi�ine farkedilmekt.dir. 

YOROYOŞ-26�YLOLI97K·5 



LıU Kürdlıtan Yuılaev ... 
BirURl 'ne baRlı bır grubun TIir
t1ye'den geçış Izni verildikten 
ıoara topraklmmlZda pUlUya 
diifUrülerek Iesllm alınmuına 
ve bir bölümünün kurşuna di· 
.Umealne ııı,kln baber YORO· 
YOŞ 'ün 178. ııymnda yer al· 
m"b. Yürüyüş'ün bu yoyırun. 
dan da önce, Haklwl yöHlin
de geçen olaylar üıerinde TIP 
Genel Sekreteri Nlbal Salgın 
başkaııIıtında bır heyel bölge· 
de incelemelerde buıunmuş, 
TIP Başkanhk Kurulu olaya Wş· 
kin bır açıklama yapmışlı. Do
Ru ve GüneydoRu Anadohı 'ye 
yönelik ırkçı ve btiücü kışkırto 
malar, yayma b.,ladıRı günden 
beri Yürüyü,'ün ısrula karşı Çı' 
kıp UtIzJltle üzerinde durduRu 
bir kODU obnu,tu. Bu haberin 
deqlmiıde yayınlanmuından 
sonra, KSH, KYP, KDP Mer· 
t .. Komllell üyeli Kemal Fu· 
at, aöaü geçen olayın daba ge
nit ayrmtılarına ı,ık tutan bır 
mektubu Yürüyü,'e ,önderdı' 
Bu mekbi bun tam metnlnl ye. 
ym1ıycxıız. 

Kemal Fuat'ın mektubu, 
'l'IIIIdye topraklarında coreyu 
eden .. ııucu.- de d ..... eCIII 
Ifode _ olayın, ü1kemiıde 
_el 80NlDhılııRuıııı eDnd. 
tutan mekamllra yükledltı Lo
rumluluRun boyullarmı ortaya 
koymaktadır. Kemal Fııat'ın 

içÜlde oynamanın yanıma, Or
tadofuda yeni bir tenaryoyu 
tezgahlıyor: her IlJlll'Ill iki tara· 
(ı araaı.nda yüzyıllarca unutul
m_yacak kan davası tipi, büyük 
kı.yım.lar, kınflar tertiplemek. 
Gelin, 161 kardetimlzi beraber
ce kurtarma kampanyasını ger-

Ime dönüşmekte gecikmedl_ 

mektubunda, Türkıye toprakla· 
rmdan geçmeslne Izin verilen 
Kürt yuıtsever grubundan 161 
kI,inIn Hakkari yöra;lndekl ba· 
zı KUrt aşiretlerine rehin bırakt· 
larak sakla.ıldlRı ırade .dil· 
rnekledır. Fual'ı göre, Türkıye' 
deki KUrt aşiretlerine verilen 
bu görevln yerioe geUrUmesl 
agır tehditlerle ııRlanml,Iır. 
Daha da önemılsı, kendilerlne 
rehin bırakılan 7 Irak'h Kürt 
yurtseverini serbest bD'akan iki 
aşlrel .. rı bır tabrlbıta uRra' 
tılmıŞ ve bu olay i basında "eşi
retJer arası blr kavga" olarak 
gösterilmişıır. 

Kemal Fuat, sözü edilen Iki 
aşiret tarafından serbest bıra
kılan 7 kişinin nasıl taksim 
edildl�in1 ve kimlerin ıwıeı "I· 
retlere daRıtıldıRııu açıklıya' 
bilecek durumda olduAımu da 
dile getirmektedir. 

Kemll F'uAfID mekbibunda 
ırade eWAI bızı unsurlar Türki· 
ye Ue LıU anandaki IUtkUerI 
de IlgIlendlrrnektedlr. BuDl gö
re, irak yöneUminln Türklye' 
ye pe\ıol _yatı üzerine ka· 
n: alma, topraldanmııda 
olan OlaylD b .... n _dan 
olmu,tur ve bu olayla I1gIUdlr. 

Kemal Fuat'ID açıklarnuı, 
aöaü geçen Irak'lı Kürt yu_o 
ver grubuna, pu .. yı düıürill' 
mak üzere verUeD geçiş izninin 
perde arkuıru da aydınlatabıı. 

çeklettiıelim ve bu eylem için
de CIA 'nın halklar ansı dü,· 
maıılıluıın en ıon tertibini de 
Dünyanın 'özü önüne aefeile
yeJim. 

Bu mektubumu derginizde 
yaymIayacaRmızl umar, bütün 
arkada,lar adma en derin say
aılarımı sunarım. 

Ve salı günü Saal 15'e OOy· 
le gelindI. 

Salı ei!nü toplanan genel ku
rulda yapılan yoklamada 228 
üyenin salonda hazır bulundueu 
görüldü. 229'luk .. y ... 1 dayanak· 
tan sadece 1 flre verilmişti. Siirt 
baRun.,. mUlelveklll Abdülkerim 
Zilan yoklamada bazıı bulunma
mışb. • • 

CHP'lDer kendileri adına en
der rastlanan bir ciddiyet ömeeı 
göstermişler, baRınısızlaı da sa
dakatten sapmamışlaıdı ... 

Bu sonuç elde edilince, Fey· 
zio�lu'nun hiç deRII" şimdilik 
denizde sabun köpürlmege çelış· 
blı anlaşdm" oldu. Bır gazete 
manşetine göre de, "Feyziotlu 
vımnu, ama düşürememlşti! .... çatı olmayı dü,IUyor. 

cek hulUalar Içermektedii. 
Açıklamada, geçı, ıçın verilen 
guantlnln, " eski Savunma Ba
kanlarından bır Van mlUetve· 
klUnIn adı" Ile iUştlll olduRu 
Ueri aUrülmektedlr. Eıki Savun· 
ma Bakanı bu Vın Milletvekil
nin bu olayla 1I1şlılsl varaa, bu 
nedlı'? 

Yürüyüş, 178. ııyıııanda ve
rUen haberi. blr1ll<te Kemal Fu· 
at'm açıklamasını,' yetkili ma
kamlar taraImdın derhal açılı 
kawşturulması gereken olgular 
olarak görmektedir. Sözü geçen 
olaylar Türklye'nlD bükümet 
makamlarma aRır bır bukuksal 
ıorumluluk yüklediRI gibi, ülke
mizin uluslararası ilişklleri, ba
ıtımsızIıRı ve blikümraDhR" 
ilericI dÜDye kamuoyu Ue ilişkI· 
leri bakımmden da vahim bir 
nlteUk taşanaktadır. Bu konu· 
da yettIU makamlarm tercih 
edeblleceııı bır sessizlik, olay· 
ları küllerne çabası, taşınan so
rumluluRu azaltmak şöyle dur· 
ıun daba da aRır\aştıracaklır. 
Blitlln bu nedenlerie YU RO· 
YUş, llÖ<ü geçen olayın aydın· 
hi. kavu,tunıbnumı, kendıııl
ne diişen çok ö ... mU bb: de· 
mokrathk ve Yjlrtaeverilk göre
vl ayınaktadır. 

Şmell, Hükümetin ve onun 
Başbakanımn en iwa .... "'da· 
reoınl bır açıklama yap!l\uıru 
bekllyonız. 

YURU·YOŞ 

Kemal Fuıt 
(KSH), tKYP), (KOP) 

Merkez Komite» üy.i 

ıine ciddiyetler aramak vakit alı
cıydı. Feyzio�lu hükümet içinde 
horlanınış, dedieine kulak asıl
mayan bir konuma itibnişti. 
Kaymakamlık yapmayı da onu
runa yediremeyince istifa etmiş
ti!.. Daha çok CHP çevrelerinin 
görüşünü yansıtan bu yak1aşun 
'u ,ekilde nOktalanıyordu: Nesli 
tükenıneee yüz tutan bir politi
kacı tipinin son temsilcilerinden 
biri de kayıp gitmişti!.. 

DOCU'YA YöNELEN 
FAŞ IST PROVOKASYON 

Partismin hüklilletten çeldl
me kararını açıklarken politika
da bunda böyle de "a,ııı uçlar 
dışı" çalışaclRınl belirten ve 
meclis çalışmalarIDda belki de 
bır ahşkanlık eseri çoRul takı· 
sıyla "sevtyell" bir muhalefet ve· 
receklerini söyleyen Feyzioeıu 
acaba ufukta bangl rüzgarı kok· 
luyordu?" 

ÇoRu ki ,inin katısına takı· 
lan başlıca sorulardan biri buy
du. 

Bu soruya bir kısım çevreler, 
" FeyzloRlu cumhurbaşkanheına 
oynuyor" ,ekImde yanıt veriyor
lardı. 

GÖNüLDEKI ASLANLAR 

Bır kumına göre, FeyzloAlu 
yakın bır gelecekte "genış taban· 
h" bır geıışmenln Ba,bakanlık 
sandalyesine oynuyordu. Bu ko
nuda UemUriilen hesapları göre, 

Kamran Inan önümüzdeki ay ya
�ı1acak olan AP kurultayında bii
yük olasıhkla Demirel'e yenik 
düşecek ve AP'den sökeceti yak· 
laşık 20·40 Isimli bır beyaz Ila· 
te ile memlekeıı "Içine düştiiAU. 
zor durumdan" kurtarmak ıçın 
bir"genlş tabanıı" hükümet inşa
Slna omuz tutacaktı. O inşaatta 
"aşırı uçlar dışı-Atattirkçü ' rolü 
de FeyzloAlu yüklenecektl. CHP 
nin içinde de, Eczacıbaşı hesa· 
bına göre "mülrlt", bazı " 501" 
gevezelere göre de "SOL sosyal 
demokrat" ya da "CHP 'nın sola 
açık" kanadından 20 mUletvekl· 
Imm devre dışı bU'lkllmasıyla 
ortaya güUük güllslanhk bır genl, 
taban çıkacaktı. FeyzloRlu'nun 
oynadıeı ileri sürülen alan da 
buydu! .. 

öte yanden CHP Genel Baş· 
kanl'nlOl partisinin küçük kurul· 
t.ayında yaptıeı uzun konuşmada 
bır kez dibe ortaya ÇıkllRı gibi 
burjuvazi GHP'ye görmek istedi· 
Ri yonca yapraelDl fazlasıyla bul
maktadır. 

Buna karşın burjuvazinin po
litik karar ve manevra alanları 
salt CHP aeırhkh iktidarla tek· 
düze olmamakta, bu doRtultuda 
dondurulmamaktadıı. 

DlIer sennaye partileriyle çe· 
şitlenen styasal tersanelerde çe
şitli manevra ve hedef tezgah la
rının oluşturulmasına da önem 
ve hız verilmektedir. 

Bunun ıon bir göstergesi de 
Do� Uzerine sahneye konan ay
nmcı ve provokatif politikaların 
yoRunlaşmasıdır. Bu konudaki 
tezgahların boyulu geçtleimIz 
hafta "HüITlyel"ln bır yayınıyla 
bl.raz daha gözler önüne seribnlş
tir. "Doeu bölüllÜyor" manşetiy
le bu tezgaha yenı bir ivme ka
unduma niyet ve kararlılıkları 
açıkça ortaya çıkmışbr. 

B� başka görüşe göre de, 
FeyzloRlu 'nun lstitasında böyle-
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Taoettin Hiçyılmaz: MESS'in çıbrl.mıu AP içbıde daha yuın
dan koUamak için koDan .. ",dı. 

AP'de ilk raund 

izmir'de 
Sermayenin 

formülleri 
kozlaşı'yor 

AP ızmir Kongresi 30 Eylül Cumartesi gürii yapılacak. 
Kongre tarihi yakınlaştıkça büyük sermayenin has partisi için
deki çekişme artıyor. AP'yi içerden ve dışardan destekleyen 
sermaye grupları arasındaki çekişme adaylar arasındaki çekiş
me biçiminde belirginleşiyor. 

"Esnaf adayı" olarak lanse edilmeye çalışılan Kemal Bay
sak'ın çekilmesiyle Iı Başkanlığı için adaylıklarını koyanların 
sayısı dörde indi. Şimdiki lı Başkanı Hayrettjn Yorganeıeğlu' 
nun yanısıra, eski il başkanlarından Halil Onalp ve Kemal Ser
daroğlu'da adaylıklarını koyduklarını açıkladılar. Oç aday da 
Demirel dışınde senel yönetim kurulunun tümüyle değişme
sinden yana olduklarını belirtiyorlar. Dördüncü aday ise şim
diki genel yönetim kurulundan yana görüooyor. 

Adaylardan, halen il başkanı olan, Hayrettin Yorganeıoğlu 
ızmir'in en büyük holdinglerinden Durmuş Yaşar Holdingin 
sahibi Selçuk Yaşar tarafından destekleniyor. MESS ızmir 
Bölge Temsilcisi Tacettin Hiçyılmaz'ın Yorgancıoğlu'na kar
şı çıkarak adaylığını koyması sermayenin arasındaki çekiş
melerin göstergelerinden birisi. 

Kamuran Inan'ın ızmir ayağı olduğu beı ... tilen Cemal Ter
can bugüne kadar " esnaf adayı" olarak lanse etmeye çalıştığı 
Kemal Baysak'ı destekliyordu. Baysak ve Serdaroğlu'nun Çı
kıŞları ise paralellik taşıyordu; her ikisi de MESS'e ve Durmu� 
Yaşar Holdinge karşı tavır almışlardı. Nitekim bir süre sonra 
Baysak adaylığını geri çekti ve Tercan eski Demokradardan ve 
milletvekillerinden Kemal Serdaroğlu'nu desteklediğini açıkla
dı. 

Kemal Serdaroğlu yaplıAı açıklamada MESS Bölge .. msilei· 
sini MHP 'nin adayı olmakla suçladı. MESS'in "MHP paralelin
deki bir burjuva teşkilatı" olduğunu ve giderek AP'yi de ge. 
çirme amacını taşıdığını söyledi. Selçuk Yaşar'm da servetini 
AP vasıtasryla oluşturduğunu ve ilerde Demirel'e de karşı çıka
cağını öne sürdü. 

Bu arada AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in girişim�
rini de gözardı etmemek gerekiyor. Demirel bütün bu çekipne
lerin üstesinden Halil Onılp'l üç yıllık bir aradan sonra tekrar lı 
Başkanı seçtirmekle gelebileceği ne inanmış görilooyor

: 
Halil 

Onalp'in kazanması aynı zamanda, ne tilr bir genel yönetım ku
rulu oIuştLl'ulmasl gerektiği konusunda da, Demirel için belirli 
açıklıklar getireceğe benziyor. lımir lı koogresi AP içinde ser
mayenin formünerinin kozlarını paylaşacağı bir ilk raund oIa-

, cak. 

Yakın bır geçmişte, Şemdinıı 
dolaylarında 7001er katliamına, 
Amerika'dan yenı dönen Metin 
Toker ile Cüneyt Arcayürek'l 
pıpuçlarının tozuyla sevkeden 
gazete, yerli ve yabancı emper
yallst·faşı.t odaklar .. 10bU\AI gö
revini ısrarlı bır propaganda 
bombardımanıyla sürdürmekte
dir. 

Faşizm, mevcut bUtün ekono
mik, politik, ıdeolojık kök, kıy' 
nak ve dayanaklarıyta aRını el.-

gunlaıbrmaRa çıbalamaktadır. 
Ve bu aşamada 1,5 yıl önce 

"Vı faşizmı ya CHP" almaşıeıy· 
la köşeye sıkışbnlmak istenen 
kiUelerin ufuklarının karartılma· 
sına, inançlarının ve umuUarının 
uçurumlanmasına yoRun bir 
baskıl'ta çalışılmaktadtr. 

Bu karanlıeı yaracak tek gü
cün ise işçi sınıfının politik örgü
tü önderlieinde turn emekçi kit· 
lelerin birl�inden geçti21 gerçf" 
ei alabildiRine farkediJmekt.dir, 
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Federal Alman Basınında MHP 

GESTAPO'DAN STRAUSS'A ! . .  
"Subay okulu mezunu ve 

hntürk hareketinin Fübreri olan 
Alparalan Türke, ile, kendi tutu
mundan ötürü. ,imdiye kadar iyi 
m,kilerimiz varolmu,tur." GES
TAPO'nun. Alman Dıti,leri Ba
kanlıluıa 9.10.1944 tarihinde 
yunuş olduRu bu satırlar. Al
manya'da yayuılanan, Avrupa' 
n.ın metal i,kolundaki en büyük 
sendikası olan IGM'nin 6 Eylül 
tarihli dergisinde (Zeituııi Der 
Indust:riegewerkschaft Metan) 
yer alıyor. Aynı dergide GESTA
PO tarafından dost ilan edilen 
Alparslan Türkeş ile ünlü Alman 
ıericisi Franz Josef Strauss ara
IU1da yapılnu, olan iörü,mele
rin ardındaki esrar perdelinin de 
kaldınldılı belirtiliyor. 

Jürgen Roth imzuı.yla yayın
lanan yazıda şöyle deniyor: "AJ
pan1an Türke, ve bir MHP dele
pıyonu 1978 yılı NİJan ayı so
nundan Mayıs ortalanna kadar 
bir haftayı aşan bir süre için AJ
manya'da kaldılar. A,aı salcı 
Türlderin Almanya'da bulunma-
1annın gerçek nedeni Alparslan 
Türkeş'in uzun zamandan beri 
h.,.,..nlık duyduııU FSJ (Hıris· 
tiyan Sosyal BitliRi) ile bir 
buluşma idi. 1 Mayıs 1978'de 
herşey hazırdı_ Kimsenin -bilgi 
ahibi olmaması için özen göste
rilen gizli bir buluşma oldu. Bu 
buluşmanın ardından iazetecile
rin ısrarlı sorulan üzerine 3 Ma
Y1l'ta bir açıklama yapan CSU 
(FS.rnin yalnızca Bavyera eyale
tinde bulunan &şırı uRcı parti
li) basın sözcüsii Roaenberg, 
'Stlauss'la Türke araaında yaJ
ımca bir bilgi alışveri,i olduA:u
DU' söyledi. Fakat 'konuşmanın 
içeriline ilişkin söylenecek hiç
bir şey bulunmuyordu.' Bugün, 
esu bum sözcüsünün o zaman 
yaptılı açıldamayı hahrlamak 
istemedili ve şunları söyledilti 
iörülüyor: 'Bildilim kadanyla 
bir göriişme yapılmadı.' Sözcü 

nemi içinde alan kapitaliltleş
me sürecine ralmen çözümle
nememi, olmaliı, &adece Türki
ye'de kapitalilt sistemin bir çö
zümsü.zlüA'\inü yanaatmıyor. Ay
nı zamanda Türkiye kapilaliz
minin politik ve anıfaa1 gü.;ler 
denıesine ilişkin &OrunlulDI 
dile rıetiriyor. 

Butün Türkiye'nin Doğu' 
.unda yüzbini aşkın ıöçebe ai
leli yatıyor. Beritan. Alikan, 
Duderan, Datuvan, Kandali, 
Soran, Gari&an, Mehmediyan, 
Ke,ımü, Oztürikan. Tayan, Zi
vikan, Keçan, Gıttan, Moııere
şan ve Davudyan .,iretlerinin 
adları ve ,öçebe y .... mları. 
ak aralıklarla kamuoyunun d. 
r\indemine airiyor. Topraksız
lık, öğrenim ve saalık olanak
larının yokluRu, kitilili iellf· 
tirme olanaklarının en ııeri dü
zeyde olma_, toprala ve belirli 
bir yerleşme yerine kavuşma 
talebi, ,öçebe topluluktannın 
ba,hea ya .. mw ıorunlarını 
olufturuyor. 

Göçebeılk ve göçerlik ili,ki
lerininsürekliiili, yine Türkiye 
büyükburjuvazilinin, Dotu ve 
Güneydolu Anadolu'da ege
menliAini türdüren büyük top
rak alaları ve feyhlerle bme,
mesine dayaruyor. TUrkiye bur
juvu.ili, egemeniiiini tüm ül
ke düzeyinde aRlamla,tınp 
y.yaınlattaabilmek Için, feo
dal toplum düzeninin kalmtııı 
en ıerici eiemen lU\ıfiuı ta.afi. 
ye etmek yerine onlarla birle,
me ve onlarm etemenURini ko-

ve CSU bu.luttnayı neden ya
lan1adıklanrun bilincindeler. 
Çünkü bu lörüşme hiç de yalnız
ca bir biı.i alışverlGi degildi." 

İkinci Dünya Savaşwn bit
medilini ilan edecek ve Sovyet
lere karşı bir cihat açılmuuu is
teyecek kadar fanatik bir ıerici 
olan StraU&5 ile Türkeş ve yarun
dakiler arasındaki görüşmenin 
yaklaşık 60 daldka aürdüRü belir
tiliyor. IGM dergiline göre Tür
keş'in yanında toplantıya katılan 
Murat Bayrak da görüşmenin 
çok samimi bir havada geçtiRini 
&Öyledl. IGM dergisi şunlan ya
zıyor: toplantıda "edinilen bilgi
lere göre Strausa. MHP politika
cılarına propaganda yoluyla gele
cekte MHP ve bozkurtlar için 
Federal Almanya'da unun bir 
pakolojik ortam yaratılmuı. ve 
aynca MHP'nin burada (Alman
ya'da) daha iyi görünme&ini sal
lamak için de, MHP'nin Avrupa' 
daki politik durumunun düzel
tilmeli yolunda yardımcı olma 
sözü verdi. Bavyera'da başlanıııç 
olacaktı. esU'nun ne ölçüde pa
rasal yardımda bulunacaRı. ise 
bilinmiyor. 

Ancak bilinen bir şey varsa, 
o da CSU sözcüQinün aşaRıdaki 
şu açıklamasa: 'Şüphesiz Türk 
partileri ve politik ö'rgütleriyle 
de ilişki içindeyiz. Bunlardan 
bizim politik görüşlerimizi pay
laşanlara da yardımda bulunu
yoruz." 

öte yandan gene aynı dergi
de faşistlerin başka para kay
naklanrun da bulunduRu öne 
sürülüyor: ". Türk faşistlerinin 
Fümeri parayı nereden buluyor? 
Bir MHP yönetim kurulu üyeli. 
gazetecilerle yaptlRı görüşmede 
yayınlanmaması koşuluyla şu' 
açıklamayı yaptı: "Parayı CIA' 
dan alıyoruz. " Bugüne kadar 
akıp duran bu kaynaklardan yal
nızca birisi. Bit dileri iı;e kaçak.-

ruma yolunu seçiyor. Göçebe
lik ve ıöçerlik ilişkilerinin sö
reklililti, feodal üst yapı kurum
larmın böylece yaşama olansiı 
bulmaJ1Da dayafuyor. 

Hayvnncılıkla eeçinen göçe
be aileleri, burjuvazi için önem
li bir sömlirü kaynaA'ı oluşturu
yor. Göçebe ailelerinin ürettili 
hayvan.sal ürünler. normal piya
sa fiyatlarının çok alt.uıda tüc
carlar taramdan satm alınabi
liyor. Göçebe aileleri, geniş ha
zine topraklarına el koymuf 
olan büyük toprak aRalarının 
toprak kiracıları olarak da bur· 
juvazi için önemli kazanç kay
numuıdan birini oluşturuyor. 
Göçebe ailelein hayvanları için 
oUak bulunma" da, otlaklaı 
için peşin ödeme talep eden fa
izei ve tetecilere aşırı kArlar 
elde etme olanslını veriyor 

Göçebe ailelerin sorunları, 
burada bitmiyor. Göçebe reiı
lerinin büyük sermayedarlarla 
ve büyük toprak aa.hipleriyle 
birleşip bütünleşmesi, ııöçebe 
aileleri üzerindeki doRrudan 
8Ömüriiyü birkaç kat daha artı
rıyor. Göçebe ailelerin duru
munun olduau pbi devam eL
mesini saA:1ayan iöçebe reiale
ri, kendilerine .unulan köfk,
lerle, lataylarla, burjuvaziye 

... yaptıkları bu hizmetin kar,ılı
Rını alıyorlar. 

Göçebe aileleri üzerindeki 
ekonomik toplumaal baskı me
kanizmalarmdan belld daha da 
önemIW, bu topluluklaruı, bur
JuvazinJn ve burjuva iktidarları-

çıbk ; özeıukle afyon, silah ve si
gara kaÇakÇılığı. Ve nihayet Tür
ket ve komandolan Türkiye'de 
reformlardan korkan seanaye
darlar tarafından finanse edili
yorlar. Bunlardan birisi daha ön
ce sözü edilen, Strau.w ile yapı
lan görüşmeye katılan Murat 
Bayrak. Bir diğeri ise Tercüman 
gazetesinin sahibi Kemal Ilıcak. 
Kardeşi Sehal Ilıcak Frankfurt 
yakınındaki Zeppelinheim'da ba
sılan Tercüman'm Avrupa baskı
&lru yönetiyor." 

MHP'vI KIMLER 
DESTEKLIVOR? 

Almanya'da yaymlanmakta 
olan Süddeutache Zeitung adlı 
bir iünlük gazetenin 4 Temmuz 
tarihli sayısında ise MHP'nin 
yurt dışındw faaliyetleri anla
tılııken Tercüman Gazetesi tara
fından desteklendiRi belirtiliyor: 
"Frankfurtta b .. �an 40.000 
tirajh saA:cl Tercüman gazetesi de 
MHP tarafını tutmuştur ve tut
maktadır. Sütunlarında MHP'ye 
bol bol yer vennekte, başan ve 
girişimlerini tüm ayrmtllan ile 
yayınlamaktadır. örneğin Aralık 
1975'de Köln'de yapılan MHP 
Avrupa toplantısından ateşli bir 
biçimde sözetmiş ve MHP der
neklerinin başarılı ÇalıŞmaları 
gerçekleştirmRini yazmıştır. 
Şimm de kendilerini Alman ka
muoyuna tanıtmaya başlamak is
tediklerini belirtmektedir." 

lG Metal Dergisinin bildirdi
gine göre "Türk faşistlerinin şef
leri-ideologları aynı zamanda 
Tercüman gazetesinde çalışmak
tadırlar. Tercüman'ın Avrupa 
b&.&kısı, yalnızca Almanya'da 
5000'i aşkın üyesi bulunan MHP' 
nin yurt dışı örgütlerini açıkça 
rı"ıdeklemektedir. örneAin Heil-

bron muhabiri Güney Almanya 
bölgelinde MHP'nin sorumlu yö
netmenidir." 

Gene aynı dergi tamfından 
Münih'te bulunan MHP sorumlu
su Huan Oraltay'ın "CIA Rad
yosu 'Radio Liberty'nin memu
ru" olduğu öne .iirülüyor: Bu 
ikisi "iki Radio Liberty memuru
nun ifadesine göre 'tatarlara' ya
pılan yayınlar bölümünde de
vamlı olarak 'yahum aleyhtarı ve 
faşist kı,ktrtma propagandası'ru 
sürdürmektedir." Derginin aktar
mRına göre hemen hemen her yıl 
Alparslan Türkeş Hasan Oraltay' 
m, Volpini Caddesi 30 numarada
ki evini ziyaret etmektedir. Bu 
kişi ile görüşmeye gelenler ise 
kendilerini tanıtmak için Tercü
man Gazetesi redaktörü DoRan 
Pürsü'nün adını vermektedirler. 

VE SAlDıRılAR ... 

Faşist sürülerin saldırılan ko
nwunda Süddeut&che Zeitung 
Gazetesi şu örnekleri veriyor: 
"DüS&eldorf Hilden'den Ali İh
san özseydar, yataRınm üzerinde 
asılı halen başbakan olan Sosyal 
Demokrat B. Ecevit'in resmini 
inmnnemesi üzerine, MHP mili
tanı Nizamettin Alas tarafmdan 
bıcaklanm.ıştır ... Duisburg'da 
(Milliyet) gazetesi okumaya 
dalmış bir Türk bozkurtlann sal
dırısına uRrarnış ye tartakian
mıştır . Sol bir işçi derneRin ko
rosunda Ça..lıştığı için de 18 ya
şındaki Hüseyin Mukara dayak 
yemiştir. Yine Münster'de işçi ve 
öğrenci derneA:inde ÇalıştlA"1 için 
bir kişi tehdit edilmiş, bir daha 
oraya gitmesi durumunda öldü
rüleceA:i söylenmiştir ... Remsc
heid'da işçilerin sendikalardan 
çıkması için bukı ve tehditler 
uygulanıTuştır. Rüsselheim'daki 
işçi demeRı de yine bunlar tara
fından basılmış ve tahrip edil-

Göçmen aJlelere yönelik baskılar çe�tli... 

yetmiyormuş aibi, bu emekçi 
toplulukları, Btkeri tatbikatla
rın da konulU yapılıyor. Kaduı, 
erkek, yaşlı . çocuk olmak üze
re göçer toplulukları bu tür tat
bikatların ekseni olarak aeçili
yor. Bir göçebe köyünün 300 
saniye içinde yerle bir edilme
si, bir &.&keri tatbikatm bqarı 
aö.tereesi gibi ilan edilebiliyor. 

Göçebe yaşam biçimi ve bu 
yaşa!n biçiminin üzerine kuru
lan ekonomik ve toplumaal bu
kı uYlUlamalarl, DoRu'lu emek
çi halkın kaderi deRUdir. '!Um 
bunlar, bir yandan emperya
lizmle içiçe ieÇmiŞ yerli bü
yük burjuvazinin, diRer yan
dan da onun en rıeri toplumsal 
ilişkileri sürdÜlen ortaçaR ka
lıntısa eıemen iÜçlerle kurdu
Ru ItUtakm ürünüdür. Bu ya
,am biçiminden ve Dolu'lu 
emekçi kitlelere yönelik tüm 
badıılardan kurtulutun yolu, 

nın Dotu 'ya yönelik baskıcı, 
ayrımcı ve ırkçı uYa:ulamalarl
nın aracı ve hedefi olmalarıdır. 
Otlak ve toprak için birbirleri
ne düşürülmeye çalı,ılan göçer
ler, bu durum bahane edilerek 
insanlık dışı unulamalar uy
(Un iörülrnektedir. KaçuÇI 
arama bahanesiyle yöneltilen 
bulu1ar da öncelikle göçerleri 
hedef almaktadır. öte yandan, 
iöçer toplulukları, diRer emek
çi kitlelere "yabani ve daR insa
nı" olarak hedef gösterilerek, 
fa,izme ve faşist ideolojiye ırk
çılıaa kitle tabaru yaratılmaya 
çalı�ılmaktadır . 

ıtte burjuvazi ve onun orta- . 
Rı toprak �aJarl tarafından iö
çerlere çizilen bu ya .. m biçimi 
bütün Türkiye emekçilerinin 
i,çi "nıtının önderlilinde, 
baRımaızlık, demokrati, soaya
Iizm mücadelesindeki birliRi
nin kurulmaandan geçmekte
dir. 

miştir. Hatta öldürmekten ye 
öldürmeye teşebbüsten bile çe
kinmemektedirler. Hamburg ya
kınındaki Norclerstedl'de sendi· 
kalı Neşet Daniş sendika üyesi 
arkadaşları ile yeni seçimlerde 
işçi dernetinin yönetimine gel
meye ça1ışllR'lndan- bozkurtlar 
tarafından öldünilmüşttir." LG 
Metal Dergisi bu örneklere yeni' 
lerini ekliyor: Derginin aktardı
Cma göre: " WDR'de (Federal 
Alman Radyosu) çalışan bir ka
dın redaktör şun1an söylüyor: 
'Eleştirili her yayının arkasından 
Ilozkurtlann ôlüm tehditleri ge
liyor. 'BerUn'de solcu tanınan bir 
Türk'ün çocuR'unu kaçırmakla 
tehdit ettiler. Sosyal demokrat 
örgütlerin bildirilerini daR'ltanlan 
dövüyorlar. Hagen şehrinde 'boz
kurtlar' açıkça cinayet işlemeye 
ça1ışıyorlar;  'dönekleri bize 
bildirir., biz onlarla hesaplaşırız' 
diyorlar." 

Federal Alman basınında 
MHP'ye yardımcı olanların bu 
kadarla kalmadığı belirtiliyor. 
Süddeutsche Zeitung, Jıirgen 
Roth tarafından öne sürülen bir 
iddiayı yineliyor. Frankfurt'ta 
geçmişte düzenlenen bir yürüyü
şü organize edenlerin arasında 
Frankfurt konsolosluğu çalış 
ma ateşesinin bulunduCunu, r\e
şet Daniş'in öldiırüldü�ü olayda 
Hamburg Başkonsolosluğu ça
lışma ateşisinin 'Vurun, Alla
hını seven komünistıere vursun" 
diyerek kışkırtıcıllk yaptığını 
söylüyor. "Konsolosluk binası 
önünde, MHP'ye karşı bildiri da
Rıtan iki öA"renci yaklaşık 6-7 
konsolosluk mevıuru tarafından 
zorla içeri sokulmuş, dayak atıl
mış ve yaralanmışlardlt." diye
rek Essen'deki Türk Konsoloslu
ğunun da olaylara karıştığını 
öne sürüyor_ 

Federal Alman basmının ak
tardığı birçok olay Almanya'da 
çalışanlar ye Türkiye için mec
hul deA'il. Ancak bu saldırılann 
ve cinayetlerin üZf'nne E('evit 
Hiikümeti tarafınd�H ytirunmüş 
de detil. örneCin Neoşct Oanif 
in ölüm olayı hil� a}dınlatıl
madı ve katiller ortaya �ıkarıl
madı. MHP'ye yardımcı olan, 
birçok saIdın olayına karıştık
Ian gerek Federal Alman bası
nında yer abnış olan. gerekse 
Türkiye'li işçiler tarafından de
falarca yinelenen konsolosluk 
memurlan hakkında bugüne 
kadar ne işlem yapıldı? ııHP' 
nin yurt dışındaki ilişkileri ne 
oranda ortaya çıkarıldı? Du ko
nuda LG Metal Dergisinin yazan 
Jurien Roth şunları söylüyor: 
"FJS ne istiyor? Onun Anupa' 
da 'sosyalist ye komünistlere' 
karşı bir sağ cephe kumıak is
tedi�i kesir.likle söylenebilir. Ve 
O'na göre, bu amaç için her or
tak mübahtır. Bu savaşın başan' 
$1 Tlirkeş ye dostlalına karşı mü
cadelenin zamanında yapılması
na ba�lıdır. Türkiye'de bu yılın 
bnşındanberi yönetimde olan 
sos}'nl demokrat milent Ecevit 
hükümeti · çok yumuşak \'e kor
karak - bu n\ucadelaye haşladı. 
llu nedenle Türkeş ye 'bozkurt
ları' yabancı iılkelerde Vf' ıızel
likle tarihte ve gtinümuzde ben
zerlerinin buiunduCu Fedl'ral 
Almanya'da destek arıyorlnr. Bu
nu önlemek gerekiyor." Jurgen 
Roth'un sözlerine katılmamak 
olanaksız . 

Son olarak da şunları sonnak 
gerekiyor: GESTAPO ile Alpars· 
lan Türkeş arasında ynroldut:u 
öne sürülen " iyi iliş"iler" neler
dir? Tiırkeş'in "ilişkilerdl'n" ken
disi için önemli deneyimler kıt· 
zandlQ:ınl Türkiye'de olanlıır 
ortaya koymuyor mu? 
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Federal Alman Basınında MHP 

GESTAPO'DAN STRAUSS'A ! . .  
"Subay okulu mezunu ve 

Pantürk hareketinin Führeri olan 
Alpara1an TUrkef ile, kendi tutu
mundan ötürü, ,imdiye kadar iyi 
ilişkilerimiz varolmuştur." GES
TAPO'nun, Alman Dışişleri Ba
bn.lılına 9 .10_1944 tarihinde 
yazrruş oldutu bu satırlar, Al
manya'da yayınlanan. Avrupa' 
nın metal işkolundaki en büyük 
sendikası oları IGM'nin 6 Eylül 
tarihli dergisinde (Zeitung Der 
lndustriegewerkschaft MetaU) 
yer alıyor. Aynı dergide GESTA
PO tarafından dost ilan edilen 
Alparslan Türkeş ile ünlü Alman 
ıericisi Franz JoseC Strauss ara
amda yapılmı, olan lörüşmele
rin ardındaki esrar perdesinin de 
kaldınIdıR> belirtlllyor. 

Jürgen Rotb imzasıyla yayın
lanan yazıda şöyle deniyor: "Al
parsla.n Türke, ve bir MHP dele
gasyonu 1978 yılı Nisan ayı so
nundan Mayıs ortalarına kadar 
bir haftayı aşan bir süre için Al
manya'da kaldılar. Aşırı ... Icı 
Türklerin Almanya'da bulunma
larının gerçek nedeni Alparalan 
Türkeş'in uzun zamandan beri 
hayranlık duydu tu FSJ (Hım· 
tiyan Sosyal Birliti) ile bir 
buluşma idi. 1 Mayıs 1978'de 
herşey bazırdı. Kimsenin -bilgi 
ahibi olmaması için özen göste
rilen gizli bir buluşma oldu. Bu 
buluşmanın ardından gazetecile
rin ısrarb sorulan üzerine 3 Ma
yıı'ta bir açıklama yapan CSU 
(FSJ'nin yalruzca Bavyera eyale
tinde bulunan aşırı salcı parti
li) basın sözcüsü Rosenberg, 
'Straua'la Türke al"&llDda yal
nı.zca bir bilgi alışverişi olduAu
nu' söyledi. Fakat 'konuşmanın 
içeriA'ine ili,kin söylenecek. hiç
bir şey bulunmuyordu.' Bugün, 
CBU baan sözcÜlÜnün o zaman 
yaptıtı açıklamayı batırlamak 
istemediti ve şunları söyledilti 
lörü6iyor: 'BildiRim kadarıyla 
bir görüşme yapılmadı.' Sözcü 

nemi içinde alan kapitalistleş
me sürecine raA:men çözümle
nememi, olması, sadece Türki
ye'de kapitalist sistemin bir çö
zümlÜZlüR\inü yan.lltmıyor. Ay
nı zamanda Türkiye kapitaliz
minin politik ve aruCw aü.;ler 
denıesine ilişkin $Orunlarını 
dile aetiriyor. 

.' 

Buıün Türkiye'nin DoAu' 
.unda yüzbini aşkııı ıöçebe ai· 
lea ya,ıyor. Beritan, Alikan, 
Duderan, Datuvan, Kandali, 
Soran, Gariaan, Mebmediyan, 
Ke"Üıü, Oztürikan, Tayan, Zi
vikan, Keçan, Gıttan, Moeere
... n ve Dıvudyan aşiretlerinin 
adları ve ıöçebe yatamları, 
ak aralıklarla kamuoyunun da 
I'Ündemine ibiyor. ToprakBIz
lık, <ilrenim ve satlık olanak
larının yokluRu. kı,ilili ıellf
tirme ola.naklarının en ıeri dü
zeyde olması, toprata ve belirli 
bir yerleşme yerine kavuljma 
talebi, ıöçebe topluluklarının 
ba,lıca y.tamw sorunlarmı 
olu,turuyor. 

Göçebelik ve göçerlik ilifki· 
leriniOlüreklllili, yine Türkiye 
büyükburjuvazisinin, Dotu ve 
Güneydotu Anadolu'da ege
menlilini sürdüren büyük top
rak ataları ve teyhlerle birle,
mesine dayanıyor. Türkiye bur' 
juv:ı..z.iııi, egcıımenlilini tüm ül
ke düzeyinde -aıamıattınp 
yayeınlattırıbilmek için, Ceo
dal toplum düzeninin kalıntıa 
en ıerlci eıemen ıantfiarı tasfi
ye etmek yerine onlarla blrlet
me ve onların etemenlilini ko-

ve CSU bulu,mayı neden ya
lanladıldanrun bilincindeler. 
Çünkü bu "örüşme hiç de yalnız
ca bir biJıi a.lı.şverişi deRiidi." 

Wno Dünya Savaşının bit
mediRini ilan edecek ve Sovyet-
1ere karşı bir cihat açılmaauu Is
teyecek kadar Canatik bir gerici 
olan Strauaa Ue Türke, ve yanın
dakiler a.ruındaki görüşmenin 
yaklaşık 60 dakika sürdüJü belir
tiliyor. IGM dergisine göre Tür· 
keş'in yarunda toplantıya katılan 
Murat Bayrak da görüşmenin 
çok samimi bir havada geçtiltini 
söyıedi_ IGM dergisi şunlan ya
zıyor: toplantıda "edinilen bitgi
lere göre St1"&U58, MHP politika· 
cılenna propaganda yoluyla gele
cekte MHP ve bozkurtbu' için 

. Federal Almanya'da uyıun bir 
psikolojik ortam yaratılmasa ve 
ayrıca MHP'nin burada (Alman
ya'da) daha iyi görünmeıini sat
lamak için de, MHP'nin Avrupa' 
daki politik durumunun düzel
tilmesi yolunda yardımcı olma 
sözü verdi. Bavyera'da başla.ngıç 
olacaktı. esU'nun ne ölçüde pa
ra.sal yardımda bulunaca�ı ise 
bilinmiyor. 

Ancak bilinen bir şey varsa, 
o da CBU sözcüsünün aşaRıdaki 
şu açıklaması: ' Şüphesiz Türk 
partileri ve politik ö·ıgüUeriyle 
de ilişki içindeyiz_ Bunlardan 
bizim politik görüşlerimizi pay
laşanlara da yardımda bulunu
yoruz." 

öte yandan eene aynı dergi
de Caşistlerin başka para kay
naklanrun da bulundulu öne 
süriilüyor: ". Türk Caşistlerinin 
Führeri parayı nereden buluyor? 
Bir MHP yönetim kurulu üyesi 
gazetecilerle yaptıtı görüşmede 
yayınlanmaması koşuluyla şu' 
açıklamayı yaptı: "Parayı CIA' 
dan alıyoruz. ii Bugüne kadar 
akıp duran bu kaynaklardan yal
nızca biriıi. Bir diReri ise kaç ak-

ruma yolunu seçiyor. Göçebe
lik ve ıöçerlik mfkilerinin .ü
reklilili, feodal üst yaPı kurum
larlIlm böylece yaşama olanalı 
bulmasına dayaruyor. 

Hayvııncılıkla geçinen göçe
be aileleri, burjuvazi için önem
li bir sömürü kaynalı oluşturu
yor. Göçebe ailelerinin ürettiRi 
hayvansal ürünler, normal piya-
18 fiyatlarmın çok albnda tüc
carlar taraından satm almobi
!iyor. Göçebe aileleri, eenilj ha
zine topraklarına el koymuş 
olan büyük toprak aRalarıııın 
toprak kiracıları olarak da bur
ju-vazi için önemli kazanç kay
naklarından birini oluljturuyor. 
Göçebe ailelein hayvanları için 
otlak bulunması da, otlaklar 
için peşin ödeme talep eden ta
izci ve teteeilere aşırı kl\rlaı
elde etme olanaRını veriyor 

Göçebe ailelerin sorunları, 
burada bitmiyor. Göçebe reiı' 
lerinin büyük sermayedarlarla 
ve büyük toprak sahipleriyle 
birletip bütünle,mesi,  göçebe 
aileleri üzerindeki dolrudan 
IÖmürüyü birkaç kat daha aru.
rıyor. Göçebe ailelerin duru
munun olduau pbi devam et
mesini saRlayan eöçebe re1sle
ri, kendilerine .unulan köfk
lerle. &araylarla, burjuvaziye 

\. yaptlkları bu hizmetin kartılı
Rmı alıyorlar. 

Göçebe aileleri üzerindeki 
ekonomik toplumsal baskı me
kanizmalarından belki daha da 
önemlW, bu toplulukların, bur
juvazinJn ve burjuva iktidarları-

çılık; özellikle aCyon, silah ve si
gara kaÇakÇılıltı. Ve nihayet Tür
keş ve komandolan Türkiye'de 
reformbu'dan korkan sennaye
darlar tarafından finanse edili
yorlar . Bunlardan birisi daha ön
ce sözü edilen, Strau,W ile yapı
lan görüşmeye katılan Murat 
Bayrak_ Bir diReri ise Tercüman 
gazetesinin sahibi Kemal IlıcBk.. 
Kardeşi Sehal Ilıcak Frankfurt 
yakırundaki Zeppelinheim'da ba
sılan Terciiman'ın Avrupa baakı' 
6LIU yönetiyor." 

MHP 'vi KIMLER 
DESTEKLIVOR? 

Almanya'da yayınlanmakta 
olan Süddeutsche Zeitung adlı 
bir günlük gazetenin 4 Temmuz 
tarihli sayısında ise MHP'nin 
yurt dışındaki Caaliyetleri anla
tllırken Tercüman Gazetesi tara
fından desteklendiA'i belirtiliyor: 
"Franldurtta basllan 40.000 
tirajlı saRcl Tercüman gazetesi de 
MHP taraCınl tutmuştur ve tut
maktadır. Sütunlarında MHP'ye 
bol bol yer vennekte, başan ve 
girişimlerini tüm ayrıntılan ile 
yaymlamaktadır. örneA'in Aralık 
1975'de Köln'de yapılan MHP 
Avropa toplantısından ateşli bir 
biçimde sözetmiş ve MHP der
neklerinin başarılı çalışmaları 
gerçekleştirdiltini yazmıştır. 
Şimdi de kendilerini Alman ka
muoyuna tanıtmaya başlamak is
tediklerini belirtmektedir." 

LG Metal Dergisinin bildirdi
Aine göre "Türk Caşistlerinin şeC
leri-ideologları aynı zamanda 
Tercüman gazetesinde çalışmak
tadırbu'. Tercüman'ın AVTUpa 
baskısı, yalnızca Almanya'da 
6000'i aşkın üyesi bulunan MHP' 
nin yurt dışı örgütlerini açıkça 
tt�ıd:eklemektectir. örneıtin HeU-

bron muhabiri Güney Almanya 
böleesinde MHP'run sorumlu yö
netmenidir.' 

, 

Gene ayru dergi tarafından 
Münih'te bulunan MHP sorumlu
su Haaan Oraltay'm "CIA Rad
yosu 'Radio Liberty'nin memu
ru" olduRu öne sürülüyor: Bu 
ikisi "iki Radio Liberty memuru
nun iCadesine göre 'tatarlara' ya
pılan yayınlar bölümünde de
vamlı olarak 'yahudi aleyhtarı ve 
Caşist kışkırtma propaıandalA 'ru 
sürdürmektedir." Derginin aktar
dıRına göre hemen hemen her yıl 
Alparslan Türkeş Hasan Oraltay' 
ını Volpini Caddesi 30 numarada
ki evini ziyaret etmektedir. Bu 
kişi ile görüşmeye gelenler ise 
kendilerini tanıtmBk. için Tercü
man Gazetesi redaktörü DoRan 
Pünü'nün adıru vermektedirler. 

VE SALDıRıLAR ... 

Faşist sürülerin saldırılan ko
nusunda Süddeutsche Zeitung 
Gazetesi şu örnekleri veriyor: 
"Düs&eldorf Hilden'den Ali İh
san özseydar, yataRının üzerinde 
asılı halen başbakan olan Sosyal 
Demokrat B. Ecevit'in resmini 
indirmemesi üzerine, MHP mili
taru Nizamettin Alas tarafından 
bıcak1anmıştır ... Duisburg'da 
(Milliyet) gazetesi okumaya 
dalmış bir Türk bozkurtlann sal
dUlSına u�ramış ve tartaklan
mıştır . Sol bir işçi derneltin ko
rosunda Çalıştı�:ı için de 18 ya
şındaki Hüseyin Mazkara dayak 
yemiştir. Yine Münster'de işçi ve 
ö�renci demetinde çalışb�ı için 
bir kişi tehdit edilmiş, bir daha 
oraya gitmesi durumunda öldü· 
rüleceRi söylenmiştir ... Remsc
heid'da işçilerin sendikalardan 
çıkması için baskı ve tehditler 
uygu1anıiııştır. Rüsselheim'dw 
işçi demeiti de yine bu:-ılar tara
fından basılmış ve tahrip edil-

Göçmen ailelere yönelik bukılar çetiUi ... 

yetmiyormuş pbi, bu emekçi 
toplulukları, askeri tatbikatı.· 
rili da konusu yapılıyor. Kadın, 
erkek, yaşlı, çocuk olmak üze
re göçer toplulukları bu tür tat
bikatların ekseni olarak seçili
yor. Bir göçebe köyünün 300 
saniye içinde yerle bir edilme
si, bir &akeri tatbikatm b8.f&r1 
ıöstergesi gibi ilan edilebiliyor. 

Göçebe yaşam biçimi ve bu 
yalj&!n biçiminin üzerine kuru
lan ekonomik ve toplumsal bu
kı uyaulamaları, Dolu'lu emek
çi halkın kaderi delildir. Tüm 
bunlar, bir yandan emperya
lizmle Içiçe ıeçmiş yerlı bü
yük burjuvazinln, diaer yan
dan da onun en ıı:eri toplumsal 
ilişkileri .ürdüren ortaçal ka· 
lıntl.8l eıemen eüçlerle kurdu
Ru ittitakın ürünüdür. Bu ya
,am biçimlnden ve DoRu'lu 
emekçi kitlelere yönelik tüm 
bukılardan kurtuıu,un yolu, 

nın Dotu'ya yönelik baskıcı, 
ayrımcı ve ııkçı uyeulamaları
nın aracı ve hedefi olmalarıdır. 
Otlak ve toprak için birbirleri
ne düşürülmeye çalışılan göçer
ler , bu durum bahane edilerek 
insanlık dışı uyııuJamala.r uy
run ıörülmektedir. KaÇakÇI 
arama bahanesiyle yöneltilen 
baskılar da öncelikle aöc;erleri 
hedet almaktadır. öte yandan, 
löçer toplulukları, diRer emek· 
çi kitlelere "yabani ve dal insa
nı" olarak hedel gö.terilerek, 
Caşizme ve la,iıt ideolojiye ırk
çıltla kitle tabaru yaratılmaya 
çalışılmaktadıı . 

Işte burjuvazi ve onun orta- . 
Rı  toprak aAaJarl tarafından lö
çeriere çizilen bu ya",m biçimi 
bütün Türkiye emekçilerinin 
i,çi &ınılmın önderlilinde, 
baRlm.lızlık, demokrasi, sosya
lizm mücadelesindeki biriiRi
nin kurulma.ndan geçmekte· 
dir. 

miştir. Hatta öldürmekten ve 
öldürmeye teşebbüsten bile çe
kinmemektedirler. Hamburg ya
kınındaki Norclerstedt'de sendi
kalı Neşet Daniş sendika üyesi 
arkadaşları ile yeni seçimlerde 
işçi dern�inin yönetimine gel
meye çalıştlA'ından- bozkurtlar 
tarafından öldüriilmuştur." LG 
Metal Dergisi bu örneklere yeni
lerini ekliyor: Derginin aktardı
A'ına göre: " WDR'de (Federal 
Alman Radyosu) çalışan bir ka
dın redaktör şunlan söylüyor: 
'Eleştirili her yayının arkasından 
Bozkurtlann Ölüm tehditleri ge
liyor. 'Berlin'de solcu tanınan bir 
Türk'ün çocuA'unu kaçırmakla 
tehdit ettiler. Sosyal demokrat 
örgütlerin bildirilerini da�ıtanlan 
dövüyorlar_ Hagen şehrinde 'boz
kurtlar' açıkça cinayet işlemeye 
çalışıyorlar; 'dönekleri bize 
bildirln, biz onlarla hesaplaşuız' 
diyorlar." 

Federal Alman basınında 
MHP'ye yardımcı olanların bu 
kadarla kalmadıA'ı belirtiliyor. 
Süddeutache Zeitung, Jt.i.rgen 
Roth tarafından öne sürülen bir 
iddiayı yineliyor. Frankfurt'ta 
geçmişte düzen'ienen bir yürüyü
şü organize edenlerin arasında 
Frankfurt konsoloslufı:u çalış 
ma ateşesinin bulunduRunu, l'\e
şet Daniş'in öldi.ırüldüğ:ü olayda 
Hamburg Başkonsoloslu�u ça
lışma ateşisinin 'Vurun, Alla
hını seven komünistıere vunun" 
diyerek kışkırtıcılık yaptlA'lnı 
söylüyor. "Konsolosluk binas 
önünde, MHP'ye karşı bildiri da
�ıtan iki ölrenci yaklaşık 6-7 
konsolosluk mevıuru tarafından 
zorla içeri sokulmuş, dayak atıl
mış ve yara1anmışlardır." diye
rek Essen'deki Türk Konsoloslu
Runu!') da olaylara karışh�ını 
öne sürüyor. 

Federal Alman basınının ak
tardıAı birçok olay Atmanya'da 
çalışanlar ve Türkiye için mec
hul detil. Ancak bu saldııılann 
ve cinayetlerin üzt"rine E<.'evit 
Hiikümeti taraftndı:ı.n yuriinmüş 
de detil. örneA'in :-lt"Şel Daniş' 
in ölüm olayı hala aıO dınlatıl
madı ve katiller ortaya çıkarıI
madı. MHP'ye yardımcı olan, 
birçok saId ın olayına karıştık' 
lan gerek Federal Alman bası
nmda yer almış olan, gerekse 
Türkiye'li işçiler tarafından de· 
falarca yinelenen konsolosluk 
memurları hakkında bugüne 
kadar ne işlem yapıldı? �IHP' 
nin yurt dışındaki ilişkileri ne 
oranda ortaya çıkarıldı? Bu ko
nuda lG Metal Dergisinin yazarı 
Jurgen Roth şunları soylüyor: 
"FJS ne istiyor? Onun Anupa' 
da 'sosyalist ve komünistlere' 
karşı bir saR cephe kum'lık is
tedi�i kesinlikle söylenebilir. Ve 
O'na göre, bu amaç için her or
tak mübahtır. Bu savaşın başarı
sı TIirkeış ve dostlatına karşı mü
cadelenin zamanında yapılması
na ba�lıdır. Türkiye'de bu yılın 
bnşındanberi yönetirnde otan 
sosyal demokrat Bment E('evl t  
hükümeti - çok yumuşak ve kor
karak - bu mücadeleye haşladı. 
Bıı nedenle Tiirkeş ve 'bozkurt
ları' yabancı ulkelerde ,'f' l1zel
likle tarihte ve gunuımılode ben· 
zerlerinin buiunduCu Fedt'ral 
Alınanya'da destek arıyorlar. Bu
nu önlemek gerekiyor." Jurgen 
Roth'un ıözlerine katılmamak 
olanaksız. 

Son olarak da şunları sonnak 
gerekiyor: CESTAPO ile Alpau
ıan Türkeş arasında varolduı::u 
öne sürülen "ilo' i ilişkiler" neler
dir? Tw-keş'in "ilişkilerden" ken
diıi için ünemli deneyiııılı'r ka
zandıltını Turkiye'de olanlar 
orlaya koymuyor mu? 
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TAR ıK  ZiYA EKiNCi 

14 Eylül Perşembe günü Hakkarl'nln 
Yüksekova yöresinde hava kuvvetlerinin 
desteli ile jandarma komandotarının bir 
tatbikatı yapıldı. Yüksek kademeden il· 
gililerin gözetiminde yapılan bu tatbikat 
basına açlk olarak clvar köy ve ilçeler
den toplanan yöre halkının izlemesini 
sa�lıyacak biçimde sürdürülmüştür. 

&sma yansıyan şekli ile, kadın, ço
cuk. ihtiyar ve gençleriyle bir yerleşme 
bölgesinde bulunan DoRuıu yurttaşları
mm" bir kesimi temsilidüşman kuvvet
leri olarak gösterilmiş ve bu hal'"ın top. 
tan imhasını öngören askeri bir tatbikat 
yapdmışbr. OgilUerln deyimi ile '\içyüz 
saniye içinde, günlük yaşammı sürdüren 
bu vatandaşlar hava kuvvetlerinin bom
bardırnamndan sonra komandolarm sal, 
dıns. ile tümden imha edilmiş ve tatbi· 
katın başarı ile sonuçlandı�ı" açıklan
mıştır. 

Dünyanın her walında i ordularm 
savaş hazırlıRı için, genellikle savunma 
amacı lle askeri tdbikatlar yaptıkları 
bilbımektedir. Bu tatbikatlar ülkenin ko
numuna göre varsayılan olası dış düş
man kuvvetlere karŞı yapılır. Bunların 
basma kısmen açık olarak yapılmasına 
karşın detaylan genellikle gizli tutulur. 
Hele tatbikabn yıpddıeı bölgedeki yöre 
halkının tatbikab izlemek için toplandı
Rı hiç görülmemiştir. Yine dünyada as
keri tatbikatlarm ülke içinde, o ülke hal
kının bir kesimini, düşman göstererek, 
hedef alacak bir biçimde yapıletslmı "en 
azından kamuoyuna açık biçimde" gös· 
teren tek bir örnek yoktur. 

"ça.lış1ar-78" jandarma tatbikatı ve 
ondan önce aynı böleede yapılan ben
zer nltellkIi takbikaUar son derece an
lambdır. Bu tatbikaUar bır yönü ile 
Dotu 'da ya,ıyan yurttaşlarımlZl ülke 
bütün1üAüne karşı düşmanca emellere 
sahip bir topluluk olarak gösterirken, 
diler yandan bu vatandaşlarımızı tehdit 
,-e bpkı albnda tulmayı amaçlamakta
dır. 

Hukukun üsWntüeüne dayalı, insan 
hak \"! özıürlüklerinl temel alan bir 
anayasal düzende toplumu oluşturan 
insanların bir kısmını düşmanca. emel· 
lere sahıpmiş dbi gönnek ve göster· 
rnek bölücü ve ayırıcı bir politikanın 
ürünüdür. 

BURJUVAZININ "BöLUCULU(;U" 
öZELLIKLE BUNALıM 

Döl"EMINDE YO(;UNLAşıYOR 

Gerçekten Türkıyede burjuvazi her 
zaman bölücü olmuşrur. Emperyalizme 
balırnh geri ve çarpık Türkiye kapitaliz
minin alır bunalım dönemlerinde bölü
cülük politikası daha bel�gin bır hal il' 
maktadır. Bölücü tutumunda burjuvazi 
iki yüzlü ve riyakardır. Kendi bölücü 
politikasını i,?zlemek için işçi sınıfı 
hareketini ve eeniş halk yılmlarının 
demokratik özlem ve istemlerini bötü· 
cülükle suçlamaktartır. İşçi sınıfı hare· 
ketini baskı altına almak, demokratik 
eeIJşmelen durdwmak için bölüciilü�ü 
her zaman bır araç olarak kullanmıştır. 
Dolu'da yaşıyan Kürt asıllı yurttaşlan· 
mlZın kişiliRinde yürütülen bölücü politı· 
ka işçi sınıfı hareketinin ve demokratik 
hayatımızın üstünde bir tehdit aracı, bır 
Demokles kılıcı olarak kullanılagelmlş
tir. l.çl sınıfı hareketinin ve üim demı/k
rlSkien yana güçlerin burjuvazinin bu 
sinsi oyununa ku., duyarlı olması zo
runludur. Burjuvazinin bölücü politika· 
sının temeline inerek, maskesini dU.ür· 
nlek demokrHi mücadelesinin temel k� 
şuludur . 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 

DOGU'DA BURJ U 
KAR 

TüRKIYE'DE DoGU'DA YAŞAYAN KüRT ASıLlı YURTTAŞLARIMIZI 
HEDEF ALAN BÖLüCü POLITIKA, BURJUVAZININ BÖLüCü POLITI
KASı IçiNDE ÖN PLANA GEÇMIşTIR. DAHA ÇOK MEZHEP AYRıMı 
ŞEKLINDE ORTAYA ÇıKAN VE ÖZELLIKLE ALEVI YURTTAŞLARı 
HEDEF ALAN BÖLüCü UYGULAMALAR DA DURMAMIŞTIR. FAKAT 
GüNüMüZDE DEMOKRATIK HAYATıMıZ üZERINE BIR KARABULUT 
GIBI ÇÖKEN EN A(";IR BöLüCü UYGULAMA IRK AYRıMINA DAYA· 
NAN, DOCU'LU YURTTAŞLARı HEDEF ALAN BÖLüCü POLITIKA 
DIR. SINSI BIR BlclMDE SüRDüRüLEN BU POLITIKANıN AMACı 
GENIŞ KITLELERDE VE ÖZELLIKLE AYDIN KESIMINDE KüRT DüŞ· 
MANlıCı YARATMAKTıR. GO"NüMüZDE ILERICI, DEMOKRAT GO
RüŞLERE SAHIp BIR KıSıM AYDIN ARASINDA BILE üLKE BüTüN
LoGüNüN TEHDIT ALTINDA OLDUCU GEREKÇESI ILE BIR KüRT 
DüŞMANlıCı YERLEŞMIşTIR. BU DüŞMANlıK BüROKRASININ 
YüKSEK KATMANLARıNDA ISE TEMEL BIR IDEOLOJ I HALINE GEL· 
MIşTIR. 

ıRKÇı ŞOVEN BASKıLAR VE AYIRIMCI UYGULAMAlAR BiçiMINDE 
YüRüTüLEN BURJ UVA BÖLüCüLüCü, üLKE BüTüNüNDE BURJU
VAZININ SÖMüRü DüZEN INI SüRDüRMEYE VE EGEMENLlCINI PE· 
KIşTIRMEYE YARADı Cı KADAR, DoGU'DA ACALlK DüZEN INI DE 
GüÇLENDIRMEKTE VE ETKILI KıLMAKTADıR. BUNDAN öTüRü 
BURJ UVAZININ BöLüCü UYGULAMALARıNA KARŞI YüRüTüLE· 

CEKMüCADELE TüRKIYE'DE GENEL DEMOKRASI MüCADELESINDEN 
SOYUTLANAMAZ. TüRKIYE Işçi SıNıFı SIYASAL HAREKETININ 
öNCüLüCüNDE TüM BATılı VE OOCULU EMEKÇiLERIN BIRLIKTE 
EMPERYALIZ",E, KAPITALIZME VE FEODAL GERiCiLICE KARŞI 
YüRüTECEKLERI BACIMSIZLlK, DEMOKRASI VE SOSYALIZM Mü
CADELESININ BAŞARIYA ULAŞMASIYLA ıRKÇı, ŞOVEN BASKıLAR 
ŞEKLINDE ORTAYA ÇıKAN BURJUVA BöLüCüLüCü SON BULACAK· 
TIR. Işçi VE EMEKÇi SıNıFLARıN BüTüNLüCüNü BOZUCU DAVRA· 
NIŞLAR BURJ UVAZININ BÖLüCÜ POLITIKASıNıN SüRDüRüLMESIN· 
DEN BAŞKA SONUÇ VERMEZ. 

burjuvaziyi temsil eden tlin siyasal ikti· 
darlar DoRuya yönelık bölicü politika
larını ikiyüzlü ve riyakarca uygulamışlar· 
dır. Anayasa ve vatandaşlık haklarına 
ilişkin yasalarda, Türkıye toprakları üze· 
rinde yaşıyan um vatandaşlar eşit hak
lara sahip olarak eörülmekte ve Kösteril· 
mektedir. Yasal açıdan Ilk, dil, din ve 
mezhep ayınmı yapılmıyacalı saptan
mışbr. Oysa uyguıarr\ada yasaların ön
eördüi!ü temel Ilkeler sürekli olarak bır 
yana itilmiş, yok !arzedilerek insanlık 
dJŞl, bölücü ve ayB'ICI Işlemler sürdürüI· 
m�tür. Burjuvazinin bölücü uygula
maları, ırk ayırımı, dil ayırımı gözetile· 
rek yapıldı Rı gıbı, din ve mezhep ayırım
larına dayanılarak da yapılmaktadır. 

KapltallsUeşme süreci içinde, dell,lk 
evrelerde, bu bölücü uygulamalardan bin 
di�erlerine göre daha çok ön plana çık
mıştır. örneRin, kapitalistleşmenin ilk 
evrelerinde gelişen ticaret burjuvazisinin 
özlemlerine uygun olarak, ticari hayab 
elinde tutan gayrimUslim yurttaşları yö
nelik bölücü uygulamaların ön planda 
olduRunu eörmekteyiz. Gayrimüs11m 
yurttaşlarm ticari hayattaki etkinlikleri 
yo)c oluncaya kadar bu bölücü uygula· 
ma en aAB' şeklide sürdürülmüştür. Var· 
lık vergisinin uygulanmasıyla noktalanan 
din ayırımına dayalı bölücü politikadan 
sonra Türkiye'de DoAu'da yaşıyan Kürt 
asıllı yurttasları heder alan bölücü politi
ka ön plana geçmiştir. Buna karşın ia
man zaman daha çok mezhep ayırımı 
şeklinde ortaya çıkan ve özellikle Alevi 
yurttaşları hedef alan bölücü uygulama
ları da görmekteyiz. Fakat giiri.imllzde 
demokratik hayatımızın lIzerine bır ka· 
rabulut gibi çöken en aRır bölücü uygu
lama ırk ayırımına dayanan, DoA:ulu 
yurttaşları heder alan bölücü politika
da _ Sinsi bır biçimde sürdürülen bu po
litikanın amacı genış klUelerde ve özel
likle aydın kesimde KUrt. dUşmanlı�1 ya· 

ratm.aktadır. Gerçekten giiniirniiıde iLe
rici, demokrat e;öriişlere sahip bir kısım 
bürokrat arasında bile ülke bütünlüp 
nün tehdit altında oIdueu gerekçesi Ile 
bir Kült düşmanlılı yerleşmiştir. ilu 
düşmanlık bürokrasinin yüksek kalman
larrnda ise temel bir Ideoloji haline gel· 
miştir. 

BURJUVA BöLUCULU(;UNUN 
BAŞLıCA YöNTEMLERI 

ışçi sınıfı siyasal hareketi, bu ölçüde 
yaygınlık kazanmış burjuva bölücüpoliti· 
kaSlna karşı hem burjuvaziye yönelik, 
hem de işçi ve emekçi sınıflar arasında 
ideolojik bır savaşım vennek zOrundadır. 
İşçi sınıfı hareketinin ve demokrasiden 
yana güçlerin burjuva bölüciilüRüne karşı 
etldli bir savaşım verebilmelen için bu 
politikanın özelliklerini ve uygulama bi
çimlerini her yönü Ue tanımaları gereidr. 

\ Burjuvazinin, sınıf olarak egemenllli· 
nı sürdürmek ve sömürü çarklarını lş!ete· 
bilmek ıçın, Doeu'da yaşıyan Kürt hal· 
kına yönelik bölücü, ırkçı politikası de
elşlk araçlarla sürdürülmektedir. Günlük 
yaşamda süreklilik kazanan ve adeta do
�aı bir durum olarak e;örübneye başla· 
nan bu uygulamaları şöylece özeUeyebi· 
liriz: 

1) Burjuvazinin bölücü politikaSı Do· 
Ru'da ya,ıyan vatandaşlarımızı ikinci 
sınıf vatandaşlar olarak görmeyi alış· 
kanlık haline getlmtlştiı. Anayasal 
haklardan yararlanmak Isteli DoRulu 
yurttaşlar ıçın bır suçdur. Doluda her 
çeşıt demokratik Istek ve hareket önce· 
den bır suç girişimi oIaiak nıulenlr. E· 
gemen sını!latın gözünde DoRu'lu emek
çiler ve aydınlar önceden suçludur. Do· 
lu 'nun ekonomik ve sosyal bakımdan 
germainı dile getirmek, anayasa dLŞI an· 
IIdemakrlUk uygulamalara upkl Kö.tar· 
mek bölücU girişimler olarak tepki Ile 
karfiılanır. Anayasal temel .... tandlfibk 

hakları Doeu'da Köstermtllktlr. Bwju.a
zl anayasayı ve vatanda,lık haklanDI be· 
1�liyen dller ya.aları DoRuda ve Babda 
farklı biçimde UYKulamaktadır. 

2) Kanun kaçaeı arama, .lIah topla· 
ma, kaçakçdıkla mücadele bahanesi De 
girişilen komanda ha.rekitları, Dolulu 
yurttaşlan hedef alan anayaıı dı,ı bölü
cü uygulamalann sadece en bellrcln ör· 
neklerldir. " Askeri kanandolaıın aniden 
kasaba ve köyleri kUli&tmall, toplanan 
yurttaşlarm toplu olarak ne .... te alm· 
ma .. , döeÜımesl, fiziki Işkence ve hayal· 
yet kB'ICI muamelelere maruz bırakılma· 
sı, kadınlarm bile tehdit ve tahkir edil
mesi ülkenin dller böıııelerlnde ömetı 
eörülmeyen böi.icü uyculamalardu." 
(T.BMM. 1\ıtanak Dergi.ı 17.9.1970 
gün ve 134. Birleşim). Bu uygulunalarla 
DoRu'lu vatandaşlanmlZm kişUilinde. 
AnayasamlZın kişi dokunulmazıllını eü· 
vence altma alan, eziyet ve ışkenceyi ya
saklayan 14. maddesı, konut dokunUı· 
mazlı�ını güvence altına alan 15 ve 16. 
maddeleriyle, bır hakkın ve hüırlyetln 
özüne dokunulamayacatı konusundaki 
U.maddesl hükümleri açıkça çilnen
miştir. 

3) ERitim alanındaki ayırıcı ve bölü
cü politikanın .onucu oiIrak dotuda 
yaşıyan vatandaşlarımızın yiiıde 70· 
yüzde 80 'Inden fazlası hiçbir elitim 
görmemiş ve Türkçe bUmediklerinden 
de Kürtçe konuşmaktadırlar. Bu .. tan
daşIarımız dillerinden dOlayı kuwıınak
ta, devlet dairelerinden kovulırıaJıta, ha
karet görmektedirler. Bu uygulama, bö
lücü politikanın zon dayanan bır tiolin· 
leme girl,lml olarak k." onıu çıkmak
tadır. 

Zora dayalı özlin Ieme politikIlIDm 
başka yöntemlerı de vardır: 

a) Kapıtalıat plak tlrkeııerl Klldçe 
türkülerle binlerce plak doldurup plya •. 
ya sürerken hiç bır en.,11e kartıla_
dıklerı halde, bu plaklan .. tm a!rp kul
lanan Dolu'lu yurtta,lar bölüciililtle 
suçlanır, baskı eörür ve lıatlonnda ko
vuşturma açılarak yupnıriar. Gulno
larda eenel arzu üz.ine Kürtçe ..,b 
söyleyen ses sanatUrlari tutukuır ft 
haklarında kovu,turma yapdır. (29.8. 
1971 tarihli Cumhuriyet pzeteslrıde 
bir haber) 

b) Kürt dilinde yayınlanan bOkn .. ı 
ve edebi nitelOdl kltaplonn toplablma· 
si süreli, süresiz yayın <wpnlarının kapa
blması ve yayınlayanların koyu,turma. 
ya tabi tutularak ce .. tehdidi allında tu
tulmalan, zora: dayanan özümlemeye l· 
lişkin bölücü politikanın uygulama ör
nekleridlr. Kürtçenin konuşulmasına ve 

. bu dilin kullanılmasına encel olunmak 
suretiyle yapılan uYlulamalar, cenl, 
halk yılınlarını alıların araahtına mah
kum ederek aRalık düzeninin daha da 
flçlenmeslne yarıyan önflTlli sosyal ve 
politik sonuçlar dolurnıaktadır. 

c) Son on be, yddan beri sürdürülen 
. Yatılı BöJe:e Okulları uyıulamasının as· 

lında dolulu ",tanda,lara yönelık z .. a 
dayab mürnleme politikası ıçın bır araç 
olarak kullanıldıRı ortaya çıknuşbr. Kır
sal alanda yaşıyan Ukokul çaRındakl ço
cukların eRitilmesi sözde amacını !atı
yan bu uygulama nedeniyle bu;;ne ka. 
dar açdan 52 okulun 50'.1 Dolu bö.e. 
.lndedir . 

BURJUVA BöLUCULU(;UNUN 
IDEOLOJIK MASKELERI 

4) DoQu ve Güneydolu merlnde bu. 
gü ... kadar yapdan bır kısım ısterl tatbl. 
katta, gerllla harekAtını temizlerneye yö
nelik planlarıo UYlulInmalı, ya da $On 
yapdan "Çalı,iar·78" tatblkatmda )iöriii. 
düi!ü gibi, bır Id.,ı yerletme Lölgeslnda 

.... ı .... n. ............ . 
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bulunan (köy,oba ve mezra) bütün bir 
halkı düşman görerek temizlemeyi amaç
lıyan uygulamalar yap�maktadır. Bunla· 
rm yöre halkınave basına açık tutularak 
kamuoyuna yansıtılması, halk atlsında, 
doeuıu ytattaşları düşmanca emellerin 
sahibiyıniş gıbı göstermeyi amaçlayan 
davranışlar olarak nitelenmektedir, 

Bir kısım vatandaşlannı düşman K� 
züyle Körme ve gösterme sonucunu do
Ruran bu girişimler burjuvazinin bölücü
IüRü resmi bir tez· olarak benbnsemRini 
açıkça ortaya koyltlllktadır. 

5) TopraeOl "'plulaşması ve yoRun· 
laşmaSl sonucu her yıl on binıerce Do
Ruıu emekçi "'pıaklarOldan koparak iç 
göç'e mecbur kalmaktadırlar. Bugün Is· 
tanbul, ıZmir, Adana, E.ldşehlr, Ankara 
v,b. büyük sanayi şehirlerimizin gece
kondu semtlerinde ot\.0'8n yiizbinJerce 
doRulu yurttaşımız kapitalizmin yedek 
Işgücünil olu,turmaktadır . .  T\irkçe bil· 
meyen, eRltimsiz ve nite1iltsiz işçi 
olarak çalışan bu ytattaşlarunlZ, çalış
ma hayabnda da aymcı bir uygulamaya 
tabidirier. Son derece aRır koşullar al· 
bnda Jdmsenln Itibar etmedlRl bamallık, 
çöpçillük ve inşaat lşçıııei yapmaktadır· 
lar. "Pis kürt", "kuyruklu kürt", "maRa· 
rı kaçkmı vahşi kÜfe' gibi aşaıılayıcı 
deybnlerle hakaretlere, ırkçı ayırımlara 
maruz kalan bu vatandaşlanmıza karŞı 
dlRer lşçiltrin düşmanca tavırlar Içine 
itilmami satıamu arnıcı ile bUYÜk ça
balar harcanmaktadır. ışçi sınıfanlZ) 
oIuştura.n bir kısım yurttaşlara uygula· 
nan bu ırkçı şoven mıkılar ve ayırun 
yıpan uyaulamalar, işçi smıfmm birli
Rlnl ve bütünlUlünü boımaya yönelik 
girişimlerdir. 

6- Burjuvazinin ırkçı şoven baskılar 
şekltnde crtaya çıkan ayıncı ve bölücü 
politikasını yayımla,bmıak, e�1i k�· 
mak ve doRru1ayarak haklı gö.termek 
ıçın Ideolojik planda da önemli çabalar 
harcanmaktadır. En küçlik demokratik 
ıaıepler ülke bütünlüRüne yönelik düş· 
manca emeller olarak Kösterilmektedir, 
Haber alma örgütlerinin bu politikayı 
be.lemede uydurduRu yalan baberlere 
ve speküiasyonlara dayalı raporlar, kapiı· 
lı kapılar ardında uygulanacak baskı 
yöntemlerinin dayanaRı olarak kullanıl
maktadır. Bu raporlardan sansasyon ya
ntan bölümler. sık sık basın yoluyla ka
muoywıa yansıtılarak doRulu vatandaş
ları karşı diqmanhRm oluşmasına özen 
iö.terilmektedlr. 

Burjuvazinin ırkçı ideologları ve mil
liyetçi politikacıları da burjuvazinm res· 
ml polltikasOldaJd IJd yilzlülüRe cevap 
verecek tezler eeııştirmektedirler. Bunla
no bir bölümü zora dayanan özümleme
yı daırulaya. teorik geıı,tirmeler yapar 
ken diRer bir bölümü de açıkça ırk 
ayırımı yapuak DoRulu vatandaşlara 
yöneılk dU.şmancauygulamalarıhakll gös
tenneye çalışmaktadırlar. Fahrettin Kır
ılaRlu, Edip Yavuz v.b. !arlhçller Kürt
lerin orta asyadan gelen Türkler olduk· 
larını, Kürt dUlnln sonradan farsça ve 
arapçanOl etkisiyle farklılaşıp oluştuRu· 
nu kanıtlamaya çalışmışlardır, Nihai At
slz, İsmet 'rumtürk ve benzeri ırkçı ya
zarlar da DaRu'lu vatandaşlarımmn 
Türk olmadıklarını, Türklere düşman 
olduklarını ve illkedeld tım köliilükle
rln nedeni olan bır çıban başı olUtitta· 
duklarını, kurtulu,un ancak bu Insanla· 
rın toptan tasfiyesi Ile mllnkün oIacall
OJ savunmulilardır. 

BURJUVA BöLtlCOLOOONON 
SONUÇLARI 

Dotu baUuna yönelik ırkçı ,öven 

SOSYALIZMI AMAÇLAYAN I ş. 
çı sıNıFı SIYASAL HAREKETI, 
HER ÇEŞ IT SöMÜRÜ VE BAS· 
KIYA KARŞI OLDU�U GIBI, 
BURJUVAZININ ıRKÇı MIL· 
LET ANLAYı ŞıNıN NEDEN OL· 
DU�U BASKILARA VE BöLÜ· 
CÜ UYGULAMALARA KARŞI 
DA M ÜCADELE VERMEYI BIR 
GöREV BILIR. BÖYLE BIR 
M ÜCADELE ANLAYıŞı IşÇı 
sıNıFıNıN KURTULUŞUNUN 
VE ULUSLARARASI SOSYA· 
LIsT HAREKETIN BAŞARısı· 
NIN TEMEL KOŞULUDUR. 

ZORBALI�A VE BASKıYA DA· 
YANAN BURJUVA MILL IYET· 
çlLI�INE KARŞI, DoGULU 
EMEKÇiLER TÜRKIYE Işçi 
sıNıFı ILE BÜTÜNLEŞEREK 
BA�IMSIZLIK, DEMOKRASI 
VE SOSYALIZM M ÜCADELESI· 
NE KATıLMALI, INANÇlı, Gö· 
NÜLLü VE ONURLU BIR BIR· 
LIGIN SA�LANMASI IçiN, Iş· 
çı  sıNıFı -ENTERNASYONA· 
LIZMININ BIR GERE�I OLAN 
HALKıN KENDI KADERINI GE: 
LECEKTE SERBESTÇE TAYIN 
ETME DEMOKRATIK KURA· 
LININ öDÜNSOl ŞEKILDE UY· 
GULANACA�I INANCıNıN 
YERLEŞTIRILMESI IçiN TOM 
ÇABALAR HARCANMALıDıR. 

baskılarla beliren burjuvazinin bölücü 
poııtikası iki önemli sonuç doRurmakta
dır: 

1· Bir yandan emekçi halkta ve özel· 
Iikle aydın küçük burjuvazlde DoRu'dA 
yaşıyan kürt halkUla karşı hurumet ve 
düşmanlııtın oluşmasına � yaygtnlaşma
sına neden olmaktadır. Bu da bwjuvazi· 
nin egemenı�inl ve sömürü düzenini sür· 
dilrmesine ve bölücü politikasını rahat
lıkla yürütmesine önemlı bir destek saR· 
lamaktadır. 

2- Diler yandan burjuvazinin bölücü 
politikası, ülke çapOlda yaygOllaştırdlRı 
ırkçı deRer yargılarına karşı DaRuda ay· 
dın ve şehirli küçük burjuva kesimlerin· 
de bir psikolojik vazlyet alış, bir davra· 
nış eitUimi biçimlnde sınıfsal temelden 
yoksun, bir muhalefetin ortaya çıkması
na neden olmaktadır. Bu kesim DoRu' 
daki sömürüyü, baskıyı ve ayırıcl. politi
kayı tek nedene, etnik farklılıklara bae· 
lamaktadır. "Ayrı bir yurttaş kategori
slymiş gibi muamele görme, ana dili baş
ka oldultu için suçlanma, horlaruna ve 
dilini serbestçe kullanarnama durumu 
geriliRin, sömürünün ve her çeşit baskı
nın belirleyici nedeni olarak gösterilmek
tedir. (Behice 8oran, T\irklye'de Sosya· 
Ilzmln Sorunları, ı .  baskı s.197) 

Oysa bölicü politikanın sorumlusu 
sıyasal Iktidarların arkasındaki tüm ege· 
men sınıflar, bütünUyle burjuvazidir. Do· 
Ru'lu ve Batı'h egemen sımClar politik, 
ekonomık ve sosyal bakımdan bUtünle
şerek sömürü dUzeninin sürdürülmesi 
amacı Ile politik ve Ideolojik mücadele 
biçimlerinin tum araç ve yöntemlerini 
bırlıkte uygulamaktadırlar. 

Gerçekten ırkçı şöven baskılar ve a· 
yırırncı uYKulamalar biçiminde yürütüim 
burjuva bölücillüRU Ulke billUnilnde bur· 
juvazlnln SÖmürü düzenini &Ürdünneye ve 

egemenlliılnl peJd,tirmeye yaradıRı ka· 
dar, daRuda aRalık dilzenlnl de güçlen· 
dlrmekte ve etkili kılmaktadır. Bundan 
ötürü burjuvazinin bölücü uygulamaları
na karşı yürütülecek mücadele Türktye' 
de genel demokrasi mücadelesinden so
yuUanamaz. Thrkiye ışçi Sınıfı styasal 
hareketinin öncülüRünde ti.in batılı ve 
doRulu emekçilerin birlikte emperyaliz
me, kapitalizme ve feodal gericilile kar
ŞI yiirütect:ideri baRımsızhk-demokrasi 
ve sosyalizm mücadelesini başarıya u1aş
masıyle ırkçı şöven baskılar şeklinde 01'
taya Çıkan buijuva bölücillüRü son bula· 
caktır. ışçi ve emekçi sımflarm bütünlü
lünü bozucu davranışlar burjuvazinin 
bölücü politikasının sürdürülmesinder. 
başka sonuç vennez, 

. 

BURJUVA BOLOCOLOCO 
KARŞıSıNDA 

TüRKIYE ışçI SıNıFı 
3IY ASAL HAREKETININ 

GöREVLERI 

Sosyalizmi amaçlıyan işçi smlfı siya
sal hareketi her çeşit sömürü ve baskıya 
karŞı oIdu�u gibi, burjuvazinin ırkçı mU
let anlayışın m neden olduRu baskılara 
ve bölücü uygulamalara karşı da müca· 
dele venneyi bir görev bilir. Böyle bir 
mücadele anlayışı işçi sınıfınm kurtu, 
luşu ve uluslararası sosyalist bareketin 
başarısının temel koşuludur. KaldJ ki, 
TUrkiye'de burjuvazinin DoRu'lu vatan· 
daşlarımızı hedef alan ırkçı şoven baskı
ları, Doeu'nun işçi vt> emekçi ylRınları
mn en ıe ır biçimde ezen ve sömüren bır 
pOlitikaolmakla birlikte T\irkiye Işçi Sı· 
nıfının ekonomik ve politik mücadelesi
ni ezmek ve genel demokratik gelişmeyi 
engeııemek için de kullandıRı bit araç
br. 

İşçi sınıfanızın bilinçlenmesi ve ken· 
disi için sınıf nlma süreci Içinde burjuva 
miUlyetçill�lnin tım kötillülderini, doRu· 
lu yurttaşları hedef alan bölücü uyaula· 

; malarını ve bunların sömürü dlilenini 
sürdürmede n&sı!.. bir araç olarak kulla· 
nıldıRım öerenmesi ztXunludur. Burju
vaziye karşı mücadelede işçi ve emekçi 
sınıfların birıltiııi, dolulu emekçilerin de 
işçi sınıfı mücadele ekseni etrafında top
lanmasını satlamak da, bu alanda sapta· 
nacak saRlam ve tutarlı bir stratejiye 
baRiıdır. 

Burjuvazinin bölücü politikasına kar
şı, gtinimiizde başlıca görevler şöylece 
slralanabUir. 

1- DoRuda yaşıyan vatandaşlarımızın 
btajuva bölücütütünün baskılarına karşı 
yürüttükleri demokratik mücadelenin, 
Türkiye İşçi Sınıfı ve ilerici güçlerinin 
baeımSl:tlık·demokrasi ve sosyalizm için 
yürüttükleri büyüyen hareketin bütünleş
miş bir parçası olarak sürdürülmesi zo
runludur. Aksi halde doRulu vatanda.şla
nmızm bölücü, ırkçı şöven baskılardan 
kurtulması mümkün olmadı�ı gibi, Tür· 
kiye Işçi sınıfı hareketi de önemlı bir 
destekten yoksun kalacaktır. 

Bu zOl'unJululu Işçi ve emekçi Si' 
nıflara bıkmadan anlatmak, datulu 
emekçileri de buna Inandırmak Için 
işçi sınıfı enternasyonalizmini ödünsüz 
şekUde hayata geçirmenin karariılıRını 
göstermek, 

2· Burjuvazinm \'e burjuva iktidarla· 
rının DoRu'lu vatandaşlarımlZın anaya· 
sal haklarınil saygılı olması, tüm yasala
nn ayırım gözebneden, eşit, adaletll ve 
hakkaniyete uYiun biçimde uygulan· 
ması Için arılıluız bir mücadele vennek, 
eereklldlr. 

Unutmamak gerekir ki demokrasi 
mücadelesinin temel koşulu yasalarla 
saRianan hakların kullanılabilmesi \'e 
bunların eksiksiz bir biçimde yaşama 
geçmesmin sallanmasıdır. 

3- Dolu'nun ekonomik ve sosyal ba
kımdan geri kalmışlıRını nedenleri)'le 
birlikte sergiliyerek, kaJJ.:ınr.ıasl için, alt 
yapı yatırımları, sanayi yatırımları, eRi· 
tim, sathk v.b. alanlarda gerekli önlem
lerin alınması amacı ile aralıkslZ bir mü
cadele vermek, 

4- Vatandaşların diııeri ve inan�ları 
üzerine yapılan baskıları mahkum ede
rek, kendi diııerini serbestçe konuşup 
kullanmalarına engel olan ana)'asa dıŞı 
uygulamaları sergUeyerek bunlara karŞı 
mücadele etmek, 

5· Fer ne gorünUm albnda olursa OL· 
sun za-a dayalı tim özümleme giri.şim· 
lerini mahkum ederek, anayasaya ay kın
tıklarını serıiliyerek, bunıara karşı ödün· 
süz bır mücadele ,'ermek. 

6- Doeuıu vatandaşların kuşku altm
da tutulmasını, duşmanca emeııere sahip 
bir yurttaş kategOl'isiyr:ıi� &ibi nıuamele 
görmelerini ve bunu ima eCE't:ek tiir. res· 
mi, ya da gayri resr:ti girişim "c davra· 
nışlara karşı etkin biçimdt' r.'1i.lCldele 
.etmek, 

7- ÇalışllUl hayatlOda cotulu yurttaş· 
lara furkh biçimde davranılmuır.ı, işçi 
sınıfının birligini ve bütünlüR\ınü bozma· 
yı amaçlıyan ırkçı ayırımları sergiliyerek 
mahkum etmek, işçi sınıfıııın bu konu· 
da uyanık davranmuı için, ideolojik 
yetkinliti &atlamak, her türlü şartlanma· 
ya karşı amansız bir mücadele ,'ennek, 

8· DoIulu emel;çilerin hnrlanmasuuı, 
hakaret görmesine, ikinci sınıf vatandaş 
statüsünde muamele görmelerinf karşı 
çıkmak, Keliştirilen ideolojik saldın 
araçlarır.! etkisiz kılacak önlemleri al
rnak, kardeşlIIi "e birliii savunarak. 
emekçi vatandaşlar arasında oluşması 
muhtemel dU.şmanlıklarl  tttadan kaldı· 
racak etkin bir mücadelı> vertnp1c. 

9· Dolulu emekçileri cuon, demuk· 
ıatik eelişmeyl engelliyen feodal ee.ki· 
lilin temsilcisi alılık düzenini elkiFiz 
kılacak ve geniş köylü kitlelerinm az dı 
olsa ekonomik- yaşam dünylerini yük
seltecek köklü bir toprak rf'formu 
için aralıksız '/e ('tkin bır mücadele ver· 
mek. 

10- Ulusal benciliili ve ulusal soyut
lanmayı ön planda tutan küçük btD'juva 
milliyetçi akımlarana karşı etkin bir lde· 
olojik mücadele vererelr işçi ve emekçi 
sınıfların saflarmda Işçi sınırı en temas· 
yonalizır.ini etkili kılmak, 

11 - Zorbalıeı ve baskıya da)'ının 
burjuva milliyetçil�ine karşı. doeulu 
emekçilerin Türkıye İşçi sınıfı ile 00· 
tünleşerek balımsızlık·demokrasi Vf' 505· 
yalizm mücadelesine katılmaları, inançb, 
gönüllü ve onurlu bir birlij!:in !JI�lanma
sı için, işçi sınıfı enternasyonalizminin 
bir gereRi oian. halkın kendi �I\derini 
gelecekte sf'rbestçe tayin etme demok
ratik kuralının ödünsüz şekilde uygula
nacatı inancını yerleştirmek amacı ile 
tiin ('abaları harcamak, 

TIq:kiye tş�i Sınıfı Siyasal llart>ketinin 
Görevidir 

L�rçekten tam batırnsız. h�r türlu 
sömürünün son bulduCu, kalkınnıış, 
muUu bir Ttirklyenin kurulması, onur 
kırıcı bö!\icü uygulamaların son tıulrnası 
ancak TUrkiye Işçi sınıfının il.lidan. sos· 
yalist iktidarla gprçekleş«eı..ıır. 

Yaşasın Dotu'lu \"e Rııtl'lı 
emekçilerin birliti! 
Yaşasın iş�i sınıfının ha�ınısızlık, 
demokrasi ve sosyalizm nlU('ldelfı.i' 



BURJUVAZi NASIL BiR PLAN 
GAliP TEKiN 

Türkiye'nin 1963'den bu ya
na ekonomik ve toplumsal kal
kmmastnı plAna batladılı söy
lenir. Nitekim o ründen bu 
lÜIle üç plAn dönemi yaşanmış
lır. Ancak, ila:inçtir ki, bu dö
nemlerin ortak özelIili ekonomi
nin "pIAnsız" işleyişi almuııtur. 
PlAn özel kesim için " yol ıöıte
rici". kamu keaimi için ile 
"emrediciı bal1ayıcı"dır. Oysa 
plAn hedeflerinden en büyük sap
ma1ar kamu kesiminde Körülmüş
tür. Başka bir deyişle, plAnlar 
özel kesim bir yana, kamu keai· 
mini yönlendinnede bile başarı
&ıZ ka1m.ış1ardır. Beş yıllık plin
larm ve yıllık programların var
Iıtm. karşın ekonomi kendili
linden ııelişmesini, kuşkusuz ka
pit.ali%min a:elişme yualarma uy
lun bir biçimde, cürdüreııelmiş
tir. Bu durum, kapitalizmin do
laanı, niteliklerini ve anlamlı bir 
p1an1amaıun önkoşullarmı bilen
ler için ... ,ırtıcı bir sonuç delil
dir. Çünkü kapitalist bir ekono
mide plAnda yer alan amaç ve 
politikalar, eeemen anıfiarm Çı
karları ve kapitalizmin oyun ku
n11an ile uyumlu oldukları ölçü
de aerçekle,me yo da uyıulama 
olanalı bulmaktadırlar. Açıktır 
ki, burada plAnın piyasayı düzen
lemesinden çok, piyuanın plAm 
belirlemeai sözkonumdur. 

Geçtilimiz hafta mnunda ya
pilan bir dizi toplantıda toplu
mun çetiUi keeimlerinin temsil
cUenDI! .unulan Dördüncü Be, 
Yıllık Plln tulaiı da bu açıdan 
kendinden öncekilerden çok 
t .. 1dı bir nitelik ta,amıyor. çün
kü, etkili bir plAnlama mekaniz
maanın 1twu1m.. için ,erekli 
yapıal wl kurumaal düzen1eme
lerin bu tulakta yer aldıtını söy
lemek çok pç. Ostelik, burada 
.öz konuau olan siyasal iktidar
dan çok pllncılarm tercih ve lö
riitlerini yaD.lltan bir tulak. Oy
.. , büyük ölçüde burjuvazinin 
ekonomi proeramuu uyıuladlRı 
artık açık .çik ortaya çıkan bu
cÜnkü iktidarm, önümüzdeki 
plAn döııcımi uyıulama1ar1 ko
nUlUnda .. al elin kaynaA:ının, 
plAnlamadan çok burjuvazinin 
ve özellikle Anayi burjuvazisinin 
ç1J(ar ve iıtekleri olacaRı söylene
bilir. Bu nedenle, plAn tanıtma 
toplantılarında ve batka yerlerde 
burjuvazinin temsilcileri tarafın
dan açıklanan ıörü,ler büyük bir 
önem tqun.aktadır. Bu görü,ler 
tüm emekçi kitleler açuıından 
daha da bir önemlidir. Çünkü, 
burjuvazinin eylem prOlP'amının 
ba .. rıııuıla ulratılmaaı, onun ne 
"tediAimn bilinmesine ve bu 
konuda aktif ve etkili bir müca
dele verilmesine balıdır. 

A,aAıda ayrıntıları ile gö.teri
leceai ıribi, burjuvazinin önümüz
deki be, ydhk dönem için hazır
ladıaı program, emekçileri bir 
"b .. kı ve zor dönemi"nin bekle
dilini ıö.tennektedir. Ornelıin, 
tekelci ermayenin örıütü TOS1-
AD'ın 18 AIu,to. 1978 tarihli 
Olaylara Bakış bülteninde aynen 
,öyle deniyor: 

Oördüncü ne, YıLLık PlAn 
"eeçmi, üç plAna benzer biçim
de 'rahal' bir ekonomik düzen 
vaad etmiyebilir. Tersine diıiplin 
ıerektirir. Ancak böyle bir diaip
lin 'Türk ekonomisine varlı4:ım 
lurdUrebilme' şanaını verecek
tir." 

12 Mart sonraıının Oçüncü 
ne. Yıllık Pi'n döneminin bile 
rahat olarak nitelenmesi, bu dö-

iSTiYOR 

mslAD'A GÖRE DÖRDÜNCO BEŞ YILLIK PLAN ''GEç. 
MI ş oç PLANA BENZER BiçiMDE RAHAT BIR EKONO· 
MIK DÜZEN V MD ETMEYEBILIR. TERSINE DISIPLIN 
GEREKTIRIR." 12 MART SONRASıNıN 3. JLAN DÖNEMI· 
NIN BILE "RAHAT" OLARAK Nlı:ELENMESI SERMAYE· 
NIN HAZIRLADıGı PROGRAMıN EMEKÇiLERI BIR ''BA5-
KI VE ZOR DÖNEMI"NE SÜRÜKLEMEK ISTEDIGINI GÖS· 
"lERIYOR. 

nemdeki reel üaet gerilemeleri 
de eözönünde tutulduRunda, ö
nümüzdeki dönemde disiplinin 
kimlerden istenecelini açıkça 
ortaya koymaktadır, Ostelik bu 
di&iplin, 'Tüı:k ekonomisin.in 
'l'UlıA;mı sürdürebitmesi" adına ı8-
tenmektedir. Bunun da Türkiye 
burjuvazisinin varlıımı sürdüre
bilmesi an1amma leldiRi açıktır. 
Bu konuya açıklık ıetirmek için 
bwjuvazinin pllna ilişkin görüş
lerini daha ayrıntılı düzeyde in
celemekte yarar var. 

PLANLAMANIN VE 
BURJUVAZININ GELIşME 

STRATEJILERI 

.Devlet Plfi.n1ama Tetkititı
nın Dördüncü Be, Yıllık Plfi.n 
tu1aA:ında yılda ortalama % 8' 
lik büyüme hızı önıörülüyor. 
Bu hım ulaşmak için, esaı ola
rak, ara ve yatvam mallarına 
eaırtık veren ve ihracata dönük 
bir sanayile,me ıtratejiai önerili
yor. Böyle bir stntejinin uygu
lanması beş yıllık dönemde 1,5 
trilyonu aşan yataunlarm ıer
çekJeşmeaini, bunun için de 
yurtiçi ta&arruflarm önemli ölçü
de arttırılmaanı ıerektiriyor. 

bginç olan, TOSİAD'ın yu
karda aru1an yayınında da hemen 
hemen aynı stratejinin önerilmiş 
0lm8lldır, Yüzde 8'lik kalkınma 
hızmdan, ihracata yönelik sana
yileljmeye kadar, DPT .tratejisi
nin pek çok öıesini TOSİAD 
önerisinde bulmak olanalı var. 
Oysa, sözü edilen toplantılarda 
konuşan burjuvazi temsilcileri
nin hemen tümü bu .tratejiye Iju 
:ra da bu biçimde karljl çıktdar. 
Hemen hepsi % 8'lik kalkınma 
hızını yük8ek bulup, bunun için 
gereklı tuanu! oranına ulaşıla
mayacatını VUla:uladılar. OYM, 
DPT taaıalında, artan eelirin % 
35'in1n taaa.nuta ayrılmUl önıö· 
rülürken, TOSİAD önerisinde bu 
oran 9'o60'yi &.fmaktadır. Bu tem
Iilciler, sanayi ürünleri imaab 
için öneörülen yıllık %36 artışın 
eerçekle,meyeceRini ileri IÜrer· 
ken de, ayn.ı öneörünün TOSİAD 
öneminde de yer aldıaını unul
muş ıörunüyorlardı. 

BURJUV AZI NE ISTIYOR? 

ma&uunöna:örü1meai önem ta,,
yor. Bu amaçla gerek toP1am, I�
rek imallt sanayii yatırımları i
çinde kamu kesimi payının arttı· 
nimaR öngörülliyor. Oy18, TOSI
AD önerisinde kamu kesimi pa
ymm dÜljüriilmeei önıörülüyor. 
Nitekim, bu durumun bir yanaı
mas sanayi ürünleri ihracatmın 
bileşiminde görüıÜyor. DPT, i�
racatın bileşiminde kamu kesı
minin aaırlıldı olduRu kelimlere 
de öncelik tanırken, TOSİAD 
önerisinde bu öncelik özel kesi�· 
min alırhkh olduRu .ektörlere 
tanınıyor. ömeRin, DPT tulaiı
na göre 1983 yılında tekatU ürün
lerinin sanayi ürünleri ihracatı 
içindeki payı % 14 dolaymda 
iken, TOSİAD öneriai.nde bu 
oran 9'0 32'yt! yükseliyor. Bu 
nedenledir ki, Türkiye t,veren 
Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK) adına konuşan Refet 
İbrahimoRlu, "sanayi .ektörün· 
de Dördüncü PlAn döneminde 
ara malı ve yatmm malı payla
rının arttıolması faydal1 olmak:
la beraber, bu tercihin ihraca b 
olumsuz yönde etkilemesinden 
endi,e etmekteyiz," diyordu. 

Gerçekten, burjuvazinin tem
silcilerinin tümü taalak,ta kamuya 
verilen aRırhktan yakmmlflar ve 
bunun "karma ekonomi alatemi
ni zedeleyecelini", ıriderek "si
yaai rejimin tehlikeye düoeceli
ni" ileri lÜrrnü,lerdir. Bu amaç
la, kamu keaimininenerji ve ula· 
,ım Jibi alt yapı ile demir-çelik, 
aıüminyum gibi temel Jirdi nite-
1i#lnde ara maı üretiminin dı,ın
daki alanlara yat1nm yapmamUl' 
nı i.temililerdir. Ankara Sanayi 
Odaıı Ba,kam bu istekleri çok 
açık aeçik birbiçimde ortaya 
koymuştur : 

"Biz kamunun özellikle genel 
ıelişmeyl hızlandırıcı alt yapı ya
tırnnlarını ve toplumun refahma 
yönelen eaitim, .. Rhk Jibi ıosyal 
yatırunları ve özel te,ebbüsün 
giremediR! bazı ara malı imalAt 
yatırunlarını yapmaanı 18vunu
yoruz. Diler taraftan, tllkeem 
mah llreten KİT'lerin kAr garan
tisi verilerek yabancı ülkelerdeki 
I,çilerimize satılmamu veya özel 
te,ebbUae devredilmesinı, bura
dan aalianacak tonlarla ekono
mide dar boRu yaratan alt yapı 
tesislerinin yapılmaanı öneriyo· 
ruz." 

bulunm .. uu zorunlu kılacaktır. 
Bu kaynaJdon ullamak ıçın ıe
Ur verlisi gibi dolayaz verpıele 
ba,vurulduRunda doarudan, do
laylı vereilete b8fvuruldulunda 

��isra���ni�:��h -:= 
aa.nayi burjuvazinin elinde bulu
nan ya da denetleyebileceti 
kaynaklar kamuya aktııılm .. 0-
lacaktır. Ku,ku.uz, bu kaynak
larm bir bölümünün özendirme 
unulam .. ya da KLT aracıhlıy� 
la yeniden .. nayi burjuvazimıe 
aktanlm .. sözkonuıudur. An
cak, ne olur .. olsun, aanayi bur
juvaziai, özellikle içinde bulun
duau bunalım ko,ulIarını eözö
nünde tutarak, deneemi altında 
tuttulu klrh if wn1anrun ve 
kaynakların ıöreli de ola. azal
masına karljıdır. Ak.aine bunların 
arttınlma.na çalışmaktadır. 

SANAYI BURJUVAZISI 
GODOMONDE 

YAPISAL DEClş IM 

Açıktır ki, &anayi burjuvaziai, 
TOSIAD öDeri.linde aözü edilen 
Türkiye ekonomiAnde "ciddi ?ir 
y'apıal deRişimin" özel kesım 
'eliyle gerçekleştirilmuinden ya
nadır. Böyle bir dqiı;imi eerçek
leştirmek için, bir yanda kamu 
kesiminin 'alablının arttırılına
sma, öte yanda da Türkiye'deki 
ıelir deAılll1llDl iyUe,tirici ön
lemlere, etkilerine kadar küçük 
olur .. olsun, kar,ı çıkmaktadır
lar . Çünkü, .rmayenin 8Ötı.ÇÜ
lerine ıöre, ıelir dqılunının iyi
le,tirilmeai aeJ.irin tüketim �ili
mi göreli olarak yükMIk k .. m1e· 
re aktarılma. demektir. Onlara 
löre böyle bir politika ta.urruf
ları azaltarak ıelifllleyi olumauz 
yönde etkileyecektir. Unutmak
ta oldultları nokta, 1968-73 
döneminde Türkiye'de ,elir dalı
lamının bozulmaana kartın ıa.r
ruf oranının dÜljmü, bulunma.
dır. 

Bununla da yetinmeyen .. -
nayi burjuvazisi, ihracata dönük 
sanayileljme .tratejilerinin bır 
parçea olarak iç tüketimin kıa1-
malUlı önıönnektedlr. ömeRin, 
TosİAD öneriaine tarımsal Üle
cm yılda % 4 dolayında artar
ken, tarımsal ürün ihracatının yıl
da % 20 artm&ıı öngörülmüştür, 
Nitekim, ıözkonusu bölgede, 
"buı hallerde ihraç olunabilir 
fulalllın oluşması, iç piyaııaıun 
kısılma51 zorunluıuRunu ortaya 
çıkaracaktır," denmektedir. 

Bu çeıı,kili durumun albnda 
yatan nedeni eörmek için tula
Rın dil er ögelerine bakmak gere
klr. Bu açıdan, DPT t.aa!a�ında, 
Izlenecek unayUetme .ıratejiain
de alı.rlıR:uı Rnırh ölçüler Içinde 
de ol .. , kamu kulmine kaydııd� 

Bu karıŞı çıkmanın altında, 
ekonomideki yatırılabillr kay
nakları klmin kullanacaRı &orunu 
yabnaktad1J'. Çlinkü, kamu yab
nmlarının arbna., veriller yo· 
luyla yeni finaıuıman kaynakları 

KUljku.uz, bunu ıerçekleştir
menin bir yolu çalışanların ça
Lışma ve ya .. m kOfullarının iyi
le,muini enıellernek, (iderek, 
emekçi kitlelerin bu alanda ver
dikleri mücadeleyi ,eriletmekten 
geçecektir. Bu nedenle, burjuva
zinintemsilcileri tüm çalışanlara 
toplu sözle4meli, ,"vii .ndih 
hakkı tanınmaıına karşı çıkarak, 
bunun "sosyal anar,i" yarama
IIDI ileri sürmektedirler. Yine ay
nı nedenle, taslakta yer alan ve 
iatihdam eUvencesi aa.llamak 
amacıyla I, Kanunu'nun 13,  17 
ve 24 'üncü maddelerinin deRI,
tirilmesi, referandumun yaaa.11a,· 
mUl a::ibi önerilere de kar,ı çık
maktachrlar. Bununla da kalma
yıp, .ndika aJdatlarmın Işveren 
tarafından keal.lmeainin bir yasal 
zorunluk olmaktan çıkarılmaıı, 
aendih üyetilinin noterde kaza
nılması gibi, .. ndikaların &ücünU 
kırmaya yöneılk istekler ileri IÜL'
mü,lerdl.r. 

Toplumsal Anla,ma 'nın özel 
keaiml de kapaamma atmas ve 
"fiyat-ücret kon.yi" kurulma .. 
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,,�çTlGIMIZ HAFTA SONUN· 
DA DöRDÜNCÜ BEŞ YILLIK 
PLAN TASLAGININ çEşITLI 

KESIMLERIN TEMSILCILERI. 
NE SUNULDUGU BIR DIZI 
TOPLAmlDA, SERMAYE 

TEMSILCILERI i şçi VE 
EMEKÇiLER YARARıNA 

OLABILECEK HER öNLEME 
KARŞI Çı KTıLAR. TÜM ÇA· 

LI ŞANLARA GREVLI TOPLU 
SÖZLEŞMELI SENDIKAL 
HAKLAR VERILMESININ 

''SOSYAL ANARŞI" YARA· 
TACAGINI ONE SÜRDÜLER. 

yohı.dül _ cio ._cl· 
Rinde, burjuvuinin amacı ona
ya çıkmaktadır: Aza ve yatırım 
ma1laniIe teknoloji açıandan 
dı.. bolluoh Türkiye ... yü. 
ihracata yönelik bir sanayiletme 
.tratejisi izleyebilmeai için, bir 
yanda yurtiçinden ulladılı pr
dileri daha ucuza ınaletmem öte 
yanda da ücreUeri dü,ük düzeyde 
tUtm&1ı ıerekmektedir. Dünya 
pazarlarında rekabet edebUmele
ri buna bealıdır. Sanayi burjuva
tWnindestekleme alırn1an ne 
KİT konımlndaki ele,tiri1m bu� 
radan kaynaklanmaktadır. öte 
yanda, üaetleri düfÜk tutmanm 
yolu da .ndik.alaıın ekonomik 
ve politik açıdan zayıt1ablma
smdan p:çmektedir. Nitekim, 
çalıfma ilitkin i.tek ve öoertıe
rinin tümü bu ikinci amaca YÖIM
liktir. 

SOSYALIZME KARşı 
GOVENCE, AET OYELICI 

KU.fkum&, bwjuftli bu kOllu� 
Iorda lOdece k .. di fÜciine delU, 
balımiı olduRu emperylÜlt. ,uç
lerin deateline de IÜ"Dme1tte
dir. Bu nedenledir ld, bir yanda 
ülkeıe edaha fula yabancı .1'
maye p:lmem için öneriler ileri 
werken, Türkiye'mn AET'y. 
kar,ı yükümlülüklerinin dondu
rulma_ yolundaki Ilunh PlAnla
ma öneriaine de ,iddeUe kartı 
çıkmlflarda. Bu açıdan ele alID
dıRında, TıSK .özcüünün öyle
dikleri, hiçbir açıklama ya da 
yorumu ,erektinneyecek kadar 
açıktır: 

''Türkiye'nın AET üyeiili 
ekonomik olduRu kadar temel 
bir &iyasi tercihtir. Türkiye'nin 
AET üyeliRi ülkemidn bab dün.
yaandan ve hür siyui rejimden 
kopmamaanın en büyük tami
natlarmdan biridir. AET üyeIili
miz yeni ekonomik modeller 
arayı,ına ıirmemizin de eli ö
nemli (Üvenceaidir. Türkiye'nin 
ekonomik geleceli AET ile tam 
bir gnayi ve teknoloji i,birlili 
kurmalına ve bu tekilde bütün
le,m_ine bealıdır." 

GONCEL GöREV, 
TOPLUMUN 

DEMOKRATIKLEŞMESI ıÇIN 
MOCADELE 

Ozetleyecek olurak, burjuva
zi içinde bulunduau bunahmm 
çözümünü, emperyalizmle ıı",ld
lerini Ilkıla,brmakta ve emekçi 
kitleler üzerindeki bukı wl tÖmü
rülÜnÜ arttırmakta ,örmektedir. 
Burjuvazinin bu heaaplarmı bo .. 
çıkaracak tek IÜÇ, bafta I,çi ii

, nlCı olmak üzere tüm emekçi kit
lelerin i,çi mııtı partiainiD bi
linçli önderlilinde, toplumun 
demokratikleştirilmeai yolunda 
verecekleri mücadeledir. Böyle 
bir mücadelenin baf&J'l_zlıIı, 
önümüzdeld dönemin emekçi 
kitleler açıandan ererçekten bir 
''baıkı ve zor dönemi" olma. 
.onucunu doRurablUr� 
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SiYASAL TERÖR VE 
EKONOMIK B-UNALIM 

GENCAY ŞAYLAN 
Şiddet olaylan ya da bir b .. -

ka deyişle terörizm ııUnümüz 
dünyasmın yaygın ve önde gelen 
sorunlanndan biri haline gelm.it
tir. Terör. ülkeden ülkeye çeşi tli 
biçimler göstermekte; örnetin, 
Latin Amerika ülkeleri ya, da 
İran'da devlet eliyle, İtalya, Al
manya gibi ülkelerde de daha 
çok küçük yer altı gruplarınca 
yürütülmektedir. Biçim farklılıRı 
bir yana bırakılacak olursa terö' 
rist eylemlerin gelişmiş, gelişme
miş tüm kapitaliat toplumlarda 
yanın1aşmaya başladıltı &Öyle
nehUmektedir. Türkiye'de te
röriin en (azla hüküm aürdüRü 
ülkeler arasında yer almakta, bel· 
ki de ayual cinayetlerin sı.k.J..ı#1 
açıamdan en önde gelen ülke ol· 
ma durumunda bulunmaktadır. 
Türkiye'de ı 970'lere do� baş
layan liyaaal cinayetlerin, özel
likle MC iktidarlan ile birlikte 
artarak sürdülü, gözleme daya
narak söylenebilmektedir. Bugü
nün Türkiyelini adeta bir iç 88.
vaş durumuna getinııiş bulunan 
terörün kaynaRında faşiat hare
ket bulunmakta; tahrip etme, 
bombalama, siyasal cinayet, kitle 
kaWanu girişimi gibi eylemler 
büyük çoRunlulda faşist örgütler 
tarafmdan yürütülmektedir. 

yeni bir hükümet kuru.lmu,. 
CHP Genel Başkanı da Ba,bakan 
olınu,tur. Terörü ve ciddi bir 
olasılık haline ııe1en faşist darbe
yi durrlunnanın, MC'yi iktidar
dan dü,ürüp yeni bir hükümet 
kurulmasının temel amaç olduRu 
ifade edilmiş ve büyük halk 
yı�ın1an yeni iktidarın ülkedeki 
debşet ve terörü ortadan kaldıra
calı umud edilmi,tir. Buna kar
şılık sekizinci ayını dolduran 
yeni iktidar döneminde terörün 
ortadan kaldırılması mümkün ol
mamı., aksine faşist saldUl ve ci
nayetler dozunu artırarak devam 
etmiştir. Bu durum karşwnda 
yapılan deRerlendinnelerin bü
y� bir kışnunda, faşist örgütle
rin CHP 'nin başansını önlemek 
ve tekrar iktidara gelebilmek için 
yoRun bir saldın kampanyasına 
girdiRi, faşist terörü önleyeme
yen CHP'nin ve hükümetin bü
yük ölçüde yıprandıRı vurgulan
mutadır. Bu deterlendirmenin 
birinci kısnu, yani faşistlerin yo
Run biT saldın kampanyasına gir
dili doRru olmakla beraber, bu
günkü iktidann terör nedeni ile 
çok kötü duruma düştüRü öner
mea üzerinde dunnak gerekir. 

BiT toplumda ortaya Çıkan si
yasal süreç, bilindiRi gibi; top
lumaa1 yapının temel kategorile
ri arasındaki somut ilişkilerin tü
revi sayılabilir. Tüm siyasal olay 
ve olgular o. anda toplumdaki so
mut SlD1f ilişkilerinden kaynak
lanma.kta, ona baRımh olarak or
taya çıkmaktadır. Buna göre gü
nümüzün siyual mücadeleleri bi
çimi, içeriRi ve özü ile somut sı
nıf ilişkilerinden ve buna ek ola
rak ülkenin dışa baRımlılıRmdan 

kaynaklanmış bulunmaktadır. 
Bu temel nokta göz önüne alın
madan siyasal olaylarla Itıili hiç 
bir ııerçekçi çözümlemenin yapı
lamayacaRı açıktır. Daha basit 
bir ifade ile belirtmek gerekirse 
belli bir &iyasal iktidar kullanımı 
ile ilgili çözümlernelere girmek 
için önce o iktidar tarafından iz
lenen ekonomi politikalarmı ele 
almak ve çözümlemeleri bu te
mel üzerine oturtmak gerekir. Bu 
nedenle günümüzün CHP iktidan 
ile terör olaylan arasındaki etki
leşimi tartışabilmek için önce 
yeni iktidann izıedi�i ekonomi 
politikasının özünü ortaya koy
mak, bunu tartışmak anlamlı 
olabilir. 

Sekizinci ayını dolduran uy
gulamadan sonra yeni iktidann 
izlediRi ekonomi politikasının şu 
özellikleri taşıdılı ileri sürülebi
lir: (a) Mevcut toplum düzenini 
ve yapııım kökten deRiştmci gl
rişimlerden kaçılmakta. mevcut 
yapının işlerli�ini artıncı önlem
ler Uzerinde durulmakta ve her 
fırsatta büyük iş çevrelerine gü
ven vermeye çalışılmaktadır. (b) 
Türkiye'nin dış ekonomik ili,ki
lerinde deRişme yerine ekono
mik bunalundan ve dar boRu
dan çıkmanın yolu olarak batı 
itemevcut ekonomik bütünleşme
nin pekiştirilmes. seçilmiş 
bulunmaktadır. (c) Düzen deA i
şiktiR) propagandas.ı ile işçi ve 
emekçi ketimlerin çok büyük 
oranda oyunu almış bulunan ve 
bugün iktidarda bulunan CHP 
içinde bulunulan ekonomik bu
na.1ınun yükünü işçi ve emekçi 
keıimlere taşıtacak çözümleme-

ler üzerinde durmakta, onlara 
yönelmektedir. Türkiye kapita
lizminin yapısal koşullanna ek 
olarak bu özellikleri ta,ıyan bir 
ekonomi politikasırun izlenmeli 
sonucu bir taraftan' enflasyon ve 
fiyat artışları ile mücadele etme
yi olanaksız kılmakta ve hayat 
pahalılıA:ı giderek artmakta, di
A:er taraftan batıya daha fazla 
baRlanmarun sonucu olarak eko
nomik durıunluk ve i,azlik gide
rek artan oranda kendini göster
mektedir. 

Bugünkü iktidar, ekonomik 
koşullann ııeni, emekçi yılınla
nrun yaşamı üzerindeki alır bas
k·unna karşın muhalefetsiz b.ir 
uygulama olanaAtna sahip sayıla
bilir. Batıyla ekonomik bütü,..ı�
menin aaRlamlaştınlmaaı.nın, 
ekonomik bunalımdan çıkmaıun 
yükünün emekçi kesimlere taşı
tılmasının, kapitalizmin koşulsuz 
desteklenme.ıi.nin Parlamentoda 
temsilcisi bulunan &iyasal parti
lerce eleştirilecek yaru yoktur. 
Başka bir deyişle bugünün ikti
darı, ekonomi politika&1 alanında 
sa�ından gelecek ciddi bir muha
leCetle karşı karşıya bulunma
maktadır. Bu alanda etkin eleşti
ri ve muhaleCet CHP'nin solun
dan gelebilecek; böyle bir mu
halefet, şimdiye kadar düzen de
A:işikliRi sloganı ile işçi ve emek
çilerin büyük ölçüde oyunu al
mış CHP üzerinde çok etkili ola
bilecektir. Bunun doRal sonucu· 
nun, işçi ve emekçilerin kendi 
siyasal örgütlerine yönelmeleri 
olacalı söylenebilir. Işte bu nok
tada siyasal terörün CHP iktida
rı için bazı i,levael yönleri orta
ya çıkmaktadır. Bunlar kısaca 

Yeni Yurtlar Yönetmeliği 

,öyle özetlenebilir: 
(a) Faşist aaldınlar ve terör, 

kendisine tepki olarak özellikle 
gençlik içinde kimi ırropları aynı 
metodlarla mücadeleye itmekle, 
ya da bu tür mücadeleye ,ok
makta ve bu eylemler demokra
t.ik güçlere karşı kullanılmakta. 
dır. Diler yandan kitlelerin CHP 
ya da MC ikilemi kar�.ında bı
rakılarak tster istemez CHP'nin 
peşine takılma zorunda lkalaca-!'" 
Rı v&.f\ıllyılmakt&dır. Böylece sol
dan geleoek muhalefetin etkinli
e-inin kırılabileceA'i h •• planmak
tadır. Nitekim sayın Başbakan 
partisinin Küçük Kurultayında, 
geçen hafta yaptı�ı bir konuş
mada kendilerinin solundaki par
tilerin ancak yüzde biroyu oldu
Runu ileri sürerek sola deRii, aa
Ra açı1acaklanru vurgulamıştır. 

(b) Siyasal cinayetler ve ça-

tı,malar sürekli olarak ön planda 
bulunmakta ve buna baRlı olarak 
ekonomik sorunların tartışılması 
ikinci planda kalmaktadır. 

(c) Ter"r sat içinde de çatla
ma1ara neden olmakta, bugüne 
kadar AP içinde :yer alan liberal 
kesimlerin partiden kopup CHP' 
ye yanaşma eA:ilimleri gösterdik
leri söylenebilmektedir. 

GörüldüRü gibi, kendisinin an
ti-CRfist olmasına karşın faşiat 
aa1dınlardan kaynaklanan terö
rün CHP için bazı işlevsel yönler 
taşıdıR ı ileri sürülebilmektedir. 
Bir bakıma bu i,levselliRin, CHP' 
nin faşiat hareketin üz.erine git
mesinde bir talum duraksamalara 
yol açtlA'1 düşünülebilir. Ama 
unutulmamUl gereken nokta bu 
işlevselliRin ancak kısa vade için 
geçerli olabilecel:idir. Buna ek 
olarak terörle güçlenen ve güç
lendikçe terörün dozunu artıran 
faşizmin iktidara geldikten sonra 
sosyal demokratlarla .o�alistler 
arasında bi.r 'ayınm yapmadıRml 
tarih bize ıöstennekt.edir. 

Son yıllarda ülkenin bir nu
maralı sorunu haline gelen tero
rimı.in önlenmeli. konusunda or
taya atılan en yaygın görüş, te
röre karşı &iy .. l partiler araun
da ııörü, birtiRini aaRlamayı kap
samakta ve kamu oyu bu yönde 
ko,ullandınlmaya çalışılmakta
dır. Terörün "aşın uçlardan" ve 
küçük bir partinin eylemlerinden 
kaynaklaDdıRı vanayımına daya
nan bu yaklaşımın gerçeklere 
uyduRunu söylemek olanaklı de
Rildir. ülkenin en büyük &iyaaal 
partilerinden biri olan AP gerek 
iktidarda ııerek muhalefette sü
rekli olarak fa,iat harekete de ... 
tek venni, ve özellikle faşistle· 
rm kamu kurulu,lan içinde ör
gütlenmelerini saitlanuştır. Bu 

ILERICI ÖGRENCILER 
CEZALANDıRıLıYOR 

açıdan sayıal bakımdan bu 
büyük partinin saRdan kaynakla
nan terör olaylarına karşı bir ta
vır alm.uı söz konusu olmamak
tadır. Nitekim AP'nin bugünkü 
yönetici kadrosu burjuva demok
rui&ini bile yadaımakta; gerek 
kurarnda gerek eylemde, emekçi 
sıruflann siyasal olarak örgütle
rup mevcut siyasal Sistem içinde 
iktidar için mücadele edebildik
leri bil' sistem yerine faşizmi ter
cih ettiA'ini açıkça ortaya koy
maktadır. Bugünkü hali ile AP, 
ancak, i,çi aı.nıfının ideolojisine 
sahip olan ve onu savunan siyasi 
akımlara yer venneyen bir çok 
partili siyasal sistemi savunmak
tadır. 

B5ylece faşist terör eylemleri 
ve siyasal sistem konusu üzerinde 
AP, belirgin bir konum ortaya 
koyarken, Türkiye'nin sayısal ba
kımdan en büyük siyasal partisi 
olan CHP için durumun karma
,ık bir görünüm aldlAınl söyle
mek gerekmektedir. Bu karma
,ıklıRın üzerinde durmak ve ol
guyu her yönü ile açık açık tar
tı,mak zorunlu hale gelmiş sayı
labilir. 

Şiddet olaylarırun ve ekono
mik bunalımın çok büyük boyut
lara V&nna81. sonucu 1977 yılı bi
terken bir hükümet deRi,ikliAi 
olmuş ve II. MC iktidardan uzak
ıa,tm1aıak CHP'nin öncülüRünde 

Yllbek öaıenlm KredI .. 
YıırUar Kurumu Genel Kuru· 
lu .. çen hafta Icplandı. Top· 
Iantıda Yurt idare .. 41etme 
Yöııetmellillnm bazı maddele· 
rinde deAI,lkllk yapddı. Yapı. 
lan yönetmelik deAı,lklltlnm 
Resmi Gazetede yayınlanan yü
rUrtUR- c!rmOlmden hem .. son· 
rayurtlaıda ''ya. tatlımm" bo .. 
IadıAl '" beıırtılen tarihe kadar 
yurtlaıın kapalı kalaCaAl açılt· 
landı. Böylelikle Yur�Kur'a 
bo�1ı yurtlar &oçen hafbı bo· 
şalbldı. Basında ile yurtların 
boşalWınaal dııında yapdan 
yönetmelik deeı,lkllill hakkın· 
da bır haber yayınlanmadı. 
"Anarımm kayna�ı olarak 
yta'tları gören çevrelerde ise bu 
uygulaına hoınuduk yarattı. 
Hatta daha da ötesi faılstlere 
vurulan bir darbe olarak da ni
telendi. 

Yurt Idare ve Iıletme YÖ· 
netmellilinm deeı,llrIIen 18. 
madd .. ı Incelendıelnde yapılan 
1,ln fııt.t harekete bır darbe 
vurmak olmadıRı ortaya çıkı
yor. Daha önce birçok örne
Rlne r .. tlandıeı gıbı son yönet
melik deRlılklltlde "anarılnln 
önlenmesı" maskesi altında ın
tl demomllk uygulamaları 

me"uıaıtırmak _ nllol.· 
nebWr. 

18, JDlddede ıu büklOni .. 
yer alıyor. 

tl. Her yenı dönem batmda 
yenı bo"",ran öltrendler Ile 
eski dönem veyı dönemlerde 
yurtta kalmıŞ öltrencllerden ye
ni talep te bulunanlar i Kurum 
Yönetim Kurulunca saptanacak 
Kayıt·Kabul ve DeRerlendlnne 
Y önergesinde öngörUlen .... Iar 
lçmde tek bır I�tede sıralanır· _ 
lar ve bu :istedeki straya göre 
yurtı ... kabul edilirler. 

"- Oniverslte, AkademUer 
ve Yül:oek Okullaıda öRrencl 
oJupta sömesa ve sene kaybet· 
mlş öRrenciler o dönem deRer
lendlrme sırasına giremezler. 
Ancak devam ettikleri öj!re· 
nim kurwnunda bır yıldan Caz· 
la sUre kaybetmiş olanlar bir 
daha hiç bır şekilde yurda ka· 
bul edilmezler." 

Zaten anti-demokratik bir 
çok hükümle dolu olan yurt 
yönetmeıı� bu maddeyle iyice 
baskıcı bır nitelUt kazanmış ol
maktadır. Bu de�ı,lkllkle "a· 
narşlnin önıenmesi"nln amaç
landı�ı ileri sürülmektedir. DI· 
�er bır deyışle "saldın Ullerl" 
durumunda bulunan yurUarın 

temizlenmeol IDI&çlanmakta· 
dır. Gerçektan de bu ııııııe de
�in birçok yurdun fatlatl .... 
biNI' ..ıelın iiıIU _ kullanıJ· 
dııı bilinmektedir. Anaıt bu 
yurtlaıda Yurt ICIart ve I"etme 
yönetmeliiline uymayarı, hatta 
öRrencUlk1e uzaktan yakındlO 
Ulşklsl bulunm,y,n k1ıtı .. 01· 
duAu, fakıt haklarında ciddi 
hiçbir Iılem yapdmadıAl da bl· 
Immektedir. CHP hüklOnetlnm 
faşist harekete karşı çekimser 
tutumunun en somut Fıtergesi 
saldırı ülleri olarak kullanılan 
yurtlaı lçm tutarlı hiçbir glri. 
şlınde bulunulmaması olmuş
tur. Sonuçta Ise bır çok alanda 
oldllAu gıbı "anar,lyl önleme" 
adı altmdaki anti-demematık 
glrl,lmler yurtlaıla UıUI hükU· 
met poııtlkasına yenıımıştır. 

Antl·demomtlk yönetme
Ilk maddelerini uytularnaya 
sokarak " ta"zme karşı mÜC8-
dele"nln l:tri tepecek olan bir 
sOah olduRu bUmmelldlr. As1,
na bakılD'SI bu silah Ilerici de
mokrat öRtenellere çevrtlml,
tir. Birçok ilerici ötrencinin (i
şist saldınlar yiiıünden okula 
devam edemedlA i ve denlere 
giremedi�1 bilmmektedir. Do
!!al olarak ta .ınıfla k,1ma ve 

deralerde bo ...... bit berabo· 
rinde "Im_, Bu ıoraar 
a1tmda unuJarıı,ya ookuları 
Yurt yönetmeilli taıUt ..ıdm· 
lar .. bedefi clurımıundakl iii
rencllerl cezalandıracaktır. 

"Aııaqlyl önleme" masIıMı 
altında MOII Elliim Bakanlıl� 
na bol .. yüksek okullanıı dlsip
Im yönetmelltlnln MC clöııe
mmde hile ıClriiIm.."I, düzeyde 
antl·demokratlk hükimlerle 
doldurulınasıyla ba,layan uy. 
gulamalara yurt yönetmellilln· 
deki bu son dellıtkllkle artan 
ölçülerde devam edeceeı ıiiI· 
lenmektedlr. Bu ıolay.,ın so· 
nuçta ünivenlte ve yüksek o
kullan bırer kapalı cezamne 
çevırmeye kadar \'ancalı açık
tır. Ne ıdmı yapılırSI yıplISln 
bu tür antl-demomtlk uygula· 
meları kar,. çıkmak ırunda 
sergilemek zorunlu olarakyeri
ne getiriımsı aereken blr görn 
durumundadır. MC döneminctf 
bile uygulamaya sokulmasını 
cesaret edilemeyen hükiinlf'rin 
CHP hükiimetl dönemln4lo!ılm 
birer gerçekleşiyor OI� •. 
mokrasi mücadelesindt �-u
şukluRa ve çekimserı'. )'Ir 
olamayıcaRmı ıöder MILI 
sennekledir. 
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Ihanet zirvesinde: 

FiLiSTiN 

HALKıNı 

BOGMA 

PLANI 

_iZAK GALiMiOi •••••••••••• 

"Carnp David zirvesi beklene
nin aksine zaferle 5Onuçlandf.'12 
gOne yakın çalışmalardan sonra 
dünya kamuoyuna büyük besın 
tarafından büyük puntolarla a
çıklanın buydu. Gerçekten de 
zirve, Orta·Ooeu'da barışın sae· 
lanması yolunda kahcı bır adım 
mıdır'? Varılan sonucun kapsamı 
ve hedenediCi nelerdir'? Kısacası 
zirve kimlere hizmet etmiştir'? 
Bunlar, sorulması gereken soru· 
lar. İlk önce şunu belirtmekte 
yarar .. 'Udır� Anlaşma diye öne 
sürülen nihai belgeler aslında 
" çerçeve anlaşmalardan" öteye 
gitmemekte, yani kısa ve uzun 
vadede, "bölgede barışı saCla· 
ma" adına Mısır ve İsrail arasında 
sürdürlibnesi düşünülen görüşme· 
lerin s.ınırlarını, üstelik çok mu�· 
lak bir biçimde ortaya koyan 
metinlerdir. 

Zirvenin sonucunda iki çerçe· 
ve anlaşma ortaya çıktı. Biri 
"Mısır·lsrail Barış Antlaşması 
Çerçeve'i", di�eri "Orta·DoIu 
Barış çerçevesi". İlk çerçeveye 
göre Mısır'ın Sina yarımadası 
üzerindeki egemenlik hakkı İs, 
rail taraCından tanındı, bunun 
koşulu olarak da iki ülke arasın· 
da ''kalıcı bir barış"ın imzaJan· 
ması ilke olarak kabul edildi. 
Yarımadanın "belirli yerlerinde" 
tarafların sUAhh güçlerini bulun· 
duracakları " güvenlik bölge)e;';" 
kurulması kararlaştırıldı; !araf· 
lar arasında üç aya kadar nihai 
barLŞ anlaşmasının imzalanması 
ve anlaşmadan 3·9 ay sonrasına 
kadar İsrail askerlerinin Sinadan 
çekllmeleri kabul edildi . 

ıkinci çerçeve, Orla·naCu ba· 
rışını amaçlar gibi görünse bile 
özünde Batı Şeria, Gazze ve F" 
listin sorunuyla ilgilidir. Sözü 
edilen bölgelerde beı y�ıık geçl· 
ci bir statü uygulanacak, bu süre 
içinde bölgede kl "Filistinıner" 
kendi kendilerini yöneteeekler 
ve aynı zamanda süre sonunda 
bölgedekJ İsrail askerleri geri çe· 
kilecekJerdlr. DiRer taraftan yine 
aynı süre içinde Ürdün'ünde ka· 
tılmasıyla Batı Şeria ve Gazze' 
nin statüsü saptanacaktır. DiCer 
bir hedef de Ürwn'!e İsrail ara· 
smda ayrı bir antlaşmanın Imza· 
lanabilmesi için gerekli ortamın 
yaratılmasıdır. 

ÇıKARLARı BA{;OAŞTIRMA 
VE FIL ISTIN HALKıNı 

TESLIM ALMA 

Derinlemesine incelenmRinde 
iki tertevf' 3ntla�nı.nın da ABD' 
nin uzun 7Amaııdır kotarm.�a 
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çalıŞtıel Orta·D<>eu'da "adım 
adım barış politika" sına uygun 
düştüeü görül mektedir. Bu politi
ka, ABD 'nin Orta Do�u'dakl Çı' 
karlarını korumayı ve pekiştir· 
meyi, İsrail yönetici çevreleriyle 
Arap ülkelerindeki gerici çevrele· 
rin ekonomik ve politik çıkarla
rını b&C:daştırmayl amaçbyor. 
Bunun yolu da bölgedeki ülkeler 
arasında ikili görüşmelerin sonuç 
olarak ikili anlaşmalarm gerçek· 
leştirilmesinden geçiyor. Mısır· 
İsrail çerçeve anUaşmasl bunu 
en açık biçimde kanıtlıyor. 

Ikinci çerçeve anlaşma ise, 
daha genel bir düzeyde, sözü 
edilen Amerikan politikasının 
die er önemli bir yönüyle, Filis· 
tin sorunuyla yakından ilgiHdir. 
Anlaşmada en başta karşı çıkıl· 
ması gereken, Filistin halkının 
tek yasal ve gerçek temsilcisi 
olan FKö 'nün dışlanarak tilistin· 
liler sorununa çözüm arama giri· 
şimidir. DiRer bir nokta da an· 
laşma metninde genel olarak "fi· 
listinliler" gibi bir deyimin kuııa· 
nılması, ve "filistin'lilere" verile· 
ceei Iddia edilen özerklilin an· 
lam ve kapsamının belirtilmeme· 
sidir. öncelikle şunu belirtmek 
gerekir: Gazze ve Şeria bölge· 
sinde yaşayan Filistinli1erin ba· 
şını çekenler yutturulmaya ça· 
ıış�dılı gıbı ilerici, Filbtin dava· 
sının gerçek savunucuları deeıı· 
lerdir. Bu egemen unsurwı ço· 
eunlulu göçebe düzeninde feo· 
dal ilişkileri sürdüren, bölgedeki 
İsrail işgalinden ekonomik. çıkar· 
ları olan zi.inreleri oluşturmakta· 
dırlar. Sözü edilen özerk yöneti· 
min kapsamına Işte bunlar gir. 
mektedir. 

IKILI BIR BASKı 
REJIMINE DO{;RU 

Fazla üzerınde durulmamış gi. 
bl gözük .. de, ıkı anlaıma Içiçe 
geçtıelnde, üçlü Ihanet zirvesinin 
en çok üzerınde durdulu konu
nun Filistin sorunu olduRu orta· 
ya çıkıyor. Şöyle kı; birinci an· 
laşmada ıkı ülkenin de Sına ya. 

,ırımaduwda bellrıı silahlı gUven· 
lik bölgeleri oluşturacakları kara· 
ra baRlanıyor. Açıkçası askeri 
üsler deyiminin yerinde daha 
yumuşak olan güvenlik bölgele· 
ri kelimeleri kullanılıyor. Bu an· 
laşma sa�lansa bile, yarımada ar· 
bk yalnızca İsrail'In yerine ikili 
bir baskı sisteminin kurulması 
anlamına geliyor. 

FKö 'nün maddi ve politik 
açıdan bir tecrit çemberi içine 
alınması dolrultusundaki adım· 

lar zirve sonrasında da devam yük burjuvazisinin resmi iktidarı 
ediyor. İleri bir tarihte ürdün'le durumuna gelen Sedat gözlerden 
İsrail'in benzer bir anlaşma im-- uzak tutabilmek ve muhalefeti 
zalamaları gerektili görüşü, "a· yumuşabnak amacıyla, geçen yı. 
dım ad.un barış" politikasından la kadar sürdürdüRü görüntüde 
da öteı Ordün topraklarında, ha· de olsa emperyalizme ve siyoniz
la yerleşik durumda bulunan Fi· me karşı dunna politikası yerine, 

listinlDeri boRaziamak amacın- Arap halklarmın ortak düşmanı 

dan kaynaklanıyor. olan bu güçlerle uzlaşma ve kay
naşma yoluna gitmektedir. Bu
nun kılıtı çok önceden hazırlan
mıştır. Gerginlik ve savaş orta· 
mında uygulanan savaş ekono· 
misininıülkenin içinde bulundu
eu bunalunm tek nedeni olarak 
gösterilmesi gerçekte Mısır'da 
halk kitlelerinin yoksunuRa itü· 
mesinin ve ülkenin bunalnna sö
tüklenmesinin tek sorumlusu 0-
lan büyük bwjuvazinln rolünün 
saklanmasma yöneliktir. 

giriyor. Emperyalizm Arap halk· 
ları arasında var olan dayanışma
yı parçalamak, ekonomik ve po
litik açıdan bölgedekl çıkarlarını 
sa�larnlaŞtırmak yolunda önemlı 
bir adım atmış durumda. Zirve, 
planlanan senaryonun yalnızca 
bir perdesıdir. Amacına ulaşbAı 
takdirde yenı oyunlarm geleeell 
kuşkusuzdur. Bu açıdan dünya 
sosyalist sistemi ve ilerici Arap 
ülkeleri tarafından bir komplo 
olarak de�erlendlrUlyc<. Orta· 
Doeu sorununa barıŞ yolunda 
kalıcı bir çözlin getirmek, bu 
komplonun boşa çıkarılmum· 
dan ve bölgede barışın Cenevre 
komeraosları çerçevesinde sal· 
Iaomasından geçiyor. 

üRDüN VE S.ARABlsTAN 

Zirve sonrası ortaya çıkan ge. 
lişmeler, varılan anlaşmaların ni· 
teııeini göstermesi açısından il· 
ginç. ABD emperyalizmi bır yılı 
aşkın bir süredir uygulamak için 
elinden geleni ardına koymadıRı 
ve kendi açısından da bazı başa· 
rılar saRiadılı " adım adım barış" 
politikasının bir devamı olarak, 
diRer Arap ülkelerini de ikili gö
rüşmeler biçiminde tsrail ile ay· 
nı masaya oturtmak için, zirve· 
nin hemen ertesinde ABD Dış· 
işleri BakaN Vance'ı S.Arabls
tan ve ürdün'e yolluyor. İlk aşa· 
mada bu iki ülkenin düşünülmesi 
anlambdır. Ordün ve S.Alabistan 
Arap ülkeleri içinde en gerici yö· 
netimlere sahip ülkeler; bunun 
yanında S.Arabistan'ın Mısır ile 
önemli ekonomik ilişkileri var. 
Bu ülkelerin ABD 'Din çevlrdl�1 
bu tüıden bir anaCora kapdmala· 
rı kısa vadede daha olanaklıdır. 
E�er bu hedefe u1aş�ırsa, di�er 
Arap ülkelerinin de emperyaliz
min oltasına takılacakları hesap· 
lanmaktadır . 

YENI GüÇ ŞIRINGALARı 

Varılan anlaşmalar, üçlü zir· 
veye taraf olan ülkelerde lkierle· 
rin yıpranan kişiliklerini ve bır 
ölçüde bugüne kadarki uygula· 
malarmda sarsılan prestijlerini 
yeniden kazanmak ıçın kullanı· 
lıyor. Dünya emperyalizminin 
bu numaralı adamı ve üçlü zir· 
venin orta hakemi Carter, emper· 
yalizmin Avrupa temsilcisi W. 
Bıandt'dan sonra dünya barışı· 
na yaptı�ı "katkıdan" (!) dolayı 
Nobel ödülüne aday g(ist.erlldi. 

İsrail ve Mısır, varılan anlaş
manın erdemini kendi ülkelerinde 
anlatabilmek Için ellerinden gele· 
nı yapıyorlar. Begin 'in anlaşma
nın hemen ertesinde Camp David 
zirvesinin sonucunun İsraU'In �. 
venilRini saRınmıaştırıcı nitelikte 
olduRunu açıklaması bunun en 
açık kanıtı. Begln'ln Işgal albn· 
daki topraklarda yerleşim mer
keılerlnin kurulmasının sürece
�i yolundaki açıklaması muhale
feti yumuşabnak amacıyla bera
ber, Işgalinı anlaşma Myesinde 
yasallaştınnası anlamına geliyor. 
Mısır'da ise durum daha farklı. 
Gittikçe kitlelerden soyutllı.na· 
rak köşeye sıkısan ve Mısır ttı· 

YENI CAMP DAVID'LER 
GüNDEMDE MI? 

Camp David zirvesiyle Orta· 
DoRu sorunu yeni bir aşamaya 

Camp David ihanetin somut· 
landılı bir zirve oldu. Bu açıdan 
deaerlendirildilinde, dünyanın 
dller bölgelerindekl anlaımazlık· 
larm çözülmesi Için yenı Camp 
David 'ler tasarlanıyor mu, so
rusu üzerinde dişürunek ııereld· 
yor. 

Sıra Danimarka'da 

SOSYAL DEMOKRASI 
YiNE GERICI 

PARTiLERLE KOLKOLA 
Sosyıl demokrasi D ... illWkı'da dı bkındı, OIkenln, uzun 

y ıllar sOren sosyıl demokrat IkddarOl okonoml!< ye polldk IIY
IUlımılarl sonucu bu bunılı"", Ididil flrUlIIycır, Çalıpbilecek 
nüfusun yIIzde onunu oluş...,." IklyIIı bın kıdar insan IpIz 
durumda, Tekellerin Urları alderok çOk ylluek oranıını varır
kon, hılk .. .. bnal"", &fldi sOrekll dıqayor. Yıllık 0demeIer 
den ... 1 ıÇ.' yoklışık 10 milyarı ula�ıyor, Bu ... n yonnda, bi. 
NA TO ülkesi OL ... Danlmuk.'nOl ukıri hlrcımaJırı okcınoıııl< 
sorunları bi. kıç koz dıhı ı!ırlaılırıyor Sosyııl demcılcrıshln 
cenned diye tınııılan bır Ol<ede bu noktayo ..... mai ulusiır
...... bOYOk .. """yenın ... d-komllnlzml körtlclemok yolunda 
I.eZphlıd.1 oyunlırOl ..,çok yOztInII _yo ç'''ıyor, 

Sosyııl demokrasi, ''öUO _dnden 1ıOyIIc" misali, bu 
bunalım .. ç6z11nı yolu oI.,.k, sıl � 1OrIO hor dtlıeyde IlIıIrI� 
Ilnl ıörilYor. ASlOldı bu oIl1in sooyıl demokrasinin _ 
kırıklerinden kıynıklınıyor. DiIIIlınırki sosyıl demokraı por
d'i bunılımdan ç ıkışın ç6ı11mO oIırık buri .... V ... tre pordie
rlVIe koıllsyon VlPDIiIVI ıon:ih etti. Koııllsyonun proıırımOlın 
ıçıklınınısı ülkede "nı, !epkllere neden ol.." Tepkller özel
likle lıçl sınıfından .. Ilerici �lerden .. Id. SendkılırOl çı!' 
rısı ilıerine dım ülkeyi kaplıvan ,revie. bıflÖSlOrdl.O ... lmukı 
KomUnist Pırds!'nln açıklınıısmda bu koııllsyonun polldk 
özünlin büyllk .. rmavevl. ıçık bır Iıblrllll ol"'lu belırdıd. 
SOL Pardierin OI'Qk buın loplıntısınd.,kurulan yenı hüklinedn 
ülkenin en temel sorunlarına bile çöllim getirerneyecell ve Ulle 
ıçınde gerici güçlerin etkisini artlr.Jıcıil vwıuLı.ndl. 

I'Yeç 'ten sonra, "sosyalizme bir alternadfl'otank ortaya su
rillen s,,!val-demokminin böVIe bır bu ... ıı"", süriJdennıesl ,QS. 
yıl demokrasinin şansı"ın çok daN u oldulu Tli'kiye ıçın 
ilginç bir örnek oluşturuyor. 

_I _ __ __  ,_._�-, ....... __ ı_. __ .. _ -- -_._. __ .. _ ........ _ . , ... ... _._._-- ,-
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mR ULUSUN HALKıNA KOFREDli."ESINI HıÇ KIMSE HOŞ GORE· 
'MEZ. NE VAR KI, ŞU YA DA BU KIşININ, BIR ULUSUN HALKıNA 
KOFRETMESINI HAKLı GOSTERECEK MALZEMELERI NASIL BULDU· 
GUNU, BU MALZEMELERIN KIMLER TARAFINDAN NASIL SAGLAN· 
DıGINI DA DOŞONMEK GEREKIR. TORKIYE'NIN HAPISHANELERIN· 
DEKI INSANLıK DIŞI KOŞULLARI SORDOREN YA DA BU KOŞULLA· 
RA GOZ YUMANLAR, BU KOŞULLARıN ŞOVENIzM MALZEMESI YA· 
PILMASINI, KENDI SOR UMLULUKLARıNı ORTBAS ETMEK IçIN KUL·. 
LANAı.fAZLAR. KULLANıYORLARSA, KENDILERI DE KARŞıT BIR 
ŞOVENIZMIN TAM IçINDEDIRLER . .  

IIILORHAN KURMUŞ ................................ .. 

YA FiLMi GÖRMEDiNiZ 

YA DA HAPSE GiRMEDiNiZ 
Sinemayla ilgisi arasıra film seyret

mekten ve çocuklarının filmini çekmek
ten ileri geçmeyen bir kişinin gerek Tür
kiye'de gerekse bazı Avrupa ülkelerinde 
üzerinde çok şey söylenen ve yazılan 
bir film hakkında yazı yazmaya kalkma
sı "çizmeyi aşmak" diye nitelendirilebi
lir. Bu yazıdaki amacon "Geceyarısı 
Ekspresi" adlı mmin kapsamlı bir eleşti
risini yapmaya çalışmak olsaydı bu nite
lendirme dotru olabilirdi. Ama günlük 
gazetelerde bu fllmle ilgili olarak yazı
lanlar filmin sanat yönünden bir eleşti
risi deeU. Ozerinde ısrarla durulan ko
nu, filmin sanat de�eri, mesajı, görüntü 
ustalıeı, seyredende uyandırdıeı duygu
lar vs. vs. delil de rilmin Türkiye ve 
TürkIük düşmanııeı oIdueu noktası. Ga
riptir ki mm hakkında bu yargıya varan 
sinema eleştiricilerimiz filmi gönnedik
lerini rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Film 
hakkında bildikleri tek şey filmi gören 
dostlarının onlara anlattıkları ve yabancı 
basın organlarında film hakkında yazılan 
yazılar. Bu eleştilielJer filme temel olan 
kitabı okuyup okumadıklarını belirtmi
yorlar. Filmi gönneden, kitabı okuma
dan böylesine kesin bir yargıya nasıl va
rıldıeını anlamak benim gibi sinema 
eleştiriciliRine uzaktan yakından bulaş
mamış birisi için olanaksız. Ama belki 
de böyle şeyler olabiliyor. 

Hem kitabı okumuş hem de mmi 
görmüş bir kişi olarak "çizmeyi aşmak" 
pahasına da olsa birşeyler söylemek is
tiyorwr. . önce şunu bilmek gerekir ki 
kitap ile film birbirlerinden çok farklı_ 
Kitapta anlatılanların küçük bir böliinü 
filmde yer almış. Hapisane koşulları, 
pislik, gaddarlık, eşcinseııik konuları 
kita�ta yazıldıeı gibi filme aktarıla bil
seydi filmi bu durumuyla Türkiye ve 
Türklük düşmanı diye nitelendiren eleş
tiriciler korkarım ki o zaman filmi ya
pan ve gösteren ülkelere savaş açmayı ya 
da en azından bu ülkelerle diplomatik 
ilişkileri kesmeyi önerebilirlerdi. 

Kitaptaki bazı şeyler filmde de�işti
rilmiş. ömei!in,hapisaneden kaçış bölü
mü filmde belki de rıımin genel gidişine 
uygun olsun diye ti.inüyle de�işik_ Eş
cinsellik konusu ise filmin sonundaki ır
za geçme girişimi dışında hamamda bir 
öpüşme sahnesine indirgenmiş. Kitap ve 
film arasındaki farklılıklar uzun uzun 
anlatılabilir ve yetkili bir kişi tarafından 
gerektiAI gibi eleştirilebilir. Benim böyle 
bir amacım yok, yapabileceAimi de san
mıyorum. 

DAY ANASiURSENIz SEYREDIN 

Filmi Londra'da gördüm. Başlama 
saatından epey önce sinemaya gittieim 
halde ancak en ön sırada yer bulabil
dim. Başka bir gün gördüRim ve tam 
yetli lane Oıkar ödülü almış olan "Yıl
dız Savaşları" adlı rıımin göstcrildiAi 
salonun yarıdan Çoeu ise boştu. "Ge
ceyarısı Ekspresi"nin bir kaç sinema· 
da birden oynamasına karşın, bu çok 
Oskarlı filmden daha çok ilgi gönnesi, 

üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta. 
tki filmi karşılaşbrdlRım zaman şu so
nuca vardım: "Yıldız Savaşlan" filmi, 
güzel prensesi ve ülkesini zalim düşman
lardan kurtaran yakışıklı ve yoksul bir 
prensin kahramanhkları üzerine kurul
muş bilim-kurgusal bir çocuk öyküsi.L 
O denli ustaca (ve masraOI) bir biçimde 
görüntül enmiş ki izleyici filmi başından 
sonuna dek nerdeyse nefes bile almadan 
yutarcasına izliyor. Görüntü aldatmaca
lan, ses düzeni, inanılmaz bir teknoloji
nin ürünleri insanı sarıp sarmahyor. Ama 
film bitip de sinemacian çıktıemız za
man belleeinizde pek bir şey kalmıyor, 
filmin etkisinden çabucak kurtulabili
yorsunuz. 

"Geceyarısı Ekspresi" öyle deAil. 
EAer dayanıp sonuna dek salonda kala
bilirseniz (ki bir çok kişi bunu başara
madı) sinemadan çıktıeınız zaman sinir
lerinizin kopma derecesine kadar geril
miş çelik bil teL gibi olduAunu sanıyor· 
sunuz. Bazı sahneler bir türlü gözünü
zün önünden gitmiyor. Türkiye hapis
hanelerindeki koşulları ilk elden olma
sa bile biraz bilen bir kişi olan beni böy
lesine etkileyen bu sahneler kimbilir 
"centilmen" İngilizleri nasıl etkilemiş
tir'? örneein, filmde iki falaka sahnesi 
var. Birincisinde filrnin kahramanı Ha
yes, ikincisinde hapisane müdürü Hami-

. do'nun çocuklarının ayakkabılarını çal
dıkları gerekçesiyle sübyan k<>euşundan 
üç çocuk falakaya yatırılıyorlar. Böyle 
bir olayın Türkiye'de hapisanelerde, ka· 
rakollarda oIaAan oIdueunu bildieim 
halde çıplak tabanıara inen her sopada 
irkiJdim, yerimden sıçradım. Görüntü 
açısı, dayak yiyenlerin ve dayak atanla
rın yüzlerindeki acı, nefret, sadisUik an
latonı çok ustacaydı. Böyle bir sahneyi 
Türkiye ve Türklük düşmanlıeı diye ni
teleyebilmek için bunun gerçek olmadı· 
Aını kanıtlamak gerek, ama bunu yapa· 
cak sinema eleştiricisi bulunabileceeini 
sanmıyorum. Falaka sahnelerinde izleyi
ciler tepkilerini çıA"hk atarak, küfrede
rek,daha yufka yürekliler de fenalık ge
çirerek belirttiler. 

Bir başka sahnede Hayes, arkadaşına 
irtira alan Rıfkı adlı mahkumun, uzun 
ve vahşiee bir döeüşten sonra, gözünü 
çıkardı ve ısırarak dilini kopardı. tzleyi
ciler arasında kusanlar, bayılanlar oldu. 
Kana bulanmış aezından Rıfkı'nın dili 
sarkan Hayes'in görünümü gerçekten 
tüyler ürpertlciydi. 

SIR ULUSUN HALKıNA 
KÜFREDILMESI 

HOŞ GÖRÜLEMEZ AMA 

Sinema eleştiricilerimizin en çok tep
. kı gösterdiei şey Hayes'in Türklere küf

retmesi. Filmde Hayes kelimesi kelimesi. 
ne şunları söylüyor. "öyle domuz bir 
ulussunuz ki domuz yemedieinize şaş_ 
mamak gerekir" ve "sizden de, ülkeniz
den de, halkınııdan da nefret ediyo. 
rum." Her ikisi de arka arkaya söylen
miş şeyler. Birinci�i açıkça kümr. Ama 

hangi koşullarda söylendiR'ine de bak
mak gerek. Avukatı tarafından aldatı
lan ve sahte umutlarla avutulan Hayes, 
hapisten çıkmasına bir ay kala hakkın
daki hükiim Yargıtay tarafından bozu
lup yeni yargılama sonucunda otuz yıl 
hüküm giyince söylüyor bu sözleri. Kuş
kusuz halkına küfredilmesi kimsenin 
hoşgöreeeei bir şey deeildir; Ama, dieer 
taraftan, çok yabancısı oIdueu insanlık 
dışı koşullar altında dört yıJı aşkın bir 
süre yaşayan ve bu koşullardan kurtul
masına yalnız bir ay kaldl�101 sanan bir 
kişinin daha 26 yıl aynı şeyleri göR'üsle
mek zorunda kalacaeını öerenince gös
terebilece�i tepkiyi de düşünmek gere· 
kir. Hayes'in tepkisi yanlış yönlendiril
miş bir tepkidir. Otuz yı.!. hapis cezası 
yemesinde ulusumuzun suçu yoktur. 
Hayes'in böyle bir cezayı kuzu kuzu, 
sessizce kabul ebnesi düşünü�meyece
gine göre kime veya neye karşı tepki 
göstermelidir? Bu sorunun yanıtlanması
nı sinema eleştiricilerimize bırakıyo
rum. 

Filmin sonunda Hayes kendisini has· 
taneye göndennesi için hapisane müdürü 
Hamido'ya rüşvet verir. Hastaneden kaç
mayı tasarlamaktadır. Hamido parayı a· 
lır fakat Hayes'i aldatır ve hastaneye 
göndereceeine Hayes'e tecavüz etmeye 
kalkışır. Hayes de Hamido yu öldürür ve 
üniformasını giverek elini kolunu salla
ya sallaya hapisaneden çlkar gider. Böy
le bir sahneyi de Türkiye ve Türklük düş
manı diye niteleyebilmek için Türkiye 
hapisanelerinden eşcinsel ilişkilerin 01-
madıemı kanıUamak gerekir. 

üzerinde durulan bir başka nokta 
filrnde "Rum ve Ermegi parmaeı" oldu
eu. Filmin yapımında Rum veya Erme
nilerin herhangi bir katkısı olup olmadı· 
R'ını bilmiyorum,FUmde Türk rolü oyna
yan ve Türkçe konuşanların tümünün 
ise Rum ve Ermcni oldukları oyuncular 
listesine bakınca anlaşılıyor. Bu oyuncu
ların bazıları, örneein savcı, son derece 
güzel Türkçe konuşabiliyor ama bazıları
nın ne söylediklerini anlamak olanaeı 
yok. örneein Hayes'i yargılayan yargıç 
kelepçe yerine "manakl" diyecek kadar 
Türkçe'den habersiz. 

YA ÖTEKI FILMLER? 

Yanımda oturan bir İngiliz genci 
Türkçe diyaloglara gösterdifim tepkiden 
dolayı film bitince Türk olup olmadıeı· 
mı sordu ve konuşmaya başladık. Film 
hakkında ne düşündü�ünü sordum. 
''Türk hapisanelerindeki koşulların bun
dan daha kötü oldueunu biliyorum" de· 
di. Bu yargıya nasıl ulaştıfını sordufum
da da 1973 yılında ITV ·Granada televiı
yonunun yaptıAı "Türkiye'de Işkence" 
adlı filmi gördüeünü söyledi ve aynı yıl 
bir İngiliz tarafından yazılan aynı konu· 
lu bir kitabı okudueunu da eklE'di. 

Gavin Macfadyen'in yaptıeı bu film· 
de 12 Mart faşizminin zindanlarında iş
kence gören işçiler, ö�renciler ve aydın· 
lar baslıırından geçenleri anlatıyordu. 

Bu film ve Jane Cousims'in }ıazdığı ki· 
tap İngiltere'de öylesine yankı uyandır
mıştı ki Avam Kamarası 'nda Dışişleri 
Bakanına bu konuda sözlü bir soru yö· 
neltilmiş ve işkence konusu baZ.ı İngi
liz, Hollanda ve Norveçli milletvckille· 
ri tarafından Avrupa Konseyi'ne kadar 
gö türü im üş tü. 

" Geceyarısı Ekspresi" nde anlatılan 
olaylar 1970-1974 yılları arasında geçi
yor. Yani, büyük bir bblinlü 12 Mart 
faşizmi sırasında geçiyor olayların. Fil
min yapımelSının hapisane koşullarını 
bu denli ustalıkla in('elemesinin ] 2 Mart 
raşizmini teşhiretme amacına yönelik 
oldueunu sanmıyorwn. Hatta yapınıcı

nm Türkiye'nin böyle karanlık bir dö
nem geçirdieini bildı�ini de sannuyo
rum. (Ne- gariptir ki Londra'daki lurki· 
ye Büyükelçiliği bir bildiri yayınlaya
rak 12 Mart raşizmi sırasında bir Tur· 
klye hapisanesinde olup bitenleri anla
tan "Geceyarısı Ekspresi" filmini 
faşistlikle suçluyor.)  Kanımca, fihnin 
yapılış amacı ne Türkiye'yi ne de inraz 
sistemini eleştirmek. yönettııen. Billy 
Hayes'in kitabında anlatılan olaylardan 
bazılarının usta bir yönetim ve göruntü
leme sonucu çok para getirecek bir fil
me dönüşti.irülebilecefini anlamış ve 
bu amaca yönelmış. Görüldüf'ü kada
rıyla da amacına faZlasıyla ulaşmış. 

Elimden geldi�incJ> mm hakkındaki 
düşüncelerimi belirtlim. I\ıııa i ırtada 
yanıUanmayan bir soru var h.ıla : Nedeıı 
böyle bir tepki gösteriyor bazı �illl'ma 
eleştiricilerimiz,?Bence bunun iki açıkln 
ması var_ Birincisi. filmi görmedikleri 
için. Sanırım filmi görürlerSE> bu tepki· 
lerinin haksız oIdueunu anlayacaklar. 
İkincisi ise Türk aydınlarının içini kemi· 
ren bir kurt. Hepimiz Avrupa'dan, Ame
rika'dan dönen dostlarımızın "Erendim. 
bizi oralarda hiç tanımıyorlar. Bana kaç 
kadın ile evli oldueumu. kadınlarımızın 
peçeli gezip gezmediklerini sordular" 
dediklerine tanık olmuşuzdur. Aydın la
rımız herşeylerine hayran oldukları ka· 
pitalist ülkelerde böyle durumlarla karşı
laşınca çok üıülürler, hatta aşağılık duy
gusuna kapılırlar. Kendilerinin o iJlkeler 
hakkında ne bildiklerini sorsanız- alııcaf!ı· 
nız yanıtlara şaşar kalırsınız. işle' bu 
rahatsızlık yüzünden 'IUrkiyc'yi olrluj:!u 
gibi gösteren, anlatan rıımler ve kiıaplar 
ülkemizde çok tepki görür. L "Gecf'yarı· 
sı Ekspresi" nin Türkiye'yesokulmasl ya· 
saklanırsa hiç şaşmamak gerek) Du ay
dınlarımıza. hayran oldukları balı u!k('
lerini yeren, yerin dibine balıran rilm· 
leri ve kitapları gene o ülkelerin lIl!'anla
rının yaratLı�lııa Vl' hiç bir yasaklanıııyla 
karşılaşmadıklarına inandıranıazsınıl.. 
Gene bu aydııılarımız. Turkiyc'rlı'n �ltl.l·1 
manzaralar CÖsll'rt'1l beş para t'lnlt'1. hir 
rıımi kÖLu anıa ı!N.,'C'k Yltıılarınwı I!ııs· 
lemıenıE'si Ill'df'niy lc mf' ove I!hl-.It'Tt· 1.- 1' 
kanrlar. 

" Geceyarısı Ekspn'si " ni 'l'lIrı.. ıyı· rlu�· 
maıılı�ı ilc suçlayanlara slıyI{'Iu'C'I'1-' 'Lin 
bir söz var: Ya (ilmi ı!0rllll'nı i),iıııı ) a  
d a  l'iJrkiyı" r\I' I.ap'ı' cllI�I'II'I •• I" ln ll. . 
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SANATel LAR TDK ÖDÜLLERiNi 
• 

''TOK, 
BELLI BIR 

DONYA CÖRÜŞONÜ 
YANSIT AN KlŞILERCE 

YöNETILIR" 

Hayati Asılyazıcı 

Seçmek ııöreYi oldum olaaı güç bir 
yükümlülük ırerektUir.Burada bir yapıtı 
okuyor. yartılıyor ve deRerlendiriyor
ıunuz. YaDi. dünyanın en güç işini yapı· 
yorsunuz demektir bu. Bir yargıcın yar
gı kararı denli, nesnel olma davraOlşl 
işine girdilinbi varsayarak, okuduRunuz 
yapıtı de,lerlendirecek.siniz. Rafa kaldır
madan deRerlendireceksiniz. Konuyu iyi 
anlatan, dili an olan, kompozisyonu ve 
buluşları, betimlemeleri yetkinleşen, 
görkemli bir yaratıya giden yazar, yaraş' 
ttlı türde ödüllendirilmelidir. 

Bu soy genellemeden bireysel bir de-
. Rerlendinneye gidiyor seçen kişi. Bütün· 

sellikten bireysellile uzaOlyor. Kollektif 
ürün deRildir çoRunluk1a deRerlendirilen 
yapıt. Kimi şür çevirilerinin iki kişi ta· 
rafından yapılması. dışında, söz konusu 
olan Türk Dil Kurumu'nun düzenledili 
yarışmalarda kişisel çaba ürünleri deRer· 
lendirilir. Seçiciler Kurulu'nun yöntemi 
ne olur. olsun, elelitirmenlijli yelleyen 
çoRu kişinin, seçme görevini daha bir 
nemel yakla,ımta lerçekleştirdiRini gö· 
rüyoruz. Ku,kuıuz bw.da tanımlamaya 
çalıiitlRım seçmeciUkle eklektizm arasın
da en küçük bir yak1qun.yoktur. Diya
lektik ve ketin bir zıthk iöz konwudur 
.. çmecililin böylelinde; yani eklektizm
de. Ama böyleleri yok mudur? Vardır 
elbet ki,isel biçimde derleyip deRerlen
eliren kiıinin seçmealikten kaçınması 
o denli ııüçtür. Ne ki, maddeci diyalek
tike dayah yöntemle hareket eden seçici 
kurul üye. ıeçme iıinde üst düzeyi tut· 
turacaktu. Çelitki diyalektilinin farkına 
.... ran. ayınm.ıru yapan kitinin bu çeliş· 
ki 'diyalektiRinin öznel biçiminde eleşti
ri .... özele,tiriden payını alacaRı için 
danan"ıan nemel olacaktır. Öznel yak
ı ... ımlar. seçici kurul üye.ni aradlRı 
eoiruıardan uzakla,tınr elbet. 

, 
. 'Yıllardır bu 80y seçiciler kurulunu 

. Wemi,imdir. Yanılgılan, yan tutmaları 
,a.lemleme otanalıru bulmu,wndw-. 
Çünkü, yuarlan, ele,tirIDenleri, çokluk 
tanıma o1analıru buldulum için. yepbk· . 
lannı bilme'm dellli doRal bir şey ola
mu. Kaldı ki bu bir llke ıorunudur, ki
,inin ilke ıorunu. Yak.latımlarda taraf
sıZ ' otacakllruz ama del'erlendirmede 
nemel bir davranışın içine "irecekliniz. 
Kaç kişi vardır bu denli ıoylu ve neınel 
davranan? Nihilist (hiççi) ve kuşkucu 
tavırlarl. seçiciler kuruluna katılan Irişi, 
ba,amlZlıll simgeler. 

Yurdumuzda edebiyat ilıinç gelişme· 
ler göıteriyor. önemli ürünlerin boy ver· 
me. her yıl aynı düzeyde olmuyor ku,· 
kulUZ. Okur oranında artma, Türk ya· 
zarlarına karşın ııöıt.erilen ilai umut veri
ci. ödüller, ilaiyi daha bir arttırıyor. ör
neRin Türk Dil Kurumu'nun verdiRi 
ödüller. Orhan Kemal için, Sait Faik 
için konulan roman ve öykü ödülleri 
dıha çok önem kazandınyar yapıtlara. 
Bu arada, Yunuı Nadi AnnaRanı. Ali 
Naci Karacan gibi deli'lik nitelikle anna
Ranlar da önemli katkılar getiriyor sanat 
dünyamıza. 

Roman dalını baktıRımda, Fakir 
Baykurt'un kendini aşmaya çalışan, ye· 
ni arsYllilara iten bir çalışmanın ürünü 
olan Yayla adb yapıtı ile Erol Toy'un 
IQrıp'l üzerinde durdum. Baykun bu YI: 
Orhan Kemal Roman ödülü kazandı. 
Kars Ahmet Detlarn ile. Giderek kendi-
ni ışan, yeni bir denemeyle ilginç bir 
roman ortaya koyan Erol Toy'un IRrıp' 
ını ye�lcrıliın. Bu yıl ödüllendirme açı' 
lulıJlIn deııeıııe kavrııımıyl. ilgili yeni bir 
ruıııııll yazan Erol Toy'u seçerdim. lki 
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TARTISIYOR 
. . 

Geçen .. �. bq1attllmuz Türk DU Kurumu ödWleıioe lllfk,ln ıoru,turma· 
mız, bu .yxt.at:t yaruıları. mna ennektedlr. 8ona.1.aruıusa yamt WnD edebt
,.tça1arunıza tekrar ıe .. ldr.ür ed_ken, zaman dar.ılı. yu tatlU pbi nedenlerle 
dJler buı aanatçılarıın.wııı bu konudaki PlUtlar .. aIa.ınMhlunızl belirtmek 
"riz. 

Soru,turmam.ızm IODUçlanru, .. eo yanıtlan bir araya pUr .... d ..... len· 
dirrneyi yanrlı ıörrnec:lik. ı.teyeıı berkH KlI'U,turm&.iwi yen1dı1l lki .yı du
.ıyi bır anya Ift!linırek ödüO ... dlıiney . .. çok layık .öoillen _ıleri .. .... 1· 
çdarı ortay. çık .... bilir. 

Bu konuda bizim çıkııdılımız lOmut .onuçtardan biriıi .. çekten d. ödül· 
lendirme,. aday pek çok e.et ve aııatçaun olduGudur. SanatçllarlmlJilD yap
talı bu dei'ert-.dirmeye kablrmmak olanaklı delU. Ne ftl' ki. bu tür .t.biyet 
ürünlerini kitle ... tamtmak wl sanatçılar., m..ajl.annı kitlelere ula,tırabilmek 
için ÖDemii etldlere I&bip olan ödüUer. özeDikI. TOK ödüDeri kODuıunda çok 
cidcü ele,tiruer ve ka)'llllu vardır .. Olkemizdeki sanat ve edebiyat Yatammın 
aalhldı pHtimi için bu ele,tirileri dikkate almak ve önlemler le1ittirmek ka· 
aunızca önemli ıorunlardan biıUi olmaktadır. 

N. var ki bu adımın atılabitme.i. ıomut lODuçların elde edilebilmesi için 
kimi demokratlk &iiçlerin yanında. sanatçılarunwn da aomut talepler ,.U,tir
melerinden ve bu önerilerini ısrarla .. vuoma1armdan batka bir çdu, yolu yok
..... 

Smıf rrfilcadeleıinde yerleri ve i,lnleri her ıeçe IÜD biraz daha iyi uıa,ılan 
.anabn ve sanatçının i,levlerinin.y.ıin. 1.t1ri1ın..a bu alandaki d.mokratatlet
m. mücad .... inin de batarıYla lÜrdürü1mealne ballıdır. 

kişi ödüllenmili oluyor deRerlendirme 
ölçütlerime göre. ıçerik ve kurgu bakı
mından Türk Dil Kurumu'nun Roman 
Armalaruaa en uyaun yapıttar kanımca 
llInp· 

öyküler içinde beş yapıt arasından 
bir seçme yapudım. ömeRin, Leyla Er
bil - Eıki Sevgili, Oktay Akba1 - hkyaz 
Devrimi, Adnan özyalçıner . Gözleri 
Ballı Adam ve Selçuk Baran - Ana1ann 
Hakkı. Son ikisi Sait Faik ödülünü pay
ia,tı. ,  Leyla Erbil; Eıki Sevgili'de öz ve 

biçim yönünden hem kendini aşıyor, 
hem de yeni bir ,eyler söylemede bata
rıya ula,ıyor. Bu yönleriyle yapıtı ödül· 
lendirilmede alu ballyor. 

Şür dabnda iki ozanı aeçerdim ilk de
lerlendinnemde. Edip Cantever'in 
snda ile &ıvıi'si ile Atilla nhan'dan 
Ba,.ıe Bir Sevmek'i. Ku,kuıuz Egemen 
8erköz'ün 'ry'alOlzhkla.r ... Yalnızlıklar" ı • 
Enver Gökçe'nin "Panzerler Oıtümüze 
Kalkar"ı ve Ece Ayhan'ın "Yort Savul" 
u geçen yılın ilainç ,ür yapıt1annı olu,
turuyor. Canlever, Ben Ruhi Bey Na· 
sılım adlı yapıtıyla geçen yıl T .D.K. 

ödülünü kazanmıştı. Bu nedenle özgün 
şür anlayışıyla Atma nhan'ın 'Böyle Bir 
Sevmek adlı yapıtı, yüreRimde alır bası
yor. Türk Dil Kurumu'nun ödülleri. ara· 
ama girerse Ece Ayhan ile Egemen Ber
köz'ün yapıtlanru olaRan karşılaıım yine 
de. Ancak, Enver Gökçe'ye bu ödülü 
verseler, sürprizle dolduna1ar bizleri. 
Ece Ayhan - Egemon Berköz bölüşebilir 
bu ödülu. Şükran Kurdakul'un Acılar 
DÖnemi'ni .. de 1977 yıhOln başarılı şiir 
yapıtlan arasında yer aidıRım belirtmeli· 
yim. 

Bütünü olmaaa bile, deneme yazlıarını 
da içeren Haldun Taner'in Devekuşuna 
Mektupları'nı yine de bu türc1e ııeçmek 
iıterdim. 

ızleyebildiRim denli. ,ezi, çeviri ve 
oyunla ilgili yapıtlar araıında ödül ge· 
rektiren yapıtları arunuayamadım. 

Türk Dil Kurumu'nun ödül venne po. 
litik .. ı, kuşkuıuz kendi iç ıorunu olarak 
ortaya çıkarılmahdır. ödülU daha doRru
ıu ödülleri koyan kurum, kendi yönet· 
meHltlne göre bır delerlendirme yapa
cak demektir. önemli olan seçicller ku· 
rulu ve onun tutumudur. Diyelim ki, yu
karda adlanru .. ydılım .. natçılar ödül
lendirilmedi? Ne olacak bu durum kar
,ııında? Elime kalemi ahp Türk Dil Ku· 
rumu «ibi bir kurumu ele,tinnelde LO· 
nuç deRişecek midir? Burada .eçiciler 
kurulu eleştiriye acıktır. Bir baakı söz 

YüRüYüŞ 

konwuyı&, diledili yapıtı seçerneyen 
kurul üyesi çekilmelidir öncelikle. Bu 
bir davraOlştır; giderek eleştirel bir yak· 
laşımla olayları del'erlendinne zorunlu
lu vardır. Ancak, şunu da bilmekle ya
rar vu: Türk Dil Kurumu, belli bir dün-
1a ııörü,ünü yansıtan ki,ileree yönetilir. 
Kurumu yöneten kişilerden dünya IÖ
rüşlerinin dışında bir yaldaşınu bekle
mek biraz safdillik olur. 

Dola1 olarak sorulanruzı yanıtlarken, 
kuruma pek öyle önemli bir eleştiri ge
memiyorum. Ne ki, oluıhldar üzerinde 
durarak ele,tiri yapıyorum. Çünkü, her 
ödül kendi kurahOl ıetiriyor. Bu kural
ıara göre deRerlendirme yapıldıRını bil
mekte yarar vardır. 

"SANATÇı 
TOPLUMUN 'IWNUŞTUGU 

DILLE KITLEYE YöNELMELI" 

Tanju Cılızoğlu 

bin verirseniz anketinizin sorulanna 
tek bir cevap vennek iıtiyorum. 

Olkemizde tüm üst yapı kurumları ar
tık tükenmiştir. Burjuvazi kendi öz ku
rumlanna artık kan verememektedir. 
Herşey inaana insan emeline aykırıdu. 
Türkiye bu çelişkinin depreminde yaşa
maktadır. 

Türk Dil Kurumu da temel amacı 
burjuva jargonu yaratma�a dönük bir üıt 
yapı kurumudur, Dilin annmaıı için 
yola çık.ılmı, ama amaç saptırılmı,tır. 
Bilimııel kökenli ve halka dönük bir araş
tırma yapılmamakta bu kurumun 
olanaklarından pay aaRlanmak için ça
hşmalar aaptırılmı, bir yörüngede ıürdü· 
rülmektedir. Türk Dil Kurumu 'nun 
bua:ün belirttiAl yöntem bir sanat.çırun 
yazann halkından kopmaııdır, Halkın 
benimlemediRi kelimelerle halka yaklaş
mının gerçeRi ortadadır. 

Dün Oımanlı urayının yörüngesine 
oturmu, ulufe ile yaşayanaanatçıile hal
kın organik nı,kiıi naııl koparılmı, ve 
halk kendi kUltUrünü kendili üretmişıe 
bUlÜn aynı çeıı,kiyi Türk Dil Kurumu 
yürütmektedir. 

Sanatçı taranıdır, Sanatçı ıeçimini 
yapmı,tır. Bunun araaı. or18lı yoktur. 
Ya emeA:e kar,ı, tüm üıt yapı kurumla· 
nna kartı olmak ya da bu üıt yıpı ku
rumlannın yörüngesine girmek. Seçim 
budur. 

Sınıfaal seçimini yapını, ..... tÇLDlD 
ödtM bM çirkin IÖmüriiyü yaptt1anyla 
balka aktUmak bir .ııufm çelikletme.
ni �tır. B\1DU yüklenen ... naıçı 
toplumun konu,tuRu dille kitleye yö
nelmek zorundadır. 

Türk DU Kurumu ödüllerinin bir .. p
m.nın, bir aaptınnarun bedelini ödemek.· 
ten öte itleYi yoktur. 

''TOK, YAPıTLARı 
RESMI lDEOLOJI 

DOGRULTUSUNDA 
DEGERLENDlR!YOR" 

Aziz Çalışlar 

BuJÜO için, TOK yerine ödül vennek 
iıtemezdim. 

TDK'nun ödül venne politik .. , TOK' 
nun kendi genel politikuı.ndan soyutla
namaz. Bu bakımdan, TDK'nun ödül 
verme politik .. nı onun kendi ıenel 
politikası ve aiyaal-ideolojik konumu 
içinde gönnek gerekir. Dolayısıyla, TOK 
ödülleri, kendi özel yönetmeUlinin dar 
unulan dııında, TDK'nun "politUu." 
içinde ele alınmahdu. TDK'nun politi
kası ise, kısaca özetlendilinde, ... t 
yapıt1anrun temelde "retmi ideoıo, ' 
uyannca delerlendirilmetidir. Nitekim, 
şimdiye kadar, "resmi ideoloji" dlfmda 
kaldılı görülen hiç bir yapıtın TOK ödü
lü almamış olm .. bir rut1anu detiklir. 
Buysa, "taraf.zhk", " .. lt dil" aç.ndan 
deAerlenelirmenin altında u1ında ııüçlü 
bir "tarafbhk" yattlRının özlü bir yaOll
maadır. Bu da, TDK'nun dili "biçim
ci" bir anlayı,ıa ele alarak, dili dütünce' 
den (recni-ideoloji dlfmdalıd dÜfüDCe' 
den) 80yutlamaayla birletmektedir. s0-
nuçta, .. nat yapıtlan bir "kUJIU-diI"e 
göre ödüUenelirilmekte, ııenetlikl., hanii 
yapıt daha çok "öztürkçe" iM, yani, 
resmi-ideolojik dü,ünee'ye kaqıthktaıı 
uzak .. , ödül. daha çok yak\qmalttadır. 
özümlenek, TDK'nun ödül verme polti
kuı, genelinde ve özünde. TDK'nun dili 
"biçimci", "lIDyut" oluak alm.UUUDô•• 
natı "remıi·ideoloji" dolrultusu.nda de
lerlendirme politiluaıwı; " tarala&lık" 
örtülÜ altında, burju ... ·idealiat aıufaa.l 
sanat ve dünya ıörü.tünün, burju .. ideo
lojisinin somut bir yanaw .. anlatıınıelir. 

"TüRKIYE'DE 
EDEBIYAT öDÜLLERI, 

TOPLUMSAL ETKINLlGINI 
HIZLA YITIRIYOR" 

Demi, Ozlü 

İzin verir_niz bütün ıorularınııı bir
arada yanıtlıyayım. 

TOK ödilllerini bilmem ama, ben her
hangi bir roman ödülü jürisinde olsay· 
dım, bu yıl oyumu Necati Toıun.r'in 
"Sancı .. Sancı .. " adlı romaruna verirdim. 
Romanda tarihael penpektif arayanlan 
belki tam anlamıyla doyurmu ama, bir 
başına, bablı anlamıyla yeni bir roman 
olarak, bu kadar iyi yazılmış bir roman 
az bulunur bir ba,andır. Böyleli bir ro
man, ı:üoümüz Almanya'ıında, Frana' 
anda ya da roman gelenekleri elki olan 
bu çeşitten bir ülkede yayınlanaych 
göldere çıkarıhrdı. 1977'de yayınlanan 
romanıar içinde, bu deRin iyi yazılmı ... 
yoktur (Aynca bkz: Nedim Günel, 'San
cılı Kambur ya da Türkiyeli Si2ifoc. 
Türk Dili, i: 323, ARuıtCl 1978). "SaD
cı .. Sancı,." ıosyolojik olma savında bir 
roman deRildir. Ama eene de. bir IUUf 
Alman ve Türk huarumn (işçi ıırufına 
yakın ki,lIerdir bunlar) ya,antılanndan 
görünümler ıunar, Aaıl da en önemlisi 
bütün bu çaRdaş ulultu araaında roma
run başkişiai Osman'ın bireylell mitOlU, 
Petratyla ili,kilinde 0lu4an diyalektik 
şür, bir senfoninin ana·tema. ııibi or
taya çıkar; hem romarun ince çizıili 
biçimini tamamlar. hem de (Ünümüı 
dünyasına bır aşk çılhRı yerle,lirir. 
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Ed�biyat ödüllerine gelince: bu konu
daki dü�ünceıerimi Milliyet Sanat Dergi
.'nin 2 8 1 .  sayısında açıkladım. (12 Ha
ziran 1978). Bizde, edebiyat ödülleri, 
hemen hemen büt.ünÜYle, yozlaşmışlar
dır. 

tki türlü edebiyat ödülü venne politi
kasa olabilirdi: Birinciıi, genç yazarlara 
ya da ilk yapıtlannı yayınlay.n yazarla
ra verilecek 'özendirme' ödülleri; ikinci
si de, belli bir kültürel etkinlik birikimi, 
edebiyat. anlayış1annın belli bir alanında 
kararlı başarı, herhanii bir �sa.ı ya 
da toplumsal detere ıı:österilen sadakat, 
ulusal ya d. evrensel kültüre katkı, ör
neRin işçi sınıfının idealine gösterilen 
baRblık .. vb. gibi ödülle kararlaştınlmı, 

, bir luturnda varlık göatenniş, o�nluk 
çaltı yazarlarına verilecek ann_It_nlar ... 
Olgunluk çatma varmış ve edebiyata 
katkıda bulunmuş bir yazarın ödülleD
dirilmesi zaten toplumsal bir borçtur. 
Ama bu iki çeşit ödül iki ayrı yapıta 
ödüldürler ve sürekli oJ.ara.k aynı çizgide 
götüriilecek bir tutarlılılın izlenilmesini 
gerektirirler. 

Bizdeki edebiyat ödülleri, ikisini bir
birine karıştıran, tuhaf yapıda bazı ödül
lerdir; zaten, bu yüzden ve başka özel 
nedenlerle de, toplumsal önemlerini nız
la yitinniş1erdir. 

Asıl çarpıkhk da, edebiyat ödüllerine 
yazann yapıt1anyla kablmuıntn, ödül 
tüzüklerinde ,art koşulmasından dol
maktadır. Böylece, edebiyat ödülleri, 
ödül olmaktan çıkmakta, anlamSlZ birer 
yarışma halini almaktadır. öyle sanıyo
rum ki, yazarlann ikide bir, yanşmayı 
andıran ödüllere katı1ma1ar1a kendilerini 
öne sünneteri, aRubaşh bir ulraş olan 
edebiyat etkinliliyle, büyük ölçüde de 
bireysel, siyasal ve toplum.sal anlamda 
onurlu bir tutum olması gereken yazar
lık tutumuyla baldaşmaz, düşüncesinde
yim. 

"TOK BIZIM ıÇiN 
KAPALI BIR KUTUDUR" 

Ome, Po/at 

SorulanruZln üçün... ayn ayn cevap' 
vermek oldukça güç. Bu, sizin sorulan· 
nıZln kapalılılından deRil, Türk Dil Ku
rumu'nun bize kapalı olduRundan. Ka· 
palı bil" kutu olduRundan. 

Bu kurumun ödül venne ölçüsü ne
dir? Başvuru na.1 yapılır? TOK seçiciler 
kurulu nasıl oluşur? Kimlerdeın oluşur? 
Bütün bu sorular benim için kapab ve 
berrakbRa ulqmamıştır. Bir yapıtta ilk 
göz önünde tutulan en önemli ilke yapı
hn özü müdür. yoIua biçimi mi? Yokaa 
yapıt TOK söztütüne en çok uyan oldu· 
Ru için midir ödüle layık görülmesi? Bil
miyorum. Hangi yapıtların da başvurdu
Runu bilmiyorum. BildiRim tek şey 
YOROYOŞ'ün bir önceki ıayıda yaptıı. 
lOrt14tunnada arkadaşlanrnın verdili ya
mtlardan öRrendiRim bir kaç ad. Sonra
.? Bizim için bilinmeyen, Ka! daRının 
ardında &a.klı gibi. 

TOK önce açık olmahdır. En azından 
başvuruoulara açık .olmalıdır. ödül için 
başvurulan yapıt1ann duyurulması. Se
çicilerin açıklanması. Her ,eyin kamu
oyunun gözü önünde ayan beyan yapıl
muı.. Bir de başvurma koşulunun kaldı
nlmuı.. TDK'nun gücü mü yetmiyor o 
yıl

' 
yayınlanan bütün yapıtları ahp ödül

lendinneye .okmaya? Batar mı? Sanat
çıyı onurlandırmaktan niye korkuyor 
bu kadar? Yoksa bu korku kapah kutu-

nun i,ine gelme_nden midir, nedir? 
Hele verdiıti ödiiJ bugünün şartlann

da çok az bir şeydir. Hiç delilse bu 
konuda göz önünde tutularak artlrllma.s.ı 
yapolmalı. 

ödUle layık çok yapıt çlktl. Bir 
sıralama lÖzetıerneden .öylenem: Hilmi 
Yavuz'un "Dolu Şiirleri", Adnan 
özyalçıner'in "Gözleri BaAh Adam"ı, 
Leyla Erbil'in, "Eski SevglU"si, Fahri 
Erdinç'in "Acı Lokma"Il, Necati Gün
gör'ün "Sevıi Ekmektirili, Sennur Sezer' 
in "Direnç"i, Aziz Çahşıar'ın " Gerçekçi 
Tiyatro SözlüRü" ve FÜlun Tayanç
Tunç Tayanç'ın "Türkiye'de ve Dünya
da Tarih Boyunca Kadın" adh inceleme
leri ödüle layık, Hem " çok ödüle. Bun
Lar okuduklaiun. Bu ödüle layık yapıtla
nn daha da çok olduRuna inancım son· 
SUZ. Ama bizim SOnBUZ inancunızla 
TOK'nun sonsuz inancı aruında bir (ark 
var mıdır, yok mudur yakında göreceRiz. 

"TOK ÖDüL YöNETMElıCı 
YENIDEN DüZENLENMELI" 

j)lkü Tame, 

Türk Dil Kurumu ödüııerine bu yıl 
aday gösterilen kitaplann tümünü oku
madım; onun için, ilk sorunuzu karşı' 
lıksız bırakaca�un. 

Türk Dil Kurumu'nun ödül venne 
politikasına ilişkin görüşlerime gelince .. 

Bu konuda, Kurum'un belirli bir poli
tika saptarnw ve ödül yönetmeliRini ye
niden düzenlemesi gerekir kamsıodayım. 
Sadece "güzel Türkçe" kullanmak, Türk 
Dil Kurumu ödülü almaya yetmemeli. 
(Kaldı ki, geçmişte "Kötü Türkçe"hin 
ödüllendirildiRini de gördük.) Yapıtların 
içerikleri, sanat delerleri de göz önünde 
bulunduruımalı. "Zaten bulundurulu
yor ," denilecek. Bilmiyorum, "zaten 
bulundumluyor" mu? 

Bir dalda ödül alan sanatçı, daha son
ra hiç bir yapıtıyle başka dallarda aday 
gösterilemiyor. Söz gelimi, Melih Cevdet 
Anday, Turgut Uyar, Tomris Uyar çeviri 
dalında ödül aldılar. Demek ki, şlir ve 
öykü daUarında ödül alma olanaklan kal
madJ. 

ödüller daha çok genç sanatçılara ve
rilmeli. Belki bir "Büyük ödül" konula· 
rak, o yıl yapıt v,ınnemiş oIaa bile, ken
dini kanıtlamış bir sanatçwın tüm ya· 
şamı, emeRi delerlendirilmeli. 

"TDK YöNETIMiNiN 
ANTI DEMOKRATIK TUTUMU 

AÇICA ÇıKTı" 

Hilmi Yavuz 

a Bu yıl ,Br ve deneme-eleştiri dalında 
ödüle katıldı�ım için bu iki soruya yanıt 
veremeyeceRim. 

TOK'nun etkinliklerine ilişkin olarak 
söyleyebitecelim ,udur. TOK demokra
tik ilkelerle kendini batımb saymayan, 
dil ıorunlanru sözcük üretimi düzeyinde 
dar ve sınırlı bir biçimde algılayan kapalı 
ve kemikleşmiş bir grubun elindedir. 
Son TOK kurultayı ıırasmda gerek yar 
kurul çalışmalannda gerekse Genel Ku
rul'da yöneticilerinin anti-demokratik 
tavırlan ketinIikle açıRa çıkmıştır. 
Kurul yönetiminin demokrat, ilerici ve 
dil lOrun1annı Türkiye'nin genel .orunla
rından .oyutlamayan bir yönetime geç
mesi gerekjr. önümüzdeki kurultaylarda 

"SABAHATTiN ALI OLA YI" 

Ozan-Gazeteci KEMAL BAYRAM 

Rıtat Ilgaz, Mehmet All Aybar. Homn wdUn DIMm .. Filtı AU, Haluk Yı

ti,. M. Uykuwz, Ruhi Su, MüctJp O"uollu, Arif DamDr, Vedat Gün)'ol, Aliye 

Eliçin. Rou( InGt'L, Bcltlr S,mITcl, MıhtMl BOforon, Talip Apoydın. V.LL De

mıröz, R'ıot Ccmol EIMIı, M.hdj Zıt, Mliuhh" V4-Nu, Çoban Yurtçu, Zc

keriya Sırtel, Nıyazı A'lmeJl1ı. M.dihtJ EUMI, Muvoffok Şeref, Somet AJool

lu, Remzt Ah', Kımal Silik" , Olta Akkan. Dr. C.udd Ton. Azı" Ne,'", M,h

met Ali etmeoz, All Erteldn, Rcuih Nuri J,'ı,,; ve Kerim Korean 'LG honUforak. 

SABAHATTIN ALI OLAYl'N! 

tüm y6nlmyı. Mlpı.dl. K1mpçJlaTcum t.t.ylnfz. 

YENıGüN YA YINLARI-ANKARA 

, Marüst aydınlar ola..rak bu doRru1tudl
ki savaşımımızı sürdürece�iz. 

"TDK AZINLlCA AÇiK 
BIR KURULUŞTUR" 

Seçkin Cılızoğlu 

T.D.K., kurulu-t biçimi, ekonomisi ve 
işleyişi ile yerleşik düzenin, azmlıla 
açık blr kuruluşudur. Bu olu,umu ile 

Bir kitap 

çaldaş dünya görii,ünden ve kitlelerde., 
uza.klaşan kurumun ödülleri de aynı 
niteliRi taşır. Bu nedenle kurumun dot
rolan ile benim doRrulanmın ödiiUendi
rilecek yapıtlar konuaunda kurumun .e
çecekleri ile benim seçeceklerimin 
hiçbir zaman çakışmayacaRına ve ara
mızda bir aınıtaal çelitki olduRuna ina
myorum. BilimJel soıyalizm doRnıltu
sunda. sınıfaal yakla,ım içindeki "nat
çılann bu ödüUend.inneye başvunnaaru 
da ,ereüz ve anlamaz b.uluyorum. 

"Ekim Devrimi sonrası 
Türkiye tarihi" 

Bilim Yayınları Türkiye'de ilk kc:ı mark- OımhwlycÜl sk � Ghtab".._ 
ıitt bir çaidaı Türkiye tarihi yayun1a.mq • Sakarıllk_ Demokntlk 1'IIkIYC� (1916). 
bulunuyor. Bugilnc delin Tüı1ı.çe ve yaban- A.Melnik'in c..ı.-'�çi l'Ibllyc (1928) 
cı dillerde U1ual KurtulUf Sava,ınuz '" ve nıtiye: Tarihel Ge9alt ft ..... (1,
Qı.mburiyet Türkiyeıi tarihi üıerinc Uyılız 29), lra.ndıut'un Kc.ıIIIt DnrhDIa ldCI 
kitap baalmlf; anca bu yapıtlarm büyük Gkü (1928) adla kltaplarmda LfIaıCI.. 
çoğun1uiu.da Tli<kiy. FÇ� ya çap Aynca T<Iftlyc UC BıW _ _  
FrçeklerindenuıtJlank ele alm.mak ilı.:n- Y ad  001 -.  ne..t.d DoIa. u........ 
mit. ya ds tarihe ''pedagojik'' bir itlcv yOk- Hayat. Olay. E ....... Ye olaya ...... 
letilerek bilimıcılikten ırak, '\lh1$,,1 bilinç" kuı, D6� Ekoaoad ye VI ........ ...... 
aşılanmaıı arnaçbnmiştı. Nitekim Anadolu' kiler. UIUaI ye S6aa1rF SOnaıIan 'On:Ine 
daki Milli Mlicadde irdelenirken dünya Malzeme. Sovyet Dolu ç ........... vc 1955' 
tarihinde yeni bir dönem açan Ekim Devri· ten beri SSCB BiUmJer Abdemili .A.ya 
mi görmezlikten gelinmiı, m Enı.:muyo- HaJk.lar1 EnltitÜlÜ'nce yayımlaaarı. Asya wc 

j nal'in ulusal baj:ımııılp yönelik g;npm- Afrika lWkIıın pbi dcrJlIerde yer � 
i Iere katkııı bur altı edilmit. kapitaliıııt Bu anda So�tIcr Blrlti'nde pel .a
i filkelcr i,çi nrufınm ıcnnayeye kar,ı 18\18p- - tdik� bir dizi Türk tarihi yapnlaııdl. MI

mı gündem dı'l tutulmUfbl. Ya da uluIla'- la'iII Kua TiUUye T.tIıl (1948) we Çaldıaı 
ma .Ur«mde tarih .. * "ideoloji" olarak Tm TarihJ 'Osdine YUIIU'ı (IMI), Nowf. 
g6rühnU" Etilerden Sümcrlere dejin tim çev'in nıtiye: ıc... T.a.'i (19M) bwür 
Anadolu w: çcvrairUn ilkçal uyptWUarı "lidda yemlan yapıtlardım. 
T

.�Cftiriin.'ek. i�tenerek Uıusçulula gmci Anc&ır. 1960'Iar Sovyet Tibt.oiojidDc ye-
bu IWw: W:rilmı,ti. ni boyutlar getirdl: ÇaIda, 1'Gıtiye'niD ııra-

Reııni carUıçiliin batka bir luau döncfi. sal Ye 1000�ODamlk IC:ırUıUrma y6ıaıea 
ıU tarihin Onnanlı m'anlivis Flcneii dot· ıenif bir "'ıtırma dllinl bu y6ır. yaya
Mblsunda ıalt ıiyasal tarih olarak ele alımtı lancb. D.LVclcnıfrÇCllko'aua. Tlrtiye'. u.. 
ye tarihi yapan haUt kitleleri önetnlamıiye- ... lkaja9Ulı (1962), YU N.ac.au,e. ... 
rek kaıbmatik. ki,ilik1er1e yetinilmeli d- 1'IrUye'. Kapbı6t GCIIIa .... � 
mu,bl. BOyük. adam öAredai ı111mda "ıııilli ri (1962) � �'. i ..... _ a..r 
,ef" er yaratılmı,. "fert yok cemiyet Yar" Snqııııı (1966). U.Jt.c:akıürQ .. 'LIf. 
<ıo.,nIMoyı. "milli birlik" adına """'"' ...... "çı ......... (Im). i_V, __ 
egemenlik.kr pılenmek iltaıınlttL koY\ı.a Dd:iyc'. DnIıd. � 

1960'lara dctin etkin olan bu tfit twih N.GX�cv'iIı. nrt. .,.. � 
anlayııı giderek eleıdrd bir boyut banma' 1JIWa1 ft Y .... a ""'e (I",), na.. 
ya batlamı,. tk henUz yakın dönem TOdi- nDCW'-m ÇaIdq 1Id:IJe'. orta .... 
y. _min bIIbn.d 1Hr d6k .... FçekI .. - ... . c ....... ...,.. (LHI) lıqIdıIı ya
tiriememittW. Bilim Yaymlanam yayım- pw.n bu MlRIII4k tıUıIaa ........ 
Wbi' ıkı ciltlik Eı.ı.. __ TMI- 1oIıbçı. " .. bO,Ie bır __ _ 
y< TodhI b. dır çarp_ ıldmııeyc yıl- _ ...... ÇIbD _ _  _ 
.dlk 1Hr çaba. SSCB BIIlmIer A_i _ n.ııı,. T_ '-' �. 
Aoy. HaIkIon Eaod_,_coıı SSCB� _ bır ...... \MD ... ) _ 
1irnler Akademill Yakın ve Or. Dolu E.d- cılJ& .,u. 
""" ... _""'tan SSC Bilimler Abd .... 1 D<>ii.ı _ bu CIeaII '-" bır 
Doğu _ı_alar BOIJbQ biilaı emeloçUc- ... 1 TUddye ...... ....-
dnln .... .. lIriInII olan ... Mo ...... •• B� tb>. IIoemll bır b ....... 010l __ .... 
Ilm V._vi _dan Rwça )'OyaIaDu .. I _LLL -* bır cIII .,.ça _ 
bu )'Opot Ekim Dmlml ....... dU ,- Y� ......,... _ � ...,.. 
b� _ml kapayor_ h cil" bdacı DU.,. ta. CIidOI* _ bır de.... _id 
Sava,ı ertabıe kadar uzuayor. 1918.1925 yapmyor. 
Inuoat Kur_ı So ... , 192!-1929 bofı .. - ..... bIYtIk IIICGdO _ ..,....... 
...ı.ı .. peldı_"1 d6 .. mı. 1929-19!! ye1bım.k ........ ...... '-' nıu .... 
Dilnya EkonomUt Buhnaı YdIan, 1955· ll, ıcıruaı.ı Marullt bır aÇlClım " alla .. 
19!9 dünya 18\18,ı Oncai � 19!9-1945 a- tullandıl1 TUrtçe w Bab dII1crIDdell b,. 
va, ',ıılları umd böllmlerinl du,turuyOl. nü.iarm altcUtçe YetımI:ILILaID beIk1IIııı:ftd 
İkinci cDt ile 1945-1950 .\18' erlCli Türki- lafIYOI'. �'deft Bab dIIIaIIlde ,..,. .. 
YClml, 1950·1960 Demokrat PaI1f dönemı- ı..ı.a..bynak.larda. ........ nltdMal ...... 
ni ... 1960 DcwImI ..... 1nI bpooyor. nIyle. çot.ı.ı TlIIlIye - Tlddye ltçl 

Sovyetler Birltl'nde dil, iarih oc uono- IllUmm alırbiI ye �t __ da .... 
ml alanlanndald TUftolojl çalıo ...... , 1920' ml .-_", pUıımIt. ha ... TIddYe 
lerin Dk yıllannda ba,Ia<h. uıual Kurtulu, toplUlllUllUlo topluaaJ lııııe.dıaD ... 
Savıı,mKl ncak sUnlcriack Türk-So�t dou- pçctt ,.daUluım. 80YYet TMcıI", 
lulunu peld,drilm.amde Onemli bdulan bu acıçeti lCIrekU ........ hICIIlu.- da 
oldu. Ankaralıun b. Sovyet Fedcıatlf blriDeB. .. bymtlan .......... ...... 
Onnhuriyea 'yle w: Kaf1w 10000alJlt cwnbu- Dlyle � yetlDmledr. la' tır tt" 
riy.dcrlyl. dipl .... tik l\fld kumw, .. 15 ......... _ bır bOtIJıIOı 010l ...... 
Mu< 1921 000 ..... ve ""'deıil< ADdIa .... - tur, _ T11dıIye Itçl _1'1 __ 
ıuun bnlalanmuı ert:ıetl Anadolu'ya ftçen TUıt:I� � cıiu ... UDdIId. ....... 
Sovyet yeıidilleri llerld _ ......... ya- ,- -ıuto_tlr, ltOıaıtOIı! 
y.mIamıft.. NI .. ı.ı.. Pruaac .. Aıalol... .b_ ..... ..ıututu '-' TIIıbItıtO 
yapıtlan bupia dUbnizc 1l.uaDdanlm" bu- larındım çok lIkeaJda ... ____ 
h ..... k ... Ay.. _ Sovyet bDlm .dam- dOpnelo_. Bu_ dolln 1901-1'" .. 
ian T1kldy< ........ çalıomallnu v<>iiun1aı- .. ml _cıa T11dıI", Itçl - .ı,u.ı  .. 
bnD�ı.,IMlll1 MUı:adele'nm buıbı! nqo- ICDtlbI mtcadelal kaynaklara la .... � 
lay.n yapıtLu ortaya koymUfIat. Omelın mu, bır blçlaıde Irddenememlftlr. Çalda, 
M�.Pavlovlç'ln DrrıtwImc.i '}'u.t.Iye adlı yapıtı 1UıtIye tarlUt.iD eıt..I çılı.bleaıed1ıblDo 
1921 yilinda yayımlanauı. o .... TUft... ci bynoklon bo",- ,..-91 
y. de ç...ıtmltt l92!' .. VA.G""' .. ICıya· v- blrqlmd _ .. .. � 
)in'1n n.tdyo'do Dowtto TuW bUll""ı. n cıa ,........ı.. ..ıı k_ çıı...u
Milli Mücadele d6Dl'mbü de: aiaıı dIIG" bG' lar .. Ye1LaImek '«UlUS. �tII\ 
" p" N.50kol.ki .... ç.,ı .... TIolIy< O.... D ... kobOyleblr .... aII _ _  ... 
.. Vuı1ar� (192�, _ 1<10 Bllm Va,..ıu.ı .. � 

91r ctld dO ........ .. «ld<tdrilılll mal A. _<>iitu ... k._ ..... 
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Depremden üç yıl sonra 

LiCE HALKı 
DÖRDÜNCÜ KISI 

• 

CADIRDA 
BEKliYOR 

Lice TIP nçe Batkanı, büyük deprem
den .onra dördüncü kı,ı bekleyen Lice 
halkının ıorunlan ba.k.kmda Yiirüyü,' 
ün ıorulanıu yanıtladı. 

* Lke depr�m çizgiıı üz�rinckdir. Bu 
bilincHIi halck ne tür önlem alındL 

-tr Bir konuyu açıklamak isterim. Tür
kiye deprem bölgesi üzerinde. Deprem 
çizgisi üzerinde. Erzincan, Vuto, Gediz, 
Lice ve Van depremJeriyle bu olgu ya
şandı. Onbinleri aŞiln insanların ölümüy
le depremin acı sonUÇları yaşandı. Mev

cut yapıyla daha yaşanacak. 
Aynı deprem çizgisi üzerinde olan 

bışkı ülkeler de vır. Bu ül<el«de de 
deprem ve benzeri doial afeder olmak
tadır. Bu ülkelerde de deprem sonucu in
gnlar ölmektedir. Ama depremin yarat
tıi' sonuçlar, Türkiye iJe o ülkeler için 
fırlıl'lık gösteriyor. Ayn, çizgi �erinde 
bulunm ülkeler bizim gibi aynı acı so-
nuç .... , yq;ımıyor. Depremin yaratbğ, 
sonuç .... torklı. fıırklılık ülkelerin eko-
nom"erinin II"I�kinlik düzeylerine bai· 
h. Farklılık mevcut sisteme bağlı, mev
wt Iktidarların hangi sınıfa hizmet et
tiklerine boğlı. 

Deprem ve benzerı doğal afetler, eko
nomik bakımdan usıelişmiş ülkelerde 
ençok k.y,p ..... yol ıçıyor. Açmıkta. 
dır. S.nıyi.i II"lipnil ülkelerde bu do
lal afetlerin etkisi daha u olmaktadır. 
Bu ükelerin insanları için deprem kor
ku lacak bir olgu olma niteliğini yitirmiş
tir. Ama emperyalizmin sömürü ağı için
de olan, burjuvazinin ve onun ortağı bü
yük toprak sahiplerinin iktidarda olduğu 
ülkelerde depremin sonUÇları daha acı
dır. Bu ülkelerde, rijfusun büyik çoğun-

. luğunu oluşturan geni� emekçi yığınla
rının deprem ve benzeri afederden ko
runması tesadjtlere kalmıştır. Tesadüfle
re bırakılmıştır. 

Işte Türkiye bu olgudan Kendisini 
kurtaramamıştır. Erzincan, Gediz, Var
to, Lice ve arkasında Van depreminin 
sonUÇları, TUrkiye'nin bir "tesadiifler 
ülkesi" olduğunun bir kanıtıdır. Bu böl
gelerdeki depremlerin acı sonuçlarından 
sonra grImiş seçmiş iktidarlar vaadI er
den öte bir önlem almamışlardır. Liee' 
nin başka bir yöreye tahiiyesi kararının 
1966'da alınmış olmasına rağmen o gü
ne kadar herhangi bir giriılmde bulunul· 
maması, burjuvazi ve burjuva iktidarla
nnın geniş emekçi yılınıarını gelecekle
riyle başbaşa bırakmam n bir kanıtıdır. 
Lice depreminde, dönemin başbakanı 
Demirel depremln acı sonuçlarını "ka
der" olarak niı.lemlıtir. Ve böylelikle 
burjuva iktidarlarının genış emekçi yı
t'n .... 'n'n )'OJ"mlar"'" oIın Ilgi. ını dile 

getirmiştir. Deprem ve benzeri doğal 
afeder bu olayda da geniş emekçi yı
ğınlarının yaşamlarının bir parçası 
olarak sunulmaya çalışılmıştır. 
Ama nedense deprem ve depremin acı 
sonuçları burjuvazi için kader olmu
yor. 

Varto, Uce ve Van depremlerinin 
açtığı acı kayıplar gerekli önlemleri
nin alınmayışından öte daha geniş bir 
anlamı öne çıkarmaktadır. Lke dep
reminin arkasından Van depremi oldu. 
Lice 'depremi önlem alınması için bir 
olaydı. Ama bu yapılmadı. Her iki 
depremin sonucu korkunç oldu. Her 
iki deprem de Doğu bölge.inde oldu. 
Bu iki deprem bir olguyu aç'Aa ç'k.. 
rıyor. oılıu ıurada: Doğu ve ı.'Ineydo
ğu bölgeleri diğer bölgelere göre ge
ri bırakılmıştır. Htr iki depremin de 
yol açt'ğ' kay,plar daha büYÜktiir. 

Doğu ve ı.'Ineydoğu Anadolu böl· 
lI".inin diğer bölgele.. göre daha 11,,' 
ri bınkılmış oImasmın, kayıpların bü
yüklüğünde önemli pay' var. KilY,p .... 'n 
büyüklüğü, TIRiye'nin emperyalizmin 
sömürü ağı içinde oIuşunda;kayıpların 
büyüklüğü, emperyalizme blA,mh Tür· 
kiye kapitalizminin iıleyiılnde. Kıy,p
ların büyüklüğü Türkıye kapItalizmi ve 
iktidarlarının ayırım gözeten politikala
rında. Lke ve Van depremlnde yeterin
ce can ve mal liNenliini" sağlanılma
Si lçfn önlemJerin alınmamış olması, 
burjuva iktidarlarının ayırım gözeten po
litikalarının açık bir kanıtıdır. 

Doğu'nun geri kalmışhğı sadece ka
pitalizmin eşi�iz gelişme kanununun so· 
nucu delildir. Sorun politiktir ve burju
vazinin ve iktidarlarının hilinçli olarak 
uygulayageldikleri sosyal ve politik tu
tumda ortaya çıkmaktadır. Politik Çı
karları için bıxjuvninin uygulayageldiği 
şöven,ayırım gözeten politika bölge hal
kının, dilinden, dininden,mezhebinden 
dolayı sorumlu tutularak maddi Vf' ma· 
nevi baskının yapılmasıdır, 

Ama Liee depremiyle geniş emekçi 
yıiınlarının acıyla başbaşa bırakılması 
elbette sadece bu bölgenin kaderi delil, 
üfkenin ttimünde emekçi yığınlarının ya
şamlarının bir parçasıdır. Depremin ve 
doial afederin ve sistemin yarattığı acı 
yaşamdan kurtuluş, emperyani�den 
kurtuluşla mümkünelir. Insanların yaşa
ma hakkının gerçekleşmesi kapitalizm· 
den, burjuvazinin ve onun ortağı büyUk 
toprak sahiplerinin iktidarlarından kur
tuluşla, sosyalizme varmakla olanaklıdır. 

* D.prem lOnrlU' ne önkmkr alqıd,' 

-tr Depremden sonra yapılan yardım
lar ve yudımların nerelerde kullanlıdılı 
sık sık basında çıkb .. O zamafloda çok 

9 EylUl 1916'dtJ Diyarbalıır'm 
Llee Uç.1 büyülı bır cUpremr� ıor
",dL Çalın 'n kötü yerleşim ko,u'
larrndo ya,oyan onbinl oşlnn emd' 
çı Lll çocukları yaşamın' yitirdi, bır 
° kad4T, �wi& kaldı. Bu dolol afetin 
em'kçl halkaıatirdili ywm,prç'k
t.-burjuvazinin Dolu tıe' GÜMYdo
lu Anadolu 'ya yöncW, ırkçı, şOVf'n 
milliy8tçl politiklUmın bir üriiniiy
dU. Onbinlerce Dolu 'lu emeltçlye 
yönelen d�prem lle benuri dolal 
" laketler tehdidi, onlan ,n geri 
ya,am Lll çallfmG kOfulkırına moh
kum�eden �konomilt tJt toplumlOl 
poliHkonln .onuc .. ydu. 

Llee depreminchn .onro ifbaf" 
no ,elen burjuua iktidarlan Lic� 
Mlkıno pelrço1c ııootte buı .. ndular, 
Seçimlerd' birbiriyle )'OnfOn blU
juva partileri de böı" de um .. t do
,ıttıltır. Fakat iiç yılı Ofkm ,üredir 
Lice halka",nın ,orunlorın. hafi".
t.cek tek bir önlem olınt7UJd,. Ya
bancı iilJukrd,n gönderilen yardım
kırdan tJt ithal edilen borakalardan 
ba,1uı ,om .. t bir,ey ,örülm�di. ik
lim, yafOma ve donomUt kOf"'laro 
uytı.ın olmayan b .. bardalar do Li
ce 'lik,;n ıorunların. çözmeir bir ya
na, daha cıa alırlaftınlL B .. arada 
pekçok müteahhit milyonlarına mil-

, yon Irath, 

şeyler söyfendi. Yapılan yardımların aer
çek felakeıZedelerin dişında kimlerin 
cebine girdiği konusunda çok somut 
şeyler yazıldı. Hangi burjuva partilerinin 
liderlerinin yapılan yardımları kullandığı 
o uman yazıldı. Bu konunun bir yanı. 
Bizim yaşamımızı yakından ilgilendiren 
bir başka sorun daha var. O da şu: Dep
remden sonra yapılan evler, barak4ftar. 
Adına baraka dediğimiz bu evler iklim 
koşullarına elverişsizdir. Kullanılmayan, 
kullanılmaya elverişli oIrr.ayan evler, 
sosyal gereksinmelere uygun olmayan 
evlerdir. Bu evler ayrıca ekonomik de 
değildir. Sert iklimli yöremizde bu bara
kalar sonucu kışın yüzlerce çocuk ya�
mını yitirmektedir. Iki odalı olan bu ba
rakalarda geçinme ve yaşama şartları 
çok ağırdır. Birkaç hayvanı olan emek
çilerin yaşamı gözöriine alındılınCfa ba
rakaların konut ihtiyacını karşılamadığı 
daha iyi ortaya çıkar. Yabancı tekellerin 
daha çok zengin olması için yaşamımız 
bu barakalara uydurulmuştur. Van'da 
da aynı barakalar kullanılıyor, Barakala
rın elverişsizfiği konusunda çok şey söy
lenilmesine rağmen aynı yöntemin uy
gulanması, yabancı tekellerin çıkarını 
açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 
Depremden bu yana Uç yılı aşkın bir sO
redir ciddi bir önlem alınmamıştır. 

* Konut 'onınu bir yanıyla belediye
yi de ilgilendirir, Bu konuda be�di)'enin 
hizmetleri ne olmuştur. 

-tr Sorun sadece konut değiL. Su soru
numuz, yol sorunumuz var. Halen Mura· 
diye ve Cammi kebir mahalleleri bara
kalara bile kavuşmuş delil. Depremin 
yıktılı e\llerde oyuklar açılarak Insanla
rımız yaşamaktadır. Oç yıl geçmesine 

. L iu'nin Murodiye ue Camm/h' 
bir rruıhcı/�lcri bupn dtprtm anın' 
dald durumunu oldu'" libi Iror"· 
)'or. Bu m4htılwwrin fimtlrçlle" 

dtpremln yer" bir döL; mahGllcı.,... 

dt mGloro biçiminde oyu,Uır oça· 

rok )'OfGmlaruu ,ü,.diiTüyorlo,. Do
narok. hOllalDnoro" � dördün' 
cü bir lu' meuaimi bu yörenin haU:,· 
nı bel"/)'or. Bu dördüncü IrlfO .rtr· 
ken de yört hallunG YöMIOt hiçbir 
ön"m olınmamıthr. 

Lle, ',Ik,. burjuva polltilrdc.km· 
nın oldotm4 uf lÖa boyama yön
ternkri"ı IrGrf' Wiyü" bir ',pki 1Ö,· 
teriyorlar. 1 9 76'd4Jti ekFtmek" 
ıonn:l zamanın Bo,balta,., Dıtminl' 
in yör�. " ,.,.,11 Mik". evlerinin 
yapıloealı", &GDI ettilin;" bu Md,", 
le Lice7ikrin çofur.un 19 77'" AP' 
yı o)' verdilım an14tıyorla,.. Ecelli,' 
in CU ckprem ",,"In do L lu'ye ıeUp 
pek çok .öı wrdilini anlathlrta" 
10"1'0, yeni hlilriimdin Iturulmaan
dan IonrQ Anbro'ya. kendi elrmelr· 
krinden h_rek en az on Ira .'
dır,.,;,.; belirtiyorlar. BUM Irarııü 
yiM hiçbir .onuç alanuıdıkJaırm, 
ue dördüncü '''fG dG aynı "l Iro,ul-
1<ınI. /li7dlk,.';rıI ./iı-liiyorlar. 

Tiirkl)'O l,çl Parti.i Lle< �, 
' boflran .. Llce'M d�pr�mtUn b .. ya

na olup bitınleri tıe' Lke htıllrınm en 
-'ine,' .anılılerı", di,. ,eHriyor'. 

..,men bu In ........ 'n oyuk .... dan � ... tut: 
ması ıçın hIçbir önlem ahnm,ı deAlldir. 
Söz1e yö .. hılk,nı iı oIınaklar' yanıtı· 
lacaktı. Ama her umanki gibi vuttcn 
öteye gitmedi, GitmiYorda. O uman bu
ı.'Inkü Başbak." Ecevit birçok _ne 
bulunmuştu. O ı.'Inden bu ı.'Ine hiçbir 
şey yapılmadı. Sorunun bir yanı bu. Be
lediyeye gelince. Belediye oIınakları 
oldukça kıs,d,. Belediye'ye buı.'lne de· 
ğin mıll konuda en ufık bir yard,m ya. 
pılmış delil. Yapıbcağmı da sanmıyo
rum, Belediye meclisinde üyeleriMiz var. 
Mıli obnakl., Için birçok bakanlılı 
başvurulmasına rağmen Lice'li emek· 
çilerin yaşamı tesaciiflerc bırakılmıştır. 
Belediye başkanı bağımsız seçildiği için 
belediye mali yardım görmüyor. Konuy
la ilgili Imar-ıskan bakanlığının,ona b.ığ
lı afet işlerinin ve yerel yönetim bakanlı· 
ğının ve diğer klJ'"uluşların nomıal ola· 
rak yapacakları işler bile yapılmıyor. 
Yapılmak istenenler de engelleniyor. 
"Insanca ve hakça bir wzenin" vaadini 
yapanlar bu kuruluşlarm normal olarak 
yapabilcekleri� işleri bile engelliyorlar. 
Bu kış eta açlık, sefalet ve soğul...la karşı 
karşıya kalacağız. 

Işte bu durumda olan bir Belediye 
kendisine düşen görevi elbette yerine 
getiremez. Getirmesi de beklenilmez. 

Bu durum burjuvazinin yiizüro Bır 
daha açığa çıkarmakLtdır. Oevletin, 
burjuvazinin elinde kalmasının sonuçla· 
rını bir daha ortaya koymaktadır. Sônuç 
olarak şunu söylemek isterim. Güncel 
görev, ülkenin politik- demokratikleşme
sidir; demokratik hak ve özgürlü�lerin 
geliştirilip korunmasıdır. Ivedi sorun 
budur. Depremin ve benzeri doğal afet
lerin korku olmaktan çıkması, insanla· 
rın yaşam hakkının gerçe�leşmesi sol' 
yalizmle olur. 
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